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[1948, nummer 1]
Aan onze Lezers
BIJ het begin van deze nieuwe jaargang heeft de Redactie van K.C.T. STREVEN
de eer aan haar lezers mede te delen, dat Dr J. van Heugten S.J. zich genoodzaakt
zag zijn taak als hoofdredacteur neer te leggen. In zijn plaats werd benoemd de
Zeereerw. Heer A.J. Wessels S.J.
Bij zijn vele werkzaamheden was het Pater van Heugten niet mogelijk zich langer
te blijven belasten met de talrijke en dikwijls onvoorziene besognes, die nu eenmaal
onafscheidelijk verbonden zijn met de leiding van een tijdschrift, dat het streven naar
omhoog in zijn vaan heeft geschreven.
Het is een afscheid, maar - gelukkig - toch ook weer geen afscheid; Pater van
Heugten blijft als regelmatig medewerker aan ons tijdschrift verbonden. Dit is voor
de Redactie een geruststelling en een reden tot grote en dankbare vreugde; het zal
een verheugenis zijn voor allen, die genoten hebben van zijn altijd belangwekkende
en zo uitmuntend geschreven bijdragen.
Al nemen wij dan ook geen afscheid van Pater van Heugten, toch wenst de Redactie
den heengaanden hoofdredacteur te danken en te huldigen voor alles wat het tijdschrift
aan zijn leiding verschuldigd is. Wij willen hier in het bijzonder de twee feiten
vermelden, waardoor zijn naam voor altijd met de geschiedenis van K.C.T. STREVEN
zal verbonden blijven. Twee jaar geleden heeft Pater van Heugten aan het K.C.T.
zijn huidige vorm gegeven en tevens de nieuwe geest en richting van het tijdschrift
bepaald. En verleden jaar bracht hij de fusie tot stand van K.C.T. met het Vlaamse
tijdschrift STREVEN, waardoor niet alleen de lezerskring werd uitgebreid en de
invloedssfeer verbreed, maar bovenal de redactie werd versterkt en samenwerking
verkregen met een aantal zeer deskundige schrijvers. Dank zij die fusie is K.C.T.
STEVEN mede geworden een belangrijke factor voor de culturele hereniging van
Noord en Zuid.
Wij zullen trachten het werk van den afgetreden hoofdredacteur naar best vermogen
voort te zetten in zijn geest en met zijn medewerking, en vertrouwend op den
onmisbaren zegen van God.
DE REDACTIE
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Kerk en Cultuur
door J. van Heugten S.J.
WELK een koninklijk bewustzijn, welk een besef van de Heer der wereld te zijn en
de toekomst der mensheid te bepalen spreekt er uit de woorden van Jezus tot zijn
leerlingen: 'Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld'.
Er zijn meer profeten, leraren en pedagogen geweest die de hoop koesterden dat
hun discipelen enig licht in de wereld zouden ontsteken maar nooit heeft er een zijn
volgelingen de wereld ingezonden en hun de overtuiging meegegeven hèt zout (to
halas) en hèt licht (to phoos) der gehele mensheid te wezen. En wat voor discipelen
waren het in Jezus' geval. Een oningewijde moet het bijna komisch aandoen dat een
handjevol Galilese ignoranten tot het licht der wereld verklaard worden. Zo iemand
moet heel de morele spanning die het Evangelie beheerst, overspanning vinden. Jezus
stelt de hoogste en heldhaftigste eisen aan die Hem volgen en dit met een
vanzelfsprekendheid of die volgelingen over een onbeperkte geestkracht te beschikken
hebben. Zij moeten zich verheugen over vervolging en tegenwerking: hun leven
moeten zij voor niets achten en het voor Hem onvoorwaardelijk in de weegschaal
stellen: zij mogen niet omzien naar wat hen vroeger bond of boeide, maar onverwijld
hun kruis opnemen: onbekommerd om het tijdelijke en lichamelijke hebben zij alleen
het Koninkrijk Gods te zoeken, zich zelf te vergeten en hun leven te verliezen om
zo het hoogste te winnen.
Wie zo optreedt en zo ongehoorde eisen stelt, moet, indien dit alles geen dwaze
overspanning, doch gefundeerde mogelijkheid te zijn blijkt, wel van heel ver komen
en een ongekende dynamiek in de wereld meebrengen. Er zijn leiders en aanvoerders
in overvloed geweest die de kunst verstonden hun getrouwen geestdriftig den dood
te doen ingaan, maar bij al dezen waren de verhoudingen anders dan in het Evangelie.
Zij wisten tijdelijk een sfeer van bezieling, van vaderlandsliefde en roemzucht te
scheppen, een psychose te wekken die aanstekelijk was en waaraan niemand geheel
ontkwam. Altijd lag er achter de persoon van den aanvoerder een idee, een
werkelijkheid die nog groter was dan de aanvoerder, het vaderland, de volkseer, de
vrijheid of een grootse toekomst. Achter Jezus ligt echter niets.
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Hij is zelf datgene wat er achter Hem liggen kon, geluk, vrijheid, toekomst, alles. 'Ik
ben de Weg, de Waarheid en het Leven'. Hij stelt zijn verschrikkelijke eisen in eigen
naam: het gaat om zijn persoon. Voor Hem en voor Hem alleen hebben zijn getrouwen
hun schepen te verbranden en zich in het roekeloze avontuur der volkomen overgave
te storten.
Wie zijn leerlingen het zout der aarde en het licht der wereld kan noemen, mag
ook zijn leer, zijn boodschap als het ferment, het zuurdesem der toekomst voorstellen.
Het ene ligt in de lijn van het andere. 'Het Koninkrijk der hemelen is als een
zuurdesem dat een vrouw nam en mengde met drie maten meel tot het geheel
doordesemd was'. Het punt van vergelijking is hier, de fermenterende, gistende,
omvormende kracht die Jezus' nieuwe boodschap op mens en maatschappij zal
uitoefenen. Zoals het desem der vrouw het meel doordringt met zijn smaak en kracht,
zo moet Jezus' leer de mensheid doordesemen, doen gisten en omvormen.
Licht, zout en zuurdesem: het zijn de karakteristieke symbolen voor de werking
van zijn woord en zijn verschijnen op aarde. Ook het vuur en het zwaard fungeren
soms als zodanig, maar het is merkwaardig dat Hij het werkelijke zwaard Petrus uit
handen nam en toen Johannes vuur uit den hemel wilde afroepen, daar niet mee
instemde. Het zwaard is te scherp en het vuur te verzengend in zijn werking. Daarom
ook geeft Hij eens ten antwoord: 'Het Koninkrijk Gods komt zonder opzien te
verwekken. Men zal niet zeggen: Zie, hier is het: zie, daar is het. Want zie, het
Koninkrijk Gods is midden onder U.' Dit is geheel en al de werkwijze van zout en
zuurdesem, niet van vuur of het zwaard, een stil onmerkbaar doordringen, een bijna
ongeweten doordeseming, die de substantie aantast en het geheel in wezen en
verschijning doet veranderen.
Zo was Jezus' optreden onder de mensen. Er was van Hem voorspeld: 'Hij zal niet
twisten en niet roepen en niemand zal zijn stem op de straten horen. Het geknakte
riet zal Hij niet breken en de walmende pit niet uitdoven'. Welk een verschil tussen
de verschijning van Jezus en van Johannes. Johannes trad inderdaad op als een vuur,
als een zwaard. Aan hem is alles hoekig, kantig en strak. Hij slingert zijn vermaan
onder de mensen en vervult hen met schrik. Zijn woord is een Godsoordeel en vol
angst voor de komende toorn dalen zij af in de Jordaan en laten zich dopen. Om hem
hangt de barre eenzaamheid der woestijn en het kemelsharen kleed: hij doet een
siddering door de menigte gaan en dreigt met de wan in Gods
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hand en de bijl aan de wortel. Zijn roeping is van tijdelijke aard: hij had als een
voorjaarsstorm de atmosfeer te zuiveren en de weg te bereiden voor den groten
koning. 'Zie, uw koning komt tot U, zachtmoedig, gezeten op een ezel, een veulen,
het jong van een lastdier.' Tot het einde toe blijft Johannes de strenge, ruige
boetgezant, eenzaam en wereldvreemd, terwijl Jezus onder de mensen treedt als een
goddelijke glimlach, een dageraad vol blijde beloften. Met hem vergeleken zijn alle
profeten stamelende kinderstemmen of al te luide bazuinen. Zo volmaakte zekerheid
van weg en onwankelbaarheid van voet, zulk een waardigheid van optreden en gebaar,
zoveel eenvoud van woord en gemoed, zo teer gekoesterde minzaamheid en
toegankelijkheid, zo hooggedragen kracht en bewustheid van zending waren er nooit
gezien in Israel. Hier is alle grootheid gesluierd, alle kracht gedempt, alle hoogheid
vermilderd tot voor mensen toegankelijke afmetingen. Het Goddelijke blijft in volle
waarde aanwezig, maar gevangen, om zo te zeggen, in menselijke vormen, transparant
door een mensheid heen, te gissen en te vermoeden in een zeer menselijke stem,
oogopslag en handgebaar. Hij is al het concrete zo nabij dat Hem nooit enig beeld
of symbool ontbreekt tot weergave zijner gedachte; het is of al de dingen van natuur
en leven zich naar Hem toebuigen of zich naar Hem oprichten, of Hij ze slechts te
plukken heeft ter verduidelijking van zijn leer, zijn boodschap. Het hoogste en
ongewoonste, het nooit uitgesprokene wordt zichtbaar, tastbaar, wordt beeld en krijgt
vorm in zijn mond. Maar tevens blijft Hij zo oneindig ver, is Hij zo vol mysterie en
innerlijk ontoegankelijk dat niets zijn vrede en evenwicht verstoren kan, geen dreiging
of vrees, geen gevaar of onzekerheid. Opgewassen tegen elke situatie, elken aanval
of bedreiging, beheerst Hij zijn omgeving en blijft altijd meester van het slagveld
zonder iets van zijn goddelijke reserve en bescheidenheid te verliezen.
Nogmaals, niet vuur of zwaard verzinnebeelden zijn wezen en werken, maar het
zout en het zuurdesem. Hij rukte niet gewelddadig vaneen of sloeg een vlam in wat
niet strookte met zijn zienswijze en bedoelingen, doch trachtte suaviter et fortiter,
met goddelijke kracht en goddelijk geduld, zijn heilsplan te verwezenlijken. Het
strookt volkomen met dit goddelijke werkplan van langzame, doch gestadige
doordeseming dat Jezus iedereen in den kring om Hem heen teleurstelt. Allereerst
Johannes die Hem laat vragen: 'Zijt Gij het die komen moet of hebben wij een ander
te verwachten?' Daarna zijn discipelen: 'Wij hadden gehoopt, zeggen de
Emmausgangers, dat

Streven. Jaargang 2

5
Hij het was die Israel zou verlossen'. Zijn 'broeders' vinden dat Hij zich te zeer in het
verborgene ophoudt: 'nu ge toch deze dingen doet, vertoon u dan ook aan de wereld.'
Het volk eindelijk wil Hem herhaaldelijk tot koning uitroepen, doch Jezus trekt zich
telkens terug. Hij is door niets of niemand te beïnvloeden en volgt den weg dien de
Vader Hem heeft voorgetekend. Zo en niet anders zal het Koninkrijk Gods, zal de
verlossing der wereld verwezenlijkt worden. Slechts diegenen stelt Hij niet te leur,
die geheel voor Hem opengaan, zonder enig voorbehoud. Hoe behoedzaam is Hij in
de openbaring van zich zelven. Hij verkeert reeds lang met de twaalf, eer zij de
waarheid beseffen en hun woordvoerder voor het eerst de grandioze overtuiging
uitspreekt: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God'. Zij mogen dit niet
aan de mensen zeggen: het is of Hij naar zijn ware wezen wil laten raden en zoeken.
Hij sterft in zijn volle mannenkracht na twee of drie jaar gearbeid te hebben en alles
wat hij bereikt heeft moet heropgericht en herbegonnen worden.
Ook na zijn heengaan blijft Hij trouw aan de wijze van het zout en het zuurdesem.
De jonge Kerk is een haard van Godsliefde en Christusverering, maar alles blijft nog
in de beschuttende omheining van de tempeldienst en niemand denkt eraan zich
buiten of tegen de Mozaische wet te stellen. De heilige Geest is gekomen met
onstuimige drift, ditmaal inderdaad als een vuur, maar zelfs de Geest drijft niet tot
een plotselinge breuk met het bestaande en erkende. De nieuwe dynamiek moet in
stilte doorwerken en alles aantasten en langzamerhand zal buiten Jerusalem onder
invloed van Paulus zich de afscheiding van wet en tempel voltrekken. Nu is het
Christendom geboren en doet als een nieuw zelfstandig ferment zijn intrede in de
mensheid. Het licht der wereld gaat schijnen en het zout der aarde gaat inwerken.
***
Het is goed bij een beschouwing over Kerk en Cultuur zich op dit karakter van Jezus
te bezinnen. Was de Zoon Gods als een vuur of een zwaard verschenen en niet in de
overweldigende en alveroverende goedheid van zijn wezen, geen sterfelijk mens zou
het voor hem bestaan hebben. Jezus heeft zich over de cultuur geen zorg gemaakt:
geen enkel vergankelijk goed heeft meer dan zijn ogenblikkelijke belangstelling
gehad. Alles staat in Hem gericht op de oriëntering der zielen naar den Vader, op
den bloei van het Koninkrijk Gods.
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Deze volstrekt bovennatuurlijke gerichtheid onttrekt Hem aan onze gelederen, doet
ons beseffen dat Hij van andere maat en factuur is dan wij, aan de aarde gebondenen.
Toch heeft niemand zozeer de cultuur, het geestesleven en de levenshouding der
mensheid beïnvloed als Hij. Hij liet meer na dan zijn voorbeeld en leer: Hij liet zich
zelf na niet slechts in Eucharistischen, maar in dien zin dat zijn levende beeltenis
gegrift staat in het hart van ieder die Hem aanhangt. Dit is wellicht de grootste
cultuurdaad die er ooit gesteld is, dat Hij voor millioenen en overmillioenen mensen
het levende, in de ziel gewortelde model geworden is, waarnaar zij hun innerlijk
trachten te vormen en hun leven op te bouwen. Wie dit beeld levend en bevruchtend
in zich omdraagt, is voor eeuwig aan de barbaarsheid onttrokken.
Wat zou er van de Europese volken na de ineenstorting van het Romeinse imperium
en na de vloedgolf der volksverhuizingen geworden zijn zonder het Christendom?
Het woord Christendom zelf wekt bij iedereen, gelovig of ongelovig, een
voorstelling van iets lenigends en verzachtends; van een goede, troostende kracht.
Men heeft het Christendom wel zwakheid, levensvlucht, vrouwelijkheid en deemoed
verweten, doch nooit hardheid, ruwheid of onmenselijkheid. Het beeld van den
menslievenden, noodlenigenden Christus stond het Christendom, al was het ongewild
of onbewust, steeds ingedrukt. Daardoor heeft de Westerse cultuur, zolang zij geheel
Christelijk was, altijd iets als een stempel, een voetspoor van de oneindige goedheid
Gods, die in Christus verschenen was, gedragen. Tijdelijk en plaatselijk moge de
kettervervolging harde en wrede vormen hebben aangenomen en mogen veroveraars
en kolonisatoren, die zich Christen noemden, onmenselijk zijn opgetreden, dit heeft
de algemene voorstelling van het Christendom als een menslievende, hulpbrengende
en beschavende macht niet gewijzigd.
Hoe zeer dit stempel van de goedheid Gods, die geest van menslievendheid en
barmhartigheid, zelfs aan de hoogste en edelste culturen ontbroken heeft, blijkt uit
de toestanden en verhoudingen in Hellas en Rome. Bij Thucydides, den meest
klassieken en evenwichtigsten aller geschiedschrijvers, kan men lezen hoe onmenselijk
en meedogenloos het lot der krijgsgevangenen was bij dat hoog beschaafde Griekse
volk. Men bedenke verder hoe beëngd het leven der vrouwen was in de stad der
steden Athene, en in het rauwe, fantazieloze Sparta; welk een leven de overtalrijke
slaven te leiden hadden, vooral bij de Romeinen, en welk een ondenkbare wreedheid
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de gladiatoren-spelen en mensenmoorden in de Romeinse amfitheaters te aanschouwen
gaven. Wij zien de antieke cultuur onwillekeurig op zijn feestdags, in de geschriften
der classieke auteurs en in het beeldwerk der meesters; en zo draagt zij in onze
verbeelding een aureool van verfijnd humanisme en nobele menselijkheid. Deze
aristocratische beschaving liet geen realistische romans verschijnen, waarin de wonde
plekken der antieke samenleving werden blootgelegd. Hoe kortstondig is bovendien
de bloei der Atheense cultuur geweest. De Peloponesische oorlog stortte haar in een
afgrond van rampspoeden, waaruit zij zich nooit meer heeft kunnen oprichten. De
tijden, waarin de antieke mens vredig en zonder gevaar heeft kunnen leven, waarin
hij werkelijk ten volle een cultuurleven kon leiden, zijn zeldzaam geweest. Te Rome
was het krijgsrumoer of later het wilde despotisme der keizers niet van de lucht.
Slechts in de tweede eeuw onder de adoptief-keizers valt er een langere periode van
vredige bloei in. Het merkwaardige van het Christendom is dat het bij zijn verschijnen
in de wereld onmiddellijk de grote cultuurcentra aandurft en vasten voet krijgt in
alle hoofdsteden der oude wereld, met zoveel vrucht dat na enkele eeuwen de
niet-Christenen pagani, dorpelingen, genoemd worden. Het doet dan blijkbaar steeds
en gecultiveerd aan Christen te zijn. Maar eer het zover is, in het beginstadium, heeft
het meer vat op de onderste bevolkingslagen en het moet enige tijd geduurd hebben,
voordat het Christelijke zuurdesem ook de leidende kringen gaat beïnvloeden. Uit
Tacitus en Plinius o.a. blijkt van welk een hoogte de aanzienlijke Romeinen op het
Christendom neerzagen, ongeveer zoals nu vaak op het Leger des Heils wordt
neergezien. Omstreeks 200 schrijft Tertullianus over de grote verspreiding der
Christenen, hoe zij in alle maatschappelijke geledingen aanwezig zijn: zij zijn eerst
van gisteren, doch reeds nu tellen zij mee in de gehele structuur van het grote rijk.
Met het Christendom treden er geheel eigen cultuurfactoren in werking. Het wonder
der antieke beschaving was geboren uit den ongeëvenaarden aanleg van een klein
levendig volk, dat van het Oosten geleerd had wat er van te leren viel en door zijn
gunstige verspreiding over kustgebieden en eilanden naar alle windstreken open lag.
Later namen Oost en West deze cultuur over en alle landen rond de Middellandse
Zee raakten onder zijn invloed. Het Christendom bracht een bovennatuurlijke
levensleer die als zodanig noch met een bepaald volk noch met enige cultuur in
verband stond, die echter de algemene levensopvatting en levensstemming zo grondig
wijzigde
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en nieuw oriënteerde, dat zij het denken en voelen, de levenswijze van individu en
gemeenschap wel moest beïnvloeden. Het zuurdesem kon niet zonder werking blijven.
Hoe ver reeds in de derde eeuw die invloed doorwerkte, blijkt uit de laatste grootse
geestesstroming der antieke wereld, het Neo-platonisme, dat door Philo aan den
Bijbel en door Ammonius Saccas aan het Christendom het nodige ontleend had. De
kerkelijke schrijvers en geleerden, vooral in de grote cultuurcentra als bijvoorbeeld
Alexandrië, zagen al spoedig in dat het Christendom in deze wereld te leven had, dat
het zijn houding ten opzichte van de dingen des geestes en van de onmisbare goederen
des levens te bepalen had en daarmee was een zekere houding tegenover de cultuur
aangegeven.
Reeds de Apostel Johannes had naar voorstellingen uit de heersende wijsbegeerte
gegrepen om zijn theologie te verduidelijken: is het dan wonder dat zij die na hem
kwamen, zijn voorbeeld volgden en de antieke wijsheid in de Christelijke
gedachtenwereld begonnen in te lijven? Dit vond reeds plaats voor de grote omkeer
met Constantijn. Na hem komen de grote Griekse en Latijnse Vaders en dezen zijn
allen verzadigd van antieke cultuur. Als Constantijn en met hem het Romeinse rijk
Christen wordt is de grote tijd der classieke beschaving voorbij. Haar scheppende
kracht, voorzover die in het Hellenistische en later het Romeinse tijdvak nog nawerkte,
is uitgeput. Ook de kracht van het rijk is gebroken: de Germaanse volksstammen
staan aan de grenzen en dreigen het oude imperium onder den voet te lopen. Alles
brokkelt af en stort ineen, zodat er van het trotse imperium in het westen politiek
niets recht blijft staan.
*

**

Wie de geschiedenis van het Christendom overziet komt tot het besef dat geen
historisch verschijnsel, wat zijn levens- en cultuurwaarde betreft, ooit zulk een
vuurproef heeft te doorstaan gehad. Drie eeuwen lang werd het onderdrukt,
uitgemoord en als staatsgevaarlijk beschouwd. Doch het groeide in de verdrukking:
het zuurdesem werkte in het verborgene en tastte de innerlijkste kern der antieke
beschaving aan, haar religie, haar wijsbegeerte en haar levensstemming. Het
heidendom was uitgehold en vermolmd, een nieuwe levensleer en een nieuwe
wereldvisie leidden de mensheid de toekomst in.
Deze toekomst was donker en onheilspellend. Als het Christendom de heersende
godsdienst wordt en de Kerk de leiding der vol-
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ken in handen neemt, staat de oude wereld op instorten en breken er zwarte tijden
aan. Heel Europa is in beroering: barbaarse stammen stromen de oude cultuurlanden
binnen en een eeuwenlange beschaving dreigt ten onder te gaan. Dit is het erfdeel
dat de Kerk te aanvaarden heeft.
Er zijn nog andere gevaren. Was het Christendom en het Christenworden tot dan
toe een riskante sprong geweest, nu, met de overwinning, gaat het Christen-zijn tot
de goede toon behoren en stromen de menigten de Kerk binnen. Deze menigten heeft
de Kerk tot Christenen te vormen. Daarenboven breekt er ongeveer om dezen tijd
een wijd om zich heen grijpende ketterij uit, die de Kerk voor korten tijd in groot
gevaar brengt, het Arianisme.
De Kerk heeft ook deze vuurproef, wellicht een zwaardere dan de vervolgingen,
doorstaan. Zij is door den smeltkroes der volkerenvermenging gegaan en heeft de
Europese Christenheid geschapen. Wat er van de antieke cultuur bij zo veel verwarring
en destructie nog te redden viel, heeft zij gered. In haar boezem ontstond in dezen
tijd het monnikswezen en er is geen stijlvoller overblijfsel van het beste dat de
Romeinse beschaving heeft voortgebracht, dan een Benedictijn. Niemand staat dichter
bij de antieke cultuur dan zulk een monnik die nog ademt in een volkomen gekerstende
antieke sfeer.
Het is ook de tijd der grote Kerkfiguren en Bisschoppen. In tijden van politieke
onzekerheid en verwarring, zoals de vijfde en zesde eeuw, de eeuwen der grote
volksverschuivingen dit waren, is het volkomen natuurlijk dat primitieve en in het
nauw gebrachte mensengroeperingen zich scharen om een krachtige, belangeloze en
eerbiedafdwingende figuur en wie waren dit meer dan de bisschoppen, doorgaans
mannen van classieke ontwikkeling en hoge deugd, in wie het regentenwezen der
oude Romeinen nog voortleefde.
De ongecultiveerde volksstammen die met een zo geheel andere beschaving dan
zij tot nog toe gekend hadden in aanraking kwamen, waren een rijke oogst voor het
Christendom. Dit bracht zijn bovennatuurlijke leer vanuit en met een oude en hoge
cultuur en vond daarom weinig tegenstand.
Hoe triomfantelijk en overwinningszeker de stemming der Christenheid ook in
deze nog donkere tijden wezen kon, blijkt uit een hymne als het Te Deum Laudamus,
dat omstreeks vijfhonderd moet ontstaan zijn en waarin de eeuwige bazuinen zich
vermengen met de lofzangen der aarde. Te per orbem terrarum sancta confitetur
ecclesia. U belijdt de heilige moederkerk over den gehelen aardbo-
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dem. Deze weids golvende en zelfbewuste lofzang anticipeert op de meest gedurfde
barok der contrareformatie. Zo leidde de Kerk de volkeren door deze verwarde tijden
heen en na twee drie eeuwen begon er licht te dagen en orde te verschijnen in de
chaos. 'Ik zag in de geschiedenis, zegt de schrijver van Orthodoxy, dat het
Christendom, wel verre van te behoren tot de eeuwen van duisternis, het enige pad
was door de eeuwen van duisternis heen, dat niet duister was. Het was een lichtende
brug die twee lichtende beschavingen verbond. Als er iemand zegt dat het geloof
ontstond in onwetendheid en onbeschaafdheid, is het simpele antwoord: dat deed het
niet. Het ontstond in de mediterrane beschaving in den vollen zomer van het Romeinse
imperium. De wereld was vol sceptici en het pantheisme was zo zichtbaar als de zon,
toen Constantijn het kruis aan de mast spijkerde. Het is volkomen waar dat het schip
later zonk; maar het is veel wonderlijker dat het schip weer boven kwam,
opgeschilderd en blinkend, met het kruis nog in top... Was ons geloof slechts een
gril geweest van het stervende keizerrijk, dan zou deze gril de andere gevolgd zijn
in de schemering, en als de beschaving ooit herrezen was (en vele zijn nooit herrezen)
zou het onder een nieuwe barbaarse vlag geweest zijn.'
*

**

Het is een eigenaardig feit dat de historici het begin of de kiemen der Renaissance
altijd dieper de middeleeuwen in zijn gaan zoeken en dat niemand de definitieve
kiemen vinden kan. Telkens treedt er een onderzoeker op die een nog oudere en
verdere kiem vindt. De reden daarvan moet wel zijn dat het geestesleven der
middeleeuwen ook der vroegste, aldoor zijn dorst gelest heeft aan classieke bronnen
en dat de verbondenheid daarmee nooit onderbroken is. De non Hroswitha van
Gandersheim, een uitstekende latiniste, inspireert zich in de tiende eeuw op Terentius
en schrijft gedramatiseerde legenden in diens trant. Men heeft reeds lang tot allerlei
Proto-renaissances, tot een Carolingische, een Ottonische en andere Renaissances
geconcludeerd. De draad der antieke wijsbegeerte en speculatie was evenmin ooit
doorbroken. Augustinus en de Syrische monnik, die voor Dionysius de Areopagiet
doorging, waren eeuwen lang de leidende sterren voor de theologische bespiegeling
en beiden waren doordrenkt van Neo-platonisme.
De middeleeuwse cultuur, hoe primitief, hoe veel minder stralend en fier dan de
antieke zij mag aandoen, was een Christelijke cultuur,
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ontloken en opgebloeid onder de zorgende hand der Kerk. Zij droeg inderdaad dat
stempel der goddelijke goedheid en barmhartigheid en miste het wrede en
onmenselijke, dat alle heidendom kenmerkt of begeleidt. Overigens is 'de
middeleeuwse cultuur' zulk een vaag verzamelbegrip dat men beter van het
middeleeuwse leven spreekt. De levensstemming der middeleeuwers moet wel
ongeveer de gelijke geweest zijn, terwijl de eigenlijke cultuur plaatselijk en tijdelijk
nogal verschilde. Evenmin als haar stichter heeft zich de Kerk ooit om cultuur als
haar eigenlijk doel bekommerd. De tijd, waarin zij dit te veel deed, was niet haar
grootste tijd. Maar het zuurdesem van het Evangelie had na de heftige beroeringen
der volksverhuizingen de mogelijkheid om van deze trekkensmoede, ruwe en
ongevormde barbarenstammen mensen van zachtere zeden en geordende gewoonten
te maken en hen aan een christelijke levenswijze te wennen. Wat er aan volksliteratuur
uit deze vroege tijden over is, bewijst dat de Kerk hun aandacht op het hemelse te
richten en hun geest van het Evangelie te doordringen trachtte.
Wie nog vasthoudt aan de oude geringschatting der middeleeuwen bedenke dat
enige van de aller- allerschoonste dingen dezer aarde uit deze duistere eeuwen
stammen, de Requiemmis, de Gregoriaanse zang en enige kerkhymnen. De latere
middeleeuwen lieten ons het volks- en het geestelijk lied na, de kathedralen en een
rijke schilderkunst, een oogst die niet zo heel gering is. Verder vermaakten zij ons
een zeer innige mystiek en een wijsbegeerte, die nog altijd richtinggevend is en
telkens tot nieuw leven herrijst. Dat de letteren naast de andere kunsten zo opvallend
achterbleven, ligt wel aan den sterken gemeenschapszin en het zwakkere individuele
levensgevoel van den middeleeuwer alsook wellicht aan het feit dat de volkstalen
nog niet als volwaardig beschouwd werden.
Gemeenschapszin en naar-God-gekeerdheid zijn de karaktertrekken van de
middeleeuwse geestesstructuur en dit zijn zuivere vruchten van het Christendom,
gevolgen der werking van het Evangelische zuurdesem.
Er is zulk een afstand tussen de vroege en de late middeleeuwen, dat het moeite
kost dit tijdperk als een eenheid te beschouwen. Er is overeenkomst van
geestesrichting en levenshouding, maar de uiterlijke lotgevallen, de levens- en
cultuurvoorwaarden zijn uitermate verschillend. In de latere eeuwen is Europa
ongeveer een Christelijke eenheid, terwijl de toestand bij het begin nog chaotisch is.
Het wonderlijke avontuur der kruistochten bewijst hoezeer de Europese
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mensheid, ondanks verdeeldheid in landen en volken, zich toen een eenheid voelde.
Het grote gevolg der kruistochten was, niet dat het Heilige Land bevrijd werd van
den Islam, doch dat de leiding der cultuur uit de handen der Muzelmannen in die der
Europese Christenheid overging.
Men zou er een soort symboliek in kunnen zien dat bij den ondergang van het
heidendom, als het Christendom zijn triomftocht door Europa begint, er een ketterij
verschijnt, die de menselijke natuur zo hoog stelt dat zij meent het zonder de genade
Gods te kunnen stellen, de ketterij van Pelagius, terwijl bij het einde der middeleeuwen
de reformatoren optreden met de bewering dat de mensennatuur tot in zijn diepste
wezen bedorven is en niets kan zonder de genade. De laatste ketterij, grondslag van
het Protestantisme, lijkt een moede berusting na een volstrekte desillusie. Er was aan
het einde dier eeuwen inderdaad veel dat zulk een desillusie, dit wantrouwen in den
mens scheen te rechtvaardigen. Toch ging die ketterij merkwaardigerwijze geflankeerd
van een andere stroming, die den ouden Pelagius nog voorbijstreefde en den mens
met zulk een aureool van zelfheerlijkheid omgaf, dat de grondslagen van het
Christengeloof erdoor bedreigd werden. Zo heeft men althans een tijdlang,
voornamelijk onder invloed van Burckhardt en Nietzsche, het Humanisme gezien;
de Renaissance betekende volgens hen het ontdekken van mens en wereld en de
typische mens dezer Renaissance was de hautaine, op roem en macht beluste
individualist, die, aestheet en immoralist, van God en Christendom vervreemd, de
wereld met nieuwe ogen in zich opnam. Deze opvatting wordt echter langzamerhand
verlaten voor een andere, die de Renaissance in haar kern als een ideële, religieuze
wedergeboorte ziet. Het ideële verlangen naar een wedergeboorte zou zich van
lieverlede over heel het culturele en politieke leven hebben uitgebreid zonder dat
daarbij de Christelijke grondslagen werden prijsgegeven. De Machiavelli's mogen
in Italië nog zo talrijk geweest zijn, de grote humanisten beantwoorden nauwelijks
aan Burckhardts voorstelling en waren vaak goede Christenen. Met deze opvatting
hangt het vervroegde plaatsen van het begin der Renaissance samen, waarover ik
reeds sprak. Men kan dit begin even goed bij Sint Franciscus zien als bij Sint
Bernardus: de grenzen worden zo vervaagd dat er nauwelijks grenzen overblijven.
Zoals het dikwijls gaat met historische verschijnselen: bij diepere studie blijken ze
zo gecompliceerd dat de oude indelingen en grensmarkeringen moeten prijsgegeven
worden.
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Hoe men ook over Renaissance en Humanisme denkt, omstreeks 1500 bij het begin
der reformatie waren de middeleeuwen onherroepelijk voorbij.
Het ligt wel aan het sacrementele karakter van het Katholicisme, dat de Kerk erin
geslaagd was het gehele mensenleven, individueel en gemeenschappelijk, te
onttrekken aan het profane en in de sfeer van het religieuze te brengen. In de
middeleeuwen was ook het burgerlijke en politieke leven niet profaan, maar
doortrokken van het godsdienstige. De Kerk doopte en heiligde om zo te zeggen niet
alleen de mensenziel maar ook het lichaam, ook de stoffelijke dingen en heel de
natuur. In haar zuivere waardering van al het natuurlijke als ook uit Gods hand
afkomstig wist zij alles in te schakelen in haar wonderbaar 'Te Deum'. Het
sacramentele behoort tot het wezen der katholieke heilsleer en deze sacramentele
opvatting leidt ertoe alles naar analogie van het Sacrament te zien, dat wil zeggen:
het zintuigelijke wordt de vertegenwoordiger, de drager als het ware van het
onzichtbare, het geestelijke. Het zuiverst en het innigst werd dit beleefd door Sint
Franciscus, die wanneer hij sprak van broeder zon of zuster water, van broeder vuur
of zuster zwaluw, dit sacramentele in het wezen der dingen, hun verbondenheid met
God en hun onderlinge verwantschap moet beseft hebben.
Dit sacramentele besef eindigt met de middeleeuwen of treedt althans in zijn
algemeenheid niet meer aan den dag. De hervorming breekt volkomen met de
sacramentele opvatting, ook al behoudt zij enkele sacramenten, en leert de volstrekte
zondigheid en verdorvenheid van al het natuurlijke. Er is niet de geringste analogie,
niet de zwakste verhouding meer tussen natuur en bovennatuur en de gulden stelregel:
de genade volmaakt de natuur, heeft geen zin meer. God moet in volstrekte
innerlijkheid gediend worden, leert Calvijn. Weg dus met cultus en liturgie, met
cathedralen en beeld- en schilderwerk. Met zulk een zienswijze is er geen harmonie
tussen de dingen der natuur en het religieuze te bereiken. Dit is slechts mogelijk in
een sacramentele wereld. Er moet een scheiding volgen tussen het profane en het
godsdienstige en het ligt voor de hand dat sommigen tot puriteinse verafschuwing
van het natuurlijke zullen vervallen, anderen zich in het profane volkomen zullen
thuis voelen. Zo droeg de reformatie het beginsel in zich tot secularisering, tot het
profaan worden van samenleving en cultuur.
Deze verwereldlijking van cultuur, kunst en wetenschap zet in met de nieuwe tijd;
al lag zij theoretisch besloten in de reformato-
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rische beginselen, zij is ook het gevolg der veranderde levensstemming, die gewekt
werd door al het nieuwe dat de mens in velerlei richting ontdekte, het nieuwe van
verre, onvermoede landen, het nieuwe in de samenstelling van den kosmos, het
nieuwe in de wetenschap der natuur en op het gebied van geschiedenis en letteren.
Wederom had de Kerk een vuurproef te doorstaan, die zij ditmaal niet over het gehele
terrein doorstond. Behalve dat zij door innerlijke verzwakking en stagnering in
sommige gebieden niet voorbereid was op den strijd, had zij het nadeel in alles het
oude, eeuwenlang gewende te vertegenwoordigen, terwijl de algemene
geestesgesteldheid gericht was op het nieuwe. Alle bronnen moesten onderzocht,
alle maten herijkt, alles moest op zijn echtheid getoetst worden en in deze
vernieuwingsroes werd het bijkomstige kwalijk van het wezenlijke onderscheiden.
Nooit is er zulk een stortvloed van spot en hoon over de Kerk uitgestort als in deze
tijden van overgang. In alle literaturen bestaan er schotschriften vol haat tegen de
moederkerk.
Het duurde enige tijd voordat de Kerk zich op haar onvergankelijke en
transcendente waarden bezonnen had en zich in haar oude eerbiedwaardigheid
oprichtte om de wilde vaart der reformatie en de vrijgeesterij op eigen gebied te
stuiten. De grootse restauratie, door Protestanten graag als contra-reformatie
voorgesteld, die de Kerk sinds het midden der zestiende eeuw heeft doorgemaakt, is
niet een der minst glorieuze daden uit haar geschiedenis. Wederom weet de Kerk
zulk een religieuze bezieling te wekken, dat zij een gehele cultuurstroming haar
stempel opdrukt en den stijl ervan bepaalt. De waardering der barok verkeert nog in
hetzelfde stadium als die der Gothiek een eeuw geleden. De barok geniet nog niet
de onomstreden, zwijgende bewondering, die de Gothiek sinds het begin der vorige
eeuw mocht ten deel vallen, hoewel het geding onder de ingewijden wel als beslist
te beschouwen is. Het is de laatste grootse en alomvattende stijl, die Zuid en
Midden-Europa beheerst heeft en die gedragen werd door religieuze geestdrift en
het feestelijk besef van Gods overwinningen. Niet slechts de vorstelijke en
kloosterlijke bouwkunst uit dien tijd is barok, maar evenzeer de literatuur, de
schilderkunst, de muziek, het toneel, tot zelfs in sommige landen het volksleven en
de openbare volksgodsvrucht toe. Het was een teruggrijpen naar de middeleeuwen,
maar in vormen en voorstellingen van den nieuwen tijd, een terugdringen van dien
geest van profanering en ontgoddelijking, die overal werkzaam was. Het was een
nieuw Te Deum Laudamus, ditmaal in vormen, in klanken en kleuren, in een
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feestelijke samenbundeling van al het zintuigelijke, dat een dankbaar geslacht zijn
schepper toezong.
Barok staat in ons taalgevoel nog steeds gelijk met grillig, normloos, onklassiek,
zoals Gothisch vroeger barbaars, primitief betekende, wat niemand er nog in voelt.
Onklassiek is de barok ongetwijfeld, geboren als zij is uit een hevige bewogenheid,
uit de eeuwige onrust der ziel naar God. Het klassicisme verbeeldt de rust der ziel,
de vrede met deze aarde. Maar het zuurdesem van het Evangelie is de eeuwige
rustverstoorder en prikkelt tot heilzame onrust. Met deze onrust vermengt zich in de
barok de vreugde over het Godgewijde aller dingen. En zo treedt ook hier weer het
sacramentele karakter van het Katholicisme aan het licht, dat in zijn wijdsten zin
verstaan de gehele levenshouding doortrekt en beïnvloedt. Alle religieuze kunst is
ten slotte daaruit te verklaren.
***
Sinds de barok heeft Europa geen grootsen, omvattenden stijl meer gekend. Het
Protestantisme is te individualistisch uit beginsel en te natuurpessimistisch om een
cultuur en een levensstijl te scheppen. De romantiek was te subjectivistisch, te weinig
religieus bepaald en gericht, te ongelijksoortig ook in de verschillende landen om
hier van een stijl te kunnen spreken. Slechts de katholieke godsdienst is in staat een
gemeenschap zo ideëel te richten en te bezielen, zo tot eenheid te binden, dat er een
cultuur, een grote levensstijl ontstaan kan. De in het voetspoor van Nietzsche zo
hoog geprezen saloncultuur der achttiende eeuw in Frankrijk was te particularistisch
om meer te zijn dan een episode.
Het Europa der laatste honderd jaren biedt zulk een beeld van geestelijke
verdeeldheid en verwarring, dat vele cultuurphilosofen bedenkelijk het hoofd schudden
en van een crisis, een neergang der cultuur spreken. Hoe kan er sprake zijn van een
algemenen levensstijl, een cultuur, wanneer de mensen het over de diepste en
wezenlijkste dingen des levens over de gehele linie oneens zijn, wanneer geen idee
of ideaal, wanneer niets geestelijks de gemeenschap bindt en op een doel richt?
De Kerk kan in zulk een tijd haar stijl- en cultuur-vormende invloed moeilijk
uitoefenen en heeft haar krachten te verzamelen, tot er wellicht weer een tijd
aanbreekt, dat de mensheid, moe van atheïsme, individualisme en materialisme, tot
de Christelijke gemeenschapsgedachte terugkeert.
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Benelux
Heden en Morgen
door Mr Albert Raport
VOORDAT wij onze aandacht wijden aan de Benelux-activiteit der naoorlogse jaren
brengen wij in herinnering de politiek van economische unie die tussen België en
Luxemburg werd gevoerd sinds 1918 en die haar bekrachtiging vond in het sluiten
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het jaar 1921.
De gedachte van meer intense samenwerking tussen België, Luxemburg en
Nederland kwam echter volledig naar voren na de rede van Koning Leopold III,
uitgesproken te Brussel op de Ministerraad van 14 October 1936. Op 21 November
1938 brengt de Belgische Vorst een bezoek aan de Nederlandse Landsvrouwe; H.M.
Koningin Wilhelmina sprak bij die gelegenheid de volgende woorden: 'S'il existe
des divergences d'intérêt, il ne saurait guère en être autrement dans le cas des voisins.
Je n'en connais pas qui ne soient susceptibles d'être réglées par la voie d'accord ou
moyennant d'autres procédés pacifiques. Des solutions amiables devraient être d'autant
plus aisées à réaliser qu'on se trouve en présence, surtout dans le domaine du
commerce et des communications, de nombreux intérêts communs'.1.
Is het nodig te zeggen dat deze samenwerking tussen onze vorstenhuizen tot
volmaaktheid kwam, vooral in de bange dagen van 1939-40, toen beide Staatshoofden,
in overeenstemming met de respectievelijke regeringen, regelmatig contact hielden
om de vrijheid en de onafhankelijkheid onzer gebieden te vrijwaren?

De oorlog
De oorlog kwam; onze regeringen namen de wijk naar Londen en aldaar werden de
eerste definitieve grondslagen voor een duurzame samenwerking gelegd, zowel van
regeringszijde als van de zijde der particuliere initiatieven. Terwijl technici de eerste
ontwerpen bestudeerden van de culturele akkoorden en van de tolconventie, en men
reeds schuchter de kwestie van een Economische Unie aanroerde, werd door de heren
Julius Hoste, gewezen minister, Jonkheer Beelaerts van Blokland, vice-president van
de Nederlandse Raad van State,

1.

G.H. DUMONT, Léopold III, Roi des Belges, Ch. Dessart, Bruxelles, 1944, p. 236.
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en de Luxemburgse minister, Dr. Bech, een comité voor onderlinge toenadering
gesticht. Hieruit zou dan, na de bevrijding, het huidige 'Comité voor
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking' groeien. Maar niet alleen te
Londen, doch ook in de bezette gebieden nam de gedachte van een komende
toenadering vastere vormen aan. De menigvuldige contacten tussen de
verzetsbewegingen van Noord en Zuid, de werking van private studiekernen, en,
wellicht het meest, de lotsverbondenheid in het lijden van de bezetting, brachten vele
onzer landgenoten ertoe met verwachting uit te kijken naar versterking der
vriendschapsbanden tussen België, Nederland en Luxemburg.
Onmiddellijk na de bevrijding van België werd een vereniging voor 'Hulp aan
Nederland' gesticht. Kinderen uit de reeds bevrijde delen van het Noorden werden
door de zorgen van dit comité naar België gebracht om er weer op krachten te komen.
Gelden werden ingezameld om aan de geteisterde Nederlandse bevolking een
daadwerkelijke eerste hulp te verschaffen. H.M. Koningin Wilhelmina heeft niet
nagelaten hare erkentelijkheid hiervoor te betuigen aan al degenen die tot het
welslagen van deze initiatieven hadden bijgedragen.

Academische samenwerking
De academische samenwerking bleef niet uit. Op 25 Februari 1945 werd op initiatief
van enkele Leuvense professoren en studenten, te Leuven het 'Academisch Hulp- en
Bemiddelingscomité' gesticht. Het stond onder de hoge bescherming van Rector
Magnificus Mgr. H. van Waeyenbergh. Het doel dezer vereniging werd omschreven
als volgt: 'het bevorderen van alle academische initiatieven in het Nederlands
taalgebied en het toekennen van studieleningen, hulpgelden en toelagen aan de
Nederlandse studenten, ingeschreven aan de Universiteit te Leuven'.
Een der eerste zorgen van dit Comité was het sturen van voedingsmiddelen aan
de gezinnen van Nederlandse professoren en docenten, wonende in de zogenaamde
'hongergebieden'. Dit geschiedde op 10 Juni 1945.
Een paar maanden daarna werd een vacantieverblijf voor Nederlandse hoogleraren
georganiseerd. Verder werden een zestigtal Nederlandse jongelieden, door
bemiddeling van het Academisch Hulp- en Bemiddelingscomité, aan de Belgische
Universiteiten als studenten ingeschreven. Terwijl de geteisterde en geplunderde
Nederlandse Universiteiten nog gesloten bleven, was het hun aldus mogelijk, zonder
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tijdverlies, hun studiën voort te zetten in een atmosfeer van hartelijke verbroedering
met hun zuidelijke stamgenoten.
Door de zorgen van het Comité werden voor een belangrijk bedrag boeken
aangekocht, die in de colleges en seminarieoefeningen der Nederlandse Universiteiten
in druk gebruik zijn en die ten geschenke werden aangeboden. Tevens werd hun
renteloos crediet verschaft om boeken, tijdschriften en publicaties, evenals
instrumenten en apparaten voor de leeggeplunderde laboratoria aan te kopen.
Op 17 September leidde Mgr van Waeyenbergh een delegatie van het Leuvense
professorenkorps naar Leiden, alwaar in aanwezigheid van het Nederlandse
Vorstenhuis, de Universiteit plechtig werd heropend. Enkele weken later bezocht
een nieuwe afvaardiging de Universiteit van Nijmegen, ter gelegenheid van de viering
van haar dies natalis. Het hele streven van het Academisch Hulp- en
Bemiddelingscomité bedoelde een toenadering van de verscheidene wetenschappelijke
groeperingen van Noord en Zuid. Op het programma stond nog een ruime uitwisseling
van allerlei publicaties, van sprekers, voordrachtgevers, kunstenaars en andere
beoefenaars der artes liberales.
Het Comité heeft verder het zijne bijgedragen tot de oprichting van het
Thijm-genootschap, dat de culturele samenwerking tussen de Katholieken binnen
de Nederlandse taalgemeenschap zal bevorderen. Medewerking werd tevens verleend
aan de inrichting van verscheidene congressen, onder meer het Nederlands
Philologen-congres van Amsterdam in April 1946.
Het is de bedoeling van het Academisch Hulp- en Bemiddelingscomité in de
toekomst, evenals in het verleden, elk initiatief in de hand te werken dat de culturele
toenadering tussen Noord en Zuid kan bevorderen. Het zal trachten de gelegenheden
te scheppen waar de intellectuelen elkaar ontmoeten en het zal naar vermogen het
inrichten van gemeenschappelijke congressen bevorderen en de uitwisseling mogelijk
maken van hoogleraren en sprekers. Het zal ook steeds de samenstelling van
gemeenschappelijke redacties van tijdschriften nastreven, daar waar zulks niet
uitgesloten wordt om redenen van religieuze of politieke aard.
Wij willen hier het einde citeren van het activiteitsverslag dat in 1947 door het
Academisch Hulp- en Bemiddelingscomité werd gepubliceerd: 'Zodoende zullen de
Vlaamse academici en intellectuelen, mede door onze werking, het opbeurende gevoel
steeds meer en meer verkrijgen dat zij naast de hoogstaande Nederlandse
cultuurdragers, en gelijkwaardig met hen, een voorname plaats in de wereldcultuur
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kunnen en moeten innemen. De Nederlanders zullen Vlaanderen meer en meer
ontdekken met zijn jong maar krachtig universitair en intellectueel leven. Met Gods
hulp zullen wij ons samen inspannen voor de uitbouw der Nederlandse cultuur, de
eeuwenoude traditie en de eeuwenoude band, die de Lage Landen bij de zee, alle
verdeeldheid ten spijt, steeds heeft samengebracht en steeds heeft samengehouden.'2.
Het moet vermeld worden dat de intense werking van het Bemiddelingscomité
bestuurd werd door Dr. H.L. van Breda, O.F.M., lector aan de Leuvense Universiteit,
die met al zijn krachten gewerkt heeft voor het ontstaan en de verdere bloei van deze
academische toenadering.

Het werk der regeringen
Van regeringszijde werd sinds de bevrijding heel wat werk verricht en vele
verwezenlijkingen werden geboekt. Daar zijn op de eerste plaats de culturele
akkoorden die een intense uitwisseling van gastprofessoren tussen de universiteiten
beoogt. Er is verder het verlenen van studiebeursen aan studenten. Tenslotte
organiseert de regering grote tentoonstellingen, muziek- of toneelopvoeringen, die
de culturele bedrijvigheid tussen Noord en Zuid ten zeerste ten goede komen.
Een nieuw initiatief is thans in studie. Het betreft de equivalentie der academische
titels. Hiervoor werden studiecommissies geïnstalleerd welke tot taak hebben ter
zijner tijd aan de bevoegde instanties hun ontwerpen voor te leggen. Wat tot op heden
op dit gebied werd bereikt is ons thans nog onbekend. Het is echter buiten twijfel
dat deze werkzaamheden ruimschoots zullen bijdragen tot de interpenetratie van de
intellectuele middens van Noord en Zuid. En dit is de beste waarborg voor de
gelijkmatige en overeenstemmende ontwikkeling van het cultureel en intellectueel
peil onzer bevolkingen.
De handelsakkoorden, de tolconventie en alle andere Benelux-regelingen op
economisch gebied waren zeer makkelijk te verwezenlijken zolang zij in het
'papierstadium' bleven3.. Zodra praktische verwezenlijking werd aangesneden stuitte
men op zeer grote moeilijkheden. De landbouw in België vreest de Nederlandse
concurrentie; de zware industrie oppert bezwaren tegen de industrialisatie van zekere
Nederlandse gebieden. Eerste Minister Spaak, in zijn openingsrede op de
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ACADEMISCH HULP- EN BEMIDDELINGSCOMITE, Werking in de jaren 1945 en 1946,
p. 23.
De princiepsovereenkomsten betreffende deze akkoorden werden te Londen ondertekend in
1944.
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Beneluxtentoonstelling van 24 Mei 1948 te Brussel, heeft die bezwaren ten volle
begrepen en het geduldig wachten als het middel bij uitnemendheid aangewezen,
toen hij verklaarde: 'Mais je me suis juré de ne jamais parler des unions douanières
et économiques, de l'organisation de l'Europe, sans développer une idée que je crois
essentielle. Cette idée est celle-ci et devant tant d'hommes d'affaires et tant d'hommes
compétents, il faut la répéter avec plus de force encore: l'idée c'est que l'union du
Benelux, comme plus tard peut-être l'idée des pays de l'Europe, ne se réalisera que
si on accepte de la bâtir sur certains sacrifices immédiats, momentanés, mais qui
peuvent être assez lourds avec l'espoir d'établir pour plus tard un équilibre nouveau,
où la collectivité toute entière trouvera un standing de vie supérieur. Ceux qui croient
que l'union douanière, que l'organisation de Benelux ou que l'organisation de l'Europe
est une tâche facile et une entreprise qui a pour effet de donner immédiatement à
chaque pays, à l'intérieur de chaque pays à chaque individu, non seulement des
avantages que nous possédions déjà dans le passé, mais en plus des avantages
nouveaux, se trompent hélas singulièrement... Il s'agit d'une oeuvre de longue haleine
et très difficile et l'on ne pourra la mener à bien que si chacun se rend compte de la
grande importance du but poursuivi et si chacun compte de surmonter les difficultés,
tous les obstacles, au prix, je le répète, de certains sacrifices personnels.'
De besprekingen tussen regeringen en officiële instanties vorderen thans, traag
maar zeker, en het verwezenlijken van de economische unie tussen België, Nederland
en Luxemburg werd in het vooruitzicht gesteld voor 1 Januari 1950. De zienswijze
der Belgische en Nederlandse technici over het bevorderen van de materiële welstand
onzer gewesten door de handelsakkoorden, de tolconventie en de komende
economische unie komt vrijwel volkomen overeen. Beide groepen wensen de
vermindering en de afschaffing van de door de regeringen geleide economie. 'Wij
ontveinzen ons niet, zegt Jacq. Fahrenfort, dat voor dit alles een zekere moed nodig
is. Moed in de eerste plaats, omdat een omschakeling van schaarste-economie naar
een grotere vrijheid voor productie en verbruik, sociale risico's meebrengt. Van de
vakverenigingsleiding zou medewerking moeten verkregen worden en het blijft de
vraag of er in die kringen voldoende begrip bestaat voor deze realiteiten. Maar ook
in ander opzicht is er moed voor nodig. Want de thans overwegende socialistische
regering zou met een dergelijke overgang te kennen geven, dat haar beleid werkelijk
slechts schaarste-economie is geweest en
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niet een bewust principieel geleide economie. Of wel zij zou moeten erkennen dat
haar theoretische geleide economie niet rijp is voor een toepassing in de praktijk.
Want zoals nog dezer dagen de Geneefse professor Dr. Röpke in een voordracht die
hij te Amsterdam heeft gehouden, heeft gezegd: “men kan niet definitief afstand
doen van het beproefde marktmechanisme indien men niet in staat is om daartegenover
een ander minstens even deugdelijk apparaat te stellen”. En wel niemand zal durven
volhouden, dat dit laatste inderdaad mogelijk is gebleken.'4. En Professor F. Baudhuin
(in een artikel getiteld: La prospérité belge est-elle réelle, verschenen in het tijdschrift
Benelux, nr 1) is eveneens de mening toegedaan dat alleen de terugkeer tot een zekere
vrije markt de welvaart en de economische opgang zal kunnen bevorderen.
Hieruit kan dus besloten worden dat de economische unie tussen België, Nederland
en Luxemburg, de terugkeer tot een zekere vrijhandel zal moeten huldigen. De
Conferentie van het Kasteel der Ardennen in Juni laatstleden heeft de komende
terugkeer tot het vrij verbruik in het vooruitzicht gesteld, wat reeds een aanmerkelijke
vooruitgang zal betekenen naar de terugkeer van het vrij goederenverkeer.
Wij kunnen niet nalaten hier even hulde te brengen aan Dr. E. Jaspar,
secretaris-generaal van de tolconventie, die met ijver, toewijding en begrip al het
mogelijke doet om de economische welvaart onzer landen door de uitwerking der
tolovereenkomsten te stimuleren.

Comite voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse samenwerking
Naast de organisaties met officieel karakter waarover wij reeds eerder spraken,
namelijk de commissie der culturele akkoorden en het secretariaat-generaal der
tolconventie, bestaat er tevens in de drie landen een privé-organisme, dat de
toenadering en de samenwerking tussen de drie staten van het Benelux-complex wil
bevorderen. Wij spraken reeds van het 'Comité Hulp aan Nederland' dat na de
bevrijding in België werd opgericht. Uit deze laatste organisatie en uit het Comité
van Toenadering, dat gedurende de oorlog te Londen werd opgericht, ontstond in
1945 het 'Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking'. Het
bestaat uit drie nationale hoofdbesturen (Brussel, den Haag, Luxemburg); elk bestuur
wordt gepresideerd door een voorzitter (de heren Hoste, Brussel, Beelaerts
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J. FAHRENFORT, Verandering in de economische finantiële politiek van Nederland
noodzakelijk, in Benelux, orgaan van het Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse
Samenwerking, no 1, p. 28.
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van Blokland, den Haag en Frieden, Luxemburg) bijgestaan door een of meerdere
vice-voorzitters, een nationale secretaris, een penningmeester en meerdere
bestuursleden. Bij ieder nationaal hoofdbestuur zetelen verschillende
studiecommissies, samengesteld uit technici, die ten behoeve van het bestuur
onderzoeken instellen respectievelijk op sociaal, cultureel, economisch, sportief,
technisch en toeristisch gebied. Deze studiecommissies houden regelmatig plenaire
drielandenvergaderingen of richten congressen in om de contacten tussen de
vooraanstaande personaliteiten van de Benelux te vergemakkelijken en te
vermenigvuldigen. De resoluties van deze vergaderingen worden vervolgens door
de zorgen van de drie nationale hoofdbesturen aan de regeringen voorgelegd en zij
zorgen ervoor dat met de wensen van de particuliere personen bij het uitwerken van
de Benelux-akkorden rekening wordt gehouden. 'De leidende gedachte van het Comité
bestaat hierin: om tot een volledige samenwerking te komen moeten niet enkel de
artistieke of universitaire elites elkaar beter leren kennen en waarderen, maar de
blijvende wisselwerking en vriendschap in alle lagen der bevolking der drie landen
moet aangewakkerd worden.'5.
Om dit te kunnen verwezenlijken werden provinciale, regionale en locale afdelingen
van het Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking opgericht,
die tot doel hebben ter plaatse de Beneluxgedachte te bevorderen, en niet het minst
door het onderling adopteren van 'zustersteden' uit Nederland en Luxemburg en
omgekeerd. Het Comité van Samenwerking is een uitsluitend privé-organisme; het
geniet geen staatssubsidies en vindt zijn mogelijkheden van bestaan enkel en alleen
in de lidmaatschapsgelden van zijn leden.
Na deze enkele woorden, over de algemene organisatie van het Comité, willen we
nu spreken over de werking die op het gebied der samenwerking in de Benelux door
dit Comité gepresteerd werd.
De werkzaamheden der studiecommissies waren veelvuldig. Belangrijk in dit
opzicht waren de economische congressen van Brussel, September 1947, en
Amsterdam, Juni 1948, waaraan, naast officiële personaliteiten, tal van voorname
economisten, financiers en industriëlen van Noord en Zuid hebben deel genomen.
Deze congressen vonden een grote weerklank in de pers der drie staten en in de
ambtenaarswereld. Monetaire vraagstukken, industriële samenwerking,
handelsmoeilijkheden, fiscale problemen werden er bestudeerd.
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Verslag van de Belgische Nationale Secretaris, van het Comité voor
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking, p. 3.
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De sociale studiecommissie hield eveneens twee congressen. Vraagstukken van
grensmoraliteit en een vergelijkende studie van de maatschappelijke zekerheid in de
drie landen stonden op de dagorde vermeld. Vermelden we terloops het merkwaardig
verslag van de Belg, Dr. Verschueren, dat aan het Congres een klaar en bevattelijk
overzicht gaf van de toestand der sociale lasten in België, zowel in het algemeen als
in de meest voorname sectoren van het industrieel bedrijf. De leden van de toeristische
studiecommissie vergaderden driemaal met hun Nederlandse en Luxemburgse
collega's. De middelen om het toeristen verkeer tussen de drie landen te bevorderen
werden grondig bestudeerd. Momentele deviezenmoeilijkheden van Nederlandse
zijde laten nog niet toe aan dit aspect van de toenadering alle gewenste uitbreiding
te geven. Het Nederlands Hoofdbestuur, samen met zijn toeristische studiecommissie,
heeft meerdere stappen gedaan bij zijn regering om groter soepelheid van de
reglementering ten overstaan van België te bevorderen.
De technische studiecommissie heeft zich vooral bezig gehouden met problemen
van weg- en waterverkeer. Vele onderzoeken ter plaatse hebben aan haar leden de
gelegenheid gegeven een klare kijk te krijgen op de vraagstukken die thans nog
hangende zijn en weldra zullen de conclusies van deze onderzoeken aan de regeringen
worden overgemaakt.
De studiecommissies voor sport zullen in de toekomst de manifestaties in het kader
van de Benelux trachten te vermenigvuldigen. Het is zonder twijfel dat deze
sportgebeurtenissen een merkwaardig toeristenverkeer met zich zullen medebrengen.
De atmosfeer van loyale wedijver en sportieve fair-play zullen ten zeerste tot de
onderlinge kennismaking der Beneluxbevolking het hunne bijdragen.
De provinciale, regionale en locale afdelingen laten zich niet onbetuigd. Hun
werking is meer discreet, doch niet minder vérstrekkend en heilzaam dan de activiteit
van het centraal comité. De vriendschapsbanden welke tussen onze steden en die
van het Noorden of van Luxemburg worden aangeknoopt zijn reeds menigvuldig.
Ziehier enkele voorbeelden: Gent, Echternach, Haarlem; Brugge, Den Bosch;
Antwerpen, Rotterdam; Doornik, Gouda; Leuven, Nijmegen; Brussel, Amsterdam,
Luxemburg; Sint Niklaas, Breda, Helmond; Namen, Den Haag; Diest, Breda; Hasselt,
Zwolle; Mechelen, Zaandam; Luik, Maastricht; Kortrijk, Almelo; Turnhout, Tilburg;
Aalst, Dordrecht.
Voordrachten, muziekuitvoeringen, jeugduitwisseling, voetbal; al
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wat de onderlinge kennis, de toenadering en de waardering kan bevorderen wordt
gebruikt om de Beneluxgedachte meer en meer in het bewustzijn van de bevolkingen
te doen doordringen. Groepen inwoners van die steden gaan bij elkaar op bezoek en
zijn meestal bij de bevriende inwoners thuis te gast.
Het mag gezegd worden dat de actie van het 'Comité van Samenwerking' de enig
werkelijk vruchtbare is die dadelijke goede resultaten oplevert. Maar deze resultaten
zijn wellicht ook de enige in de Benelux-activiteit, die blijvend en duurzaam zullen
zijn, samen met de verwezenlijkingen welke door de culturele akkoorden worden
tot stand gebracht.

De idee: Benelux
En toch moeten we zeggen dat de culturele actie van regeringszijde, de economische
akkoorden en zelfs de werking van het Comité voor Samenwerking dan alleen
doeltreffend zullen zijn wanneer deze politiek en deze werking steunen op den
grondslag van een idee en zij in dienst zullen staan van een meer omvattende politiek
die verdere doeleinden nastreeft dan het enkel verwezenlijken van de welvaart of het
nauwer toehalen van de vriendschapsbanden tussen de inwoners van de Beneluxstaten.
'Renan, un jour, s'est demandé ce que c'est qu'une nation. Sa réponse est restée vraie
jusqu'à nos jours et pour bien des domaines: “Une nation, disait-il, est une âme, un
principe spirituel”. Nous en dirons autant de Benelux, si toutefois cette belle et grande
idée veut vivre et durer. Nous devons lui trouver un principe directeur, un principe
de vie.'6.
In zich zelf keren is voor de mens van onze tijd zeer moeilijk; het materiële heeft
het overwicht. Er is geen rust meer in onze samenleving; het wordt een jacht naar
het bevredigen van de meest stoffelijke behoeften. Gelegenheid tot bezinning, tot
het beschouwen van een geestelijk ideaal, tot het denken over geestelijke princiepen
en menselijke waarden is helaas bijna onmogelijk geworden. En nog moeilijker is
het dan een geestelijke gedachte, een leidend beginsel, 'un principe de vie' ingang te
doen vinden. Benelux staat ook voor dit zware probleem, en de staatslieden die onze
landen besturen hebben de zware opdracht Benelux niet alleen tot grotere welvaart
te voeren maar tevens aan ons Westers statencomplex en aan iedere inwoner der
Lage Landen een spirituele-gedachte mee te geven en de
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nodige voorwaarden te scheppen om volgens deze gedachte alle leven tot ontplooiing
te brengen. 'Tout problème économique et politique, dit André Siegfried, est un
problème moral. De là, la volonté, l'urgence et l'importance de l'effort culturel...'.7.
Maar deze culturele krachtsinspanning mag niet enkel bestaan in het bewonderen
van ons historisch verleden, het uitstallen van onze kunstschatten, of de ontwikkeling,
door onderlinge samenwerking, van onze artistieke en wetenschappelijke wereld.
De hele Beneluxpolitiek dient gedragen te worden door één bepaalde gedachte, klaar
en duidelijk omlijnd, en tevens bewust beleefd. En dat is: dat wij, Beneluxstaten, één
cultureel geheel vormen; dat wij, als het ware een opdracht te vervullen hebben, een
zending, die heel wat grootser is dan het herstel van de economische welvaart of in
zekere mate het gewicht te zijn dat de weegschaal der internationale politiek van
Europa in evenwicht houdt. Benelux en ieder van zijn inwoners moeten getuigenis
afleggen van een waar en levend christelijk humanisme. Uit onze Lage Landen moet
weerom de glans van het 'menselijk evenwicht' stralen. Dit laatste postuleert
onvermijdelijk een bewustzijn van culturele eenheid, een beleven van de christelijke
wereldbeschouwing, een voorbereiding tot het scheppen van de nieuwe vormen van
een christelijke beschaving van het Westen. Al deze beschouwingen zetten er ons
toe aan een nog meer vooruitstrevende Beneluxpolitiek te wensen.
De huidige economische politiek kan dan alleen de werkelijk goede zijn indien
zij er niet enkel naar streeft de economische welvaart te herstellen en op te voeren,
maar tevens tot doel heeft deze economische welvaart te doen dienen als de
noodzakelijke voorwaarde om de Lage Landen cultureel nog nauwer bij elkaar te
brengen en aldus de cultuur in haar geheel omhoog te stuwen en tot een nieuwe
opbloei te brengen.
De huidige culturele politiek kan dan alleen de werkelijk goede zijn indien zij niet
alleen beoogt het beschavingspeil van het verleden en de tegenwoordige
cultuurtoestand van onze landen kenbaar te maken, maar er tevens, en vooral, naar
streeft, door deze uitwisseling van waarden en verworvenheden, de basis te leggen
voor een meer intense culturele werking die de 'persoon' moet opvoeren tot zijn
hoogste ontplooiing: de mens bewust gericht op en strevend naar zijn einddoel: God.
De cultuurpolitiek van de Beneluxstaten zal er dan ook een zijn van volle beleving
van alle menselijke waarden in dienst van christelijke vervolmaking.
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De werking van de organisaties die de Beneluxtoenadering bevorderen moet geheel
gericht worden op de bewuste voorbereiding van een culturele politiek, zoals deze
hierboven werd beschreven. Zij zal ernaar streven de thans nog bestaande
psychologische kloven weg te ruimen, de mensen van de Lage Landen te verenigen
in een band van hechte vriendschap en onderling vertrouwen; zo zal deze actie het
hare bijdragen tot het scheppen van de atmosfeer die de culturele wederopbloei van
onze landen zal bevorderen. Het is de taak van deze organisaties op de eerste plaats
het bewustzijn van de culturele gebondenheid onzer gewesten in het leven te roepen.
*

**

Deze conclusies zullen door velen beschouwd worden als vermetel, inopportuun,
ongepast, en wellicht utopistisch. Zij zijn echter de logische gevolgtrekking van een
redenering die tot het einde toe werd doorgezet. Het moet echter gezegd worden dat
het hier om princiep-stellingen gaat, waarvan de verwezenlijking al naar de
omstandigheden, de toestanden en de voorwaarden wel met omzichtigheid moet
worden doorgedreven, doch alleszins met vastberadenheid moet worden beoogd.
Zo wordt de Beneluxgedachte van het materiële plan naar het spirituele opgevoerd;
zo krijgt de Benelux een inhoud waaruit zijn komende samenleving vorm en gestalte
zal moeten aannemen. Zo wordt de hele Benelux geleid door een levensprinciep, en
zal hij blijvende ingang vinden in de geschiedenis.
Zoals P. Frieden het, in het reeds hierboven geciteerde artikel, schreef: 'Benelux
aussi doit découvrir son âme'. En wat hij heeft gezegd over de comités van
samenwerking, is niet alleen waar voor diegenen die een leidende rol te vervullen
hebben in het huidige publieke leven, maar tevens ook voor ieder van ons en in het
bijzonder voor allen die behoren tot de élites van onze gewesten: 'Aider à découvrir,
à formuler et à réaliser cette unité spirituelle de Benelux est une des tâches que se
proposent nos comités de rapprochement. Certes, il y en a d'autres plus immédiates,
plus faciles, mais non plus importantes. Elle ne nuira en rien aux autres; au contraire,
elle vise à créer les conditions morales sur lesquelles reposent les activités humaines,
d'un groupement humain quel qu'il soit. En effet, tout dépend, en dernière analyse,
de l'homme.'
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Christus Priester en Koning
door P. Schoonenberg S.J.
HET is merkwaardig dat de H. Kerk op het feest van Christus Koning in haar praefatie
ook zijn priesterschap bezingt. In zover is deze praefatie echt prae-fatio, voorwoord
op de voltrekking van het eucharistisch geheim, waarin wij immers zozeer 'den dood
des Heeren verkondigen' (1 Kor. 11,26), dat wij het ene en eenmalige offer van dien
dood tevens tegenwoordig stellen en zo aan Christus' priesterschap deelnemen. In
deze praefatie wordt het koningschap van Christus beleden van uit het H. Misoffer
en wordt dus zijn priesterschap genoemd vóór zijn koningschap. Beide ambten worden
bovendien verenigd in het begrip van den 'Christus', den Gezalfde, want beide zijn
uitwerkselen van de éne 'zalving met vreugde-olie' waarvan de Hebreënbrief spreekt
(Heb. 1,9) in navolging van Psalm 45,8.
Ziehier dan de tekst dezer praefatie. Wij danken den Vader 'die Uw eengeboren
Zoon, Onzen Heer Jezus Christus tot eeuwigen Priester en tot Koning van alles met
olie van vreugde hebt gezalfd, opdat Hij, zichzelf op het altaar des Kruises als
onbevlekt en vredebrengend slachtoffer aanbiedend, de geheimen der verlossing van
het mensdom zou voltrekken. En, na aan zijn heerschappij alle schepselen te hebben
onderworpen, een eeuwig en alomvattend rijk aan uw onmetelijke Majesteit zou
overgeven, een rijk van waarheid en leven, een rijk van heiligheid en genade, een
rijk van rechtvaardigheid, liefde en vrede'. Om deze weldaad zingen wij ons driewerf
heilig tot den Vader, en om deze zalving roepen wij tot den Zoon 'gezegend die komt
in den naam des Heren'.
Twee ambten slechts worden hier genoemd. Christus' profetenambt staat ook niet
op één lijn met zijn priester- en koningschap. Het behoort veeleer tot en het vergaat
met zijn knechtsgestalte, de ontlediging van zijn aardse dagen. Dan is Hij intenser
nog dan de Doper, 'een profeet en meer dan een profeet' (Mt. 11,9), de profeet van
zijn eigen heerlijkheid, en tevens de martelaar, de bloedgetuige daarvan voor
menselijke rechtbanken. Zijn profetenambt binnen de sacrale sfeer en zijn
martelaarschap tegenover de profane 'wereld' zijn tijdelijke verhullingen van de twee
ambten die Hij van de schoot zijner Moeder af bezit, maar die open zullen breken in
zijn dood en opstanding, de ambten waarvan de praefatie spreekt: priesterschap en
koningschap.
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Hiermede hebben we tussen deze twee ambten zelf ook reeds de verhouding geschetst,
en wij menen daardoor ook de aangehaalde praefatie weer te geven. Christus wordt
daarin vooreerst voorgesteld als Hogepriester in zijn binding met God, als 'eeuwige'
Hogepriester, - en als Koning, in zijn verhouding tot de wereld, als Koning 'van alles'.
Op eenzelfde tegenstelling tussen sacraal en profaan wijst de uitoefening van beide
ambten, nl. het zich offeren aan God, en de onderwerping van alle schepsel.
Priesterschap is hier de dienst in Gods heiligdom, koningschap daarentegen zegt
zelfs verhouding tot de vijandige wereld, welke wordt onderworpen. Daarom wordt
het priesterschap zonder meer eeuwig genoemd, terwijl het Koningschap aan den
Vader wordt overgedragen, hoewel als 'eeuwig en alomvattend rijk'. Een uitwerking
en daardoor tegelijk nadere verklaring van dit alles vinden we, wanneer we in de H.
Schrift deze ambten van Christus en hun beider voorbereidingen beschreven vinden.
Ook het Oude Testament toont ons eerst priesters en dan pas koningen, hoewel het
begint de figuur van den Christus te tekenen van uit het Koningschap. Het davidisch
Koningschap is een Koningschap 'bij de gratie Gods' in een veel voller zin dan dit
van onze Koningshuizen kan gelden, want door Gods instelling is het ontheven aan
de wisselvalligheid van het opkomen uit een volk en het daarin weer ondergaan. God
vergeet de belofte van een eeuwig Koningschap slechts schijnbaar, want Hij geeft
aan Maria's Zoon 'de troon van zijn Vader David' (Lk. 1,32). En intussen hebben de
profeten de figuur van den komenden Messias-Koning steeds bovenaardser getekend
als tegenbeeld tot de zondige zonen van David, en heeft Daniël het rijk van den
Mensen-Zoon boven alle wereldrijk verheven in de wolken des hemels. Christus zelf
zal voor Pilatus deze bovennatuurlijkheid van zijn Koningschap onderstrepen: 'Mijn
rijk is niet van deze wereld' (Joh. 18,36). Hoe hoog echter het davidisch Koningschap
ook staat door zijn uitmonden in het messiaanse, het blijft tastbaar onderworpen aan
God en verschilt hemelsbreed van dat der Oosterse despoten rondom, die zich
goddelijke afstamming en meestal daarmee een opperpriesterschap toeëigenden. De
koningen van Israël mogen niet treden in de voorrechten des priesterschaps: Ozias
wordt met melaatsheid geslagen omdat hij wierook wil offeren. Zij hebben zelfs geen
wetten op hun naam, want wet is gave Gods aan het volk door de hand van Mozes.
Zo rest hun de profane sfeer en ook daarin de gehoorzaamheid aan Gods wet. Zij
zijn veldheer als David of rechter als Salomon. En het beeld dezer twee vergroot
zich wel tot bovenaardse hoogte in de profetieën over het messiaanse Koninsgschap,
maar de taak van strijden en richten en daarmee de verhouding tot Gods vijanden en
de wereld, blijft even
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sterk aanwijsbaar. Aan den Messias worden al zijn vijanden tot voetbank gegeven,
zijn rijk is niet van, maar toch over en in de wereld.
Deze Messias is zoon van David, maar niet van Aäron. En zo is zijn beeld ook
getekend met trekken, ontleend aan de koningen van Davids huis, maar niet aan de
aäronitische priesters. Het Oude Testament spreekt trouwens weinig over zijn
priesterschap, althans met uitdrukkelijke woorden. Slechts een keer doet het dit echter
duidelijk. Het is bij monde van David, die zich bewust is dat de hem beloofde Zoon
ook zijn Heer is. En waarom? In eerste instantie om het priesterlijk ambt dat Hij zal
dragen. David weet zichzelf koning te Jeruzalem, en geen priester. Maar hij herinnert
zich het oude verhaal van een koning in dezelfde stad, toen Salem geheten, die koning
was en tevens priester, priester van den Allerhoogste en dit zonder dat van hem een
geslachtslijst vermeld wordt om zijn priesterrechten te bekrachtigen. Zo, zonder
afstamming, maar alleen door zijn verhouding tot God, zal ook de Messias Priester
zijn: 'Gij zijt priester in eeuwigheid naar de orde van Melchisedech' (Ps. 110,4). En
deze ene stem in het Oude Verbond wordt ook door een in het Nieuwe Verbond
overgenomen: door de Hebreënbrief, die deze vergelijking in alle breedte ontwikkelt.
Christus oefent daar zijn Priestertaak uit in een geestelijke tabernakel, in een orde
van hemelse werkelijkheid.
Zo vinden wij hetzelfde onderscheid tussen priesterschap en koningschap dat wij
zoëven reeds schetsten. Christus' priesterschap zegt betrekking tot God, zegt offeren
in Gods heiligdom; zijn Koningschap zegt betrekking tot de wereld, de nog onverloste
en vijandige wereld, niet een betrekking van oorsprong, maar wel van werkingsterrein
en van te veroveren rijk. Dit onderscheid ligt zozeer in de H. Schrift verankerd, dat
deze ook een zeker einde van Christus' Koningschap kent, de beëindiging door het
overdragen aan den Vader, waarover wij reeds onze praefatie hoorden spreken. Sint
Paulus zegt dat dit geschieden zal als met de laatste vijand, de dood, nu ook alle
God-vijandige macht is vernietigd (I Kor. 15,24-27). 'Zodra dus alles aan Hem
onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan Degene die alles aan
Hem onderwierp, opdat God zij alles in allen' (ibid. 29). Dan zal het Koningschap
dus in zijn onderscheid van het priesterschap, in zijn strijdend en profaan karakter
dus, ophouden. In zover het louter heersen met God is, zal het blijven, want in de
Apokalyps zien wij God en het Lam op één troon heersen in de eeuwen der eeuwen.
Inzover is het Koningschap dan één met het priesterschap, want ook dit is niet meer
voorsprekend voor ons, noch zelfs centrum van een afzonderlijke cultus: er is geen
afzonderlijke tempel meer in het nieuwe Jeruzalem, want juist God is er alles in allen.
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Zo hebben voor deze faze der heilsgeschiedenis Christus' priesterschap en
koningschap, voortkomende uit één zalving, toch ieder een scherp onderscheiden
gezicht, en bij de eerste is dit gewend naar God, bij de tweede naar de wereld. Zij
blijven onderscheiden zolang er verschil zal zijn tussen sacraal en profaan, tussen
Kerk en wereld, en dit is zolang God nog niet door de eindvoltooiing alles in allen
is. Dit heeft zijn betekenis voor de Kerk in deze faze en voor haar leden. Als ledematen
van één lichaam delen wij allen in de zalving van het Hoofd, de zalving tot priester
en koning. Zo ziet Sint Jan in de Apokalyps ons als 'gemaakt tot een koningschap,
tot priesters' (Apoc. 1,6) en noemt Sint Petrus ons 'een koninklijk priesterdom' (I
Petr. 2,9). Hoewel geen van deze beiden hier uitdrukkelijk spreekt van een deelhebben
aan de ambten van Christus, dragen zij toch in Hem en in ons dezelfde karaktertrekken
en zijn zij weer onderscheiden volgens het staan voor God en het heersen over de
aarde, waarom wij dit deelhebben als geheel in de lijn der Schrift mogen beschouwen.
Het onderscheid echter van deze ambten zouden wij - en dit in een verdere
vertolking van het geloofsgegeven - groter willen zien in de leden dan in het Hoofd.
Wij zouden hierbij willen wijzen op de indeling dezer leden in priesters en leken.
Zoals de naam reeds zegt - althans in onze taal, niet in die der Schrift - treedt in den
priester Christus' priesterschap het meest naar voren, terwijl de leek vooral Christus'
koningschap vertegenwoordigt door zijn staan in de wereld. Wij zeggen 'het meest'
en 'vooral' omdat wij ook een wederzijdse insluiting menen te zien. De leek is mede
priester door zijn actieve deelname aan het eucharistische offer, maar hij is dit alleen
in verbinding met den ambtelijken priester, terwijl hij zijn priesterschap toch vooral
uitwerkt in het onderwerpen van de wereld op haar eigen, profaan terrein aan de
heerschappij van Christus, dus aan het heersen met Hem, aan het delen in zijn
Koningschap. Omgekeerd heeft de priester ook weer deel aan deze
koningsheerschappij door de bestuursmacht der hiërarchie, maar deze heeft toch
vooral weer het karakter van priesterschap en offer - van offer: van het dienen dus
in plaats van gediend te worden en van het geven van zijn leven voor anderen! - en
is dan ook normaal niet bestaanbaar dan als gegrond in de wijdingsmacht.
Zo is er een rangorde tussen deze ambten, waarbij aan den priester het primaat
van het sacrale toekomt, maar toch ook aan den leek een souvereiniteit op het profane
terrein. Zo is er bovenal echter een wederzijds elkander behoeven tot opbouw van
één lichaam en als deelname aan de zalving het éne Hoofd.

Streven. Jaargang 2

31

Granvelle
Eerste-Minister der Nederlanden
door M. Dierickx S.J.
TOEN Kardinaal Granvelle de almachtige minister van Filips II in de Zeventien
Provinciën was, werd hem de schuld gegeven van alle kwalen, en goedkope
lasterpraatjes vonden steeds gretig gehoor. In schotschriften stelde men aan de kaak,
dat hij onder het mom der nieuwe bisschoppen de verafschuwde Spaanse inquisitie
wou invoeren, en die nieuwe kerkelijke indeling had doorgedreven om zelf
aartsbisschop van Mechelen en primaat der Nederlanden te worden. Op de pleinen
en markten vertelde men rond, dat hij de Spanjaarden in het bestuur der Nederlanden
wou brengen en hier een absolutistischen staatsvorm wou vestigen. Op de
drinkgelagen der edelen ging het van mond tot mond, dat hij de Hoge Heren verdacht
maakte bij den Koning en zelfs, fluisterde men er geheimzinnig bij, had hij dezen
den raad gegeven een half dozijn edele koppen te doen vallen. Wel heeft onze
nationale geschiedschrijving het ongegronde van vele beweringen sinds lang ingezien,
maar toch blijft zij huiverig, om een goed woord over dezen staatsman te zeggen.
Onze historici menen, dat hij het belang der Nederlanden aan dat van Spanje
ondergeschikt wilde maken en een vrijheidslievend volk onder het harde juk der
gehate Spanjaarden doen bukken, dat hij een slaafs dienaar was van den absolutist
Filips en aan diens machtswellust alles ten offer bracht. Regende het destijds
pamfletten op 'den roden hoed', nu mag Granvelle nog liefelijkheden als 'volleerd
cynicus', 'Macchiavelist', 'tiran' en 'potentaat' in ontvangst nemen.
Is dit vonnis definitief? Zijn alle stukken van het proces bekend en voldoende
onderzocht, hebben de rechters het geding gevoerd in een geest van onpartijdigheid
met de éne bedoeling de waarheid te doen zegevieren, is de uitspraak een
noodzakelijk, logisch besluit van een bezwarend, een verpletterend dossier? Wij
menen van niet. Al is het een gewaagde, eer een vermetele onderneming, in een korte
vulgariserende bijdrage een zo ingekankerde opinie te bestrijden, toch willen wij
hier trachten de voornaamste bekende en tot nog toe onbekende stukken van dit
rechtsgeding naar voren te brengen, om den lezer toe te laten dien groten staatsman,
s i n e i r a e t s t u d i o , nuchter en zakelijk te beoordelen.
Het is een zeer verspreide mening, ook bij vele historici, dat er over de
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tweede helft van de zestiende eeuw niet veel nieuws meer te zeggen valt. Zeker is
in heel onze lange geschiedenis geen periode meer bestudeerd en over geen andere
zijn zovele tientallen en honderden bundels documenten en brieven gepubliceerd.
De uitgegeven correspondentie van Oranje omvat 16 delen, die van Granvelle 21;
over Margareta van Parma, de landvoogdes (1559-1567), verschenen 6 dikke banden
en over Filips II evenveel. En wat al geschriften van tijdgenoten zijn er niet in
boekvorm gepubliceerd, hoeveel dokumenten in allerlei tijdschriften overgedrukt!
De historicus moet over een niet geringe werkkracht en een taai uithoudingsvermogen
beschikken, om zich door die massa materiaal heen te werken. Totdat hij... op zekeren
dag ervaart: maar dit is maar een deel, een klein deel van hetgeen in de archieven
van West-Europa ligt opgestapeld!
Is de briefwisseling van Oranje tamelijk volledig uitgegeven, wat weten wij over
Egmont en Hoorn, over Bergen en Montigny, over Megen en Mansfeld, over
Arenberg, Aarschot, Berlaymont en zoveel andere edelen, die in het voorspel van
den opstand een leidende rol speelden? En zelfs over de voornaamste personnages,
over Filips II, over Margareta, over Granvelle? Van Margareta werd de Franse
correspondentie met Filips uitgegeven, maar haar geheime brieven in het Italiaans
liggen te Simancas - het Algemeen Spaans Archief - op een uitgever te wachten. De
briefwisseling van Filips met de Nederlanden in de tijd die ons nu bezig houdt,
1559-1564, omvat te Simancas een 10.000 grote bladzijden tekst en werd
'gepubliceerd' in 150 paginas! Zijn correspondentie met Rome uit die jaren, waarvan
honderden stukken handelen over de Nederlanden werd volledig over het hoofd
gezien! Van de 103 banden brieven van Granvelle te Besançon bewaard, werd amper
een derde uitgegeven, en de 77 banden te Madrid werden nog nooit door een
Nederlandsen of Belgischen geschiedschrijver onderzocht1.! Bij het lezen hiervan
wrijft men zich de ogen uit en men begint zachtjes aan te twijfelen aan de gangbare
synthese van onze zestiende eeuw.
En dan is er nog de atmosfeer waarin het proces van de personnages van den
opstand werd gevoerd. Onlangs maakte Berkelbach van der Sprenkel onderscheid
tussen de mythische en de historische Oranje2.. De historicus echter zoekt enkel de
waarheid, de integrale, vaak ontgoochelende waarheid: dat hij ingeroeste vooroordelen
moet bestrijden, tegen heilige huisjes storm lopen en zelfs zeer achtenswaardige
gevoelens kneuzen, hoort nu eenmaal bij zijn ondankbare taak. Hij heeft enkel te
doen met de historische Oranje, en al is het kwaad vechten tegen mythen, ook de

1.

2.

Wie meer technische details hierover verlangt, leze ons artikel Recherches sur la seconde
moitié du XVIe siècle aux archives de Besançon, Rome, Madrid, l'Escurial et Simancas, dat
binnen kort verschijnt in de Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique.
J.W. BERKELBACH van der SPRENKEL, Oranje en de vestiging van de Nederlandse Staat,
Amsterdam, 1946, pp. 215-218.
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mythische Oranje moet hij aan de geschiedkundige verworvenheden durven toetsen.
Anderzijds zijn Filips II, de landvoogdes Margareta en de eerste-minister Granvelle
meestal met uniform zwarte kleuren afgeschilderd; hun reële fouten worden extra
aangedikt, hun goede bedoelingen verdraaid, en zij worden beladen met den afschuw
van het nageslacht. Hoevelen zijn er echter, ook onder onze allerbeste historici
geweest, die door een persoonlijk contact met het vurige Spaanse volk, en door een
moeizaam onderzoek der Spaanse en Italiaanse archieven, zich hebben ingeleefd in
de mentaliteit van Filips II en zijn helpers, en van binnen uit, psychologisch die
mensen en hun handelingen hebben trachten te begrijpen? Nu de internationale
geschiedschrijving met de Deen Bratli, de Oostenrijker Pfandl, de Fransman Bertrand,
de Amerikaan Walsh, de Duitser Schneider, enz. een meer en meer gunstig oordeel
over Filips II velt, staat de Nederlandse historiographie voor de taak, haar mening
over den Spaansen Koning aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Zo moet de
lezer er zich niet al te zeer over verbazen, in de volgende bladzijden een andere klok
te horen dan hij gewoon is.

I. - Twee jaar vreedzaam bestuur
Op 3 April 1559 sloot de Vrede van Cateau-Cambresis een halve eeuw oorlogen
tussen Frankrijk en de Habsburgers definitief af. In Augustus van hetzelfde jaar
vertrok Filips II naar Spanje en nooit meer zou hij den voet zetten op Nederlandsen
bodem. Het is niet zonder reden, dat Fruin met het jaar 1559 een nieuwe periode in
onze nationale geschiedenis laat aanvangen: het voorspel van den opstand.
Een oude traditie getrouw benoemde Filips voor hij afreisde een landvoogdes, en
op raad van Granvelle, viel zijn keuze op zijn halfzuster Margareta van Parma. Te
Oudenaarde geboren als dochter van Karel V en Jeanne Van der Gheynst, was zij al
vroeg naar Italië gegaan en er volledig geïtalianiseerd. Zij was er gehuwd met Ottavio
Farnese, die na zijn heulen met den Fransen Koning, in 1556 had moeten toestaan,
dat de Spanjaarden de vesting Piacenza bezet hielden en dat zijn zoon Alessandro,
min of meer als gijzelaar, aan het Spaanse Hof zijn opvoeding zou genieten. Zo was
Margereta door velerlei banden tot trouwen dienst verplicht. Haar instructies van 8
Aug. 1559 perkten haar bevoegdheden in, en de Koning drukte haar op het hart vooral
Granvelle en ook Viglius en Berlaymont om raad te vragen.
Antoine Perrenot de Granvelle, die practisch als eerste-minister van Margareta
zou fungeren, is een der meest markante politici der XVIe eeuw. Ofschoon uit een
nederige familie te Besançon (of Ornans) in Franche-
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Comté geboren in 1517, had hij zich na schitterende studiën vlug tot hoge ambten
opgewerkt: reeds in 1538 werd hij bisschop van Atrecht, in 1550 verving hij zijn
vader als minister van Karel V, en al werd hij, met de machtsovername door Filips
in 1555, tijdelijk enigszins op den achtergrond gedrongen, hij toonde weldra zulke
schitterende diplomatieke gaven, dat de Koning hem wel moést gebruiken. In 1559
raadpleegt Filips hem nopens alle belangrijke Nederlandse kwesties: de keuze van
een regentes, de benoemingen in den Raad van State, het Vlieskapittel en de
Staten-Generaal. Bij het doorbladeren van Granvelle's correspondentie staat men
verbaasd over de werkkracht, de talenkennis, de Europese relaties, de scherpzinnigheid
en wijsheid van dezen Boergondiër. Zijn correspondenten zijn zowel de koningin
van Schotland als de Kardinaal van Napels, de kanselier van Weenen als de
staatssekretaris Gonzalo Perez in Spanje. Als Maecenas heeft hij onsterfelijke
verdiensten: jammer, dat de uitgevers van zijn briefwisseling bijna alles geweerd
hebben wat daarop betrekking heeft. Over zijn privé leven wordt in de
zestiende-eeuwse pamfletten en door haast alle hedendaagse historici schande
gesproken. Het is echter opvallend, dat er in de betrouwbare geschiedkundige bronnen
slechts enige vage allusies staan en die stammen dan nog van de edelen of van
Margareta toen zij in 1565 erg op hem gebeten was; het wil ons voorkomen, dat
Granvelle onder de prelaten van de vóór-Trentse Kerk ook op moreel gebied niet
zo'n slecht figuur sloeg. Granvelle is wel steeds opgekomen voor de rechten van den
Koning en nooit is hij rechtstreeks tegen dezen ingegaan, maar hij kende te goed de
gehechtheid aan de vrijheden en de anti-Spaanse mentaliteit der Nederlanders om
hier een soort Spaans absolutisme te willen grondvesten.
Zoals Karel V de vertegenwoordigers der Zeventien Provinciën had samengeroepen
voor hij de Lage Landen verliet, zo daagde nu ook Filips II de Staten-Generaal naar
Gent, om hun de nieuwe landvoogdes voor te stellen, en officieel van hen afscheid
te nemen. Op dien 7 Aug. 1559 liet de Spaanse Koning, bij monde van zijn trouwen
dienaar Granvelle, zijn Nederlandse onderdanen nog eens bizonder op het hart
drukken, dat zij de ketterijen zouden onderdrukken en door het goedkeuren der
belastingen, de 'beden', de staatsschuld helpen aflossen. Het getal der ketters in de
Nederlanden van dien tijd was niet bepaald groot te noemen. Veruit het grootste deel
waren Wederdopers, die na de revolutionnaire Munsterse periode, stille, vrome luidjes
waren geworden, maar door iedereen, Calvinisten, Luthersen en Roomsen, werden
verafschuwd. Het Lutheranisme heeft hier nooit wortel kunnen schieten: behalve in
de handelsmetropool Antwerpen en op de Duitse grenzen waren er zo goed als geen
aanhangers van Luthers leer. Het Calvinisme zou pas na den vrede met Frankrijk in
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het Zuiden in sijpelen, en na een paar jaar, woelingen verwekken in Doornik,
Valenciennes en het Westkwartier. De sporadisch opduikende gevallen van ketterij
werden dan ook gemakkelijk onderdrukt door de geestelijke inquisiteurs en de
stadsmagistraten belast met het toepassen der plakkaten. De Nederlandse geest is
echter van nature verdraagzaam, tolerant en Erasmiaans, zodat de eer fanatieke
Spanjaarden er telkens hun ongenoegen over uitdrukten. Niet zozeer het dreigend
gevaar voor ketterij als wel de zwakke ijver der magistraten bewoog Filips om de
Staten-Generaal op het punt van godsdienst een vermaning te geven.
Met de financies was het erbarmelijk gesteld. Men heeft berekend, dat de
staatsschuld 9 millioen florijn bedroeg. Daarenboven hadden ook de provinciën hoge
sommen opgenomen in den ruïnerenden strijd tegen den erfvijand Frankrijk. Normaal
moest de regering de staatsambtenaren van de opbrengsten uit het koninklijk domein
betalen, dit was echter boven zijn waarde gehypothekeerd. Wel liep er een negenjarige
bede van 800.000 florijn 's jaars, maar deze volstond zelfs niet om de hoge intresten
van de schulden te betalen. Daarom had Filips in 1558-1559 drie buitengewone beden
gevraagd: een van 2.200.000 florijn eenmaal te betalen, met een verhoogde
wijnimportbelasting en een zoutbelasting; vlak na den vrede van Cateau-Cambresis
een bede van één millioen om de troepen te kunnen afdanken, en kort daarop, daar
de Staten niets toestonden, een renteverkoop die meer dan een millioen in de schatkist
zou brengen. De prangende geldnood van de regering zette Filips er nu toe aan, de
Staten te vragen deze drie hoogdringende beden goed te keuren.
Toen stond er een afgevaardigde van de Staten-Generaal recht en in plaats van
deemoedig en onderdanig den afreizenden Koning mooie beloften te doen en hem
een voorspoedige reis toe te wensen, vroeg hij namens de vergadering dat de Koning
de regering zou leggen in de handen van den nationalen adel en de Spaanse t e r c i o s
uit de zuidelijke grenssteden naar Spanje terugsturen. Filips verbeet zijn gramschap
en beloofde: de Spaanse soldaten zou hij binnen de vier maanden verwijderen, en
natuurlijk zouden de edelen van den lande in de regering zetelen.
De aanwezigheid en de bemoeizucht van den Spaansen Raad in de Nederlanden
gedurende Filips' verblijf alhier sinds 1555, had veel kwaad bloed gezet. Dit moeten
wij echter erkennen: toen Filips op 25 Augustus te Vlissingen scheep ging nam hij
al zijn Spaanse raadgevers mee en in den Nederlandsen Raad van State benoemde
hij geen enkele Spanjaard. In dien hogen Raad zetelden in de orde van waardigheid
na de landvoogdes, de prins van Oranje, de graaf van Egmont, de bisschop van
Atrecht Granvelle, Berlaymont de chef van den Financieraad, Glajon, en tenslotte
de Friese rechtsgeleerde Viglius, president van den Privé-Raad. Op 7 Aug.
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stelde Filips Egmont aan tot gouverneur van Vlaanderen en Artois, en op 9 Aug.
Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht. De
voornaamste edelen hadden allen een stadhouderschap met de belangrijke voorrechten
en grote macht eraan verbonden: aldus zien wij Mansfeld in Luxemburg, Arenberg
in Groningen, Friesland, Drenthe, enz., weldra Megen in Gelre, Bergen in
Henegouwen en Valenciennes, Montigny in Doornik en het Doornikse. Om de edelen
nog gunstiger te stemmen, stond de Koning hun royale m e r c e d e s , giften toe:
Egmont zou 50.000 dukaten krijgen, Oranje 40.000, Glajon, Hoorn, Bergen en Megen
15.000, Berlaymont 10.000 en Arenberg 6.000. Men kan zich afvragen: kon de
Koning meer doen, dan hij deed? Dadelijk zal men opwerpen: Filips wilde de
Nederlanden absolutistisch besturen langs zijn slaafsen dienaar Granvelle, die
practisch alles te zeggen had. Dat zijn veel te radikale woorden. In elk geval is er bij
den adel tot in den loop van 1561 geen echte ontevredenheid over de bestuurswijze
te bespeuren.
Het incident der Spaanse soldaten dreigde een ogenblik woelingen te verwekken.
Wel stonden zij onder het opperbevel van Oranje en Egmont en werden zij met
Spaanse escudos betaald, wel lagen zij in de zuidelijke grensvestingen om den
trouwelozen Fransman allen lust tot een nieuwen oorlog te ontnemen - dit was z e k e r
de hoofdbedoeling van Filips - het volk echter zag er enkel gehate vreemdelingen
in, die zijn vrijheid bedreigden. Verscheidene Provinciën weigerden voor de beden
te stemmen, zolang de t e r c i o s hier bleven. Daarop gaf Filips in Dec. 1559 bevel
hen in te schepen naar Spanje tot 'l'universel contentement de tous, tant grandz que
petits'. Nu moesten echter de Staten voor aanvullende kredieten stemmen om meer
inheemse troepen te leggen in de zuidelijke vestingen en hiermee treuzelden ze zonder
einde. Een ogenblik dacht de Spaanse Koning er aan, de Spaanse troepen in Frankrijk
te gebruiken, waar zijn schoonbroeder Frans I door de Hugenoten in het nauw werd
gedreven. De oppositie echter van den helen Raad van State, van Granvelle zowel
als van Oranje en Egmont, dwong hem dit plan op te geven. Eindelijk op 10 Jan.
1561 voeren de gehate Spanjolen uit Vlissingen af. Na in 1559 alle Spaanse
raadslieden te hebben geweerd, hadden de Nederlanders nu ook de Spaanse soldaten
weten te verwijderen.
Welke was de houding van Oranje in deze twee eerste jaren na Filips' vertrek. Hij
was een man van zes-en-twintig jaar, hoog geeerd, rijk, schitterend diplomaat, die
nu pas zou tonen wat hij wilde. Dr Van Schelven zet in zijn mooie biografie van
Oranje3. de hypothese op, dat Oranje reeds in Juni 1559 zijn 'levenskeus' heeft gedaan,
nl. zich in dienst gesteld

3.

Dr A.A. Van SCHELVEN, Willem van Oranje, Haarlem, 1948, 4e uitg.
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van de Nederlanden om de inquisitie te weren en 'het Spaanse ongedierte' hier te
verdrijven. Dat zou zijn besluit zijn geweest na zijn beroemd gesprek met den Fransen
Koning in het Bois de Vincennes. De enige bron echter, waarop dit gesprek steunt
is 's Prinsen Apologie van twee en twintig jaar later! Dit is echter een schotschrift
waarin verscheidene historische onjuistheden staan, en dat als elk pamflet weinig
geloofwaardig is. Trouwens de scherpe remonstrantie van de Staten-Generaal tegen
de Spaanse soldaten werd in Juli 1559 in de Nederlanden bedisseld, toen Oranje aan
het Franse hof als gijzelaar vertoefde. Al verklaart Oranje einde 1560 met Egmont
onomwonden, dat de Koning de t e r c i o s moet terugtrekken, gezien de algemene
antipathie van het hele volk, toch zien wij nergens dat hij zich vroeger bijzonder voor
hun terugroeping heeft beijverd.
In dien tijd treedt hij bemiddelend op bij de Staten zowel van Brabant als van
Holland, om hen tot het stemmen voor de beden te bewegen, 'où il fit très bien l'office',
schrijft Margareta aan den Koning. Zijnerzijds moet ook Filips Oranje genegen zijn
geweest, want begin 1561 maakte hij hem gouverneur van Franche-Comté met
achteruitstelling van den lokalen adel! Zelfs, en dit was wel de vuurproef van hun
vriendschap, Filips staat toe, dat Oranje zou huwen met Anna van Saksen, een
Lutherse, de dochter van keurvorst Maurits van Saksen, die in 1552 op verraderlijke
wijze het levenswerk van Karel V in Duitsland vernielde.
Het wekt dan ook verwondering wanneer wij in Juli 1561 plots horen van een
protestbrief van Oranje en Egmont tegen Granvelle. De reden? Van Schelven,
Rachfahl en anderen menen, dat het de oprichting der nieuwe bisdommen is.

II. - Oprichting der nieuwe bisdommen
Sinds lang leden de Nederlanden onder een schrijnend tekort aan bisdommen. In het
Noorden lag de bisschopsstad Utrecht, heel in het Zuiden in het Franssprekend
gedeelte had men bisschopszetels Kamerijk, Doornik, Atrecht en Terwaan - Luik
behoorde niet tot de Nederlanden -: dus de centrale invloedrijke gewesten Vlaanderen,
Brabant en Holland hadden geen enkelen bisschop. Deze uit de Vroege Middeleeuwen
dagtekenende kerkelijk indeling, die noch met taal- noch met staatsgrenzen rekening
hield, belette dat de bisschoppen in deze volkrijke gewesten het nodige toezicht op
hun clerus en gelovigen konden uitoefenen. Sinds 1100 hadden de Nederlandse
graven en hertogen herhaaldelijk pogingen aangewend om eigen bisschoppen te
krijgen; ook Karel V heeft zich jarenlang hiervoor beijverd. Pas Filips II verkreeg
van den voortvarenden en zeer reformatorisch aangelegden Caraffa-Paus, Paulus IV,
dat hij bij de
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bulle van 12 Mei 1559 veertien nieuwe bisdommen oprichtte en het benoemingsrecht
aan den Koning toekende. Er kwam een Vlaams-Brabantse kerkprovincie onder den
aartsbisschop van Mechelen, primaat der Nederlanden, met als suffraganen de
bisschoppen van Gent, Brugge en Ieper, Antwerpen, 's Hertogenbosch en Roermond;
een Noord-Nederlandse waar de bisschoppen van Haarlem, Middelburg, Leeuwarden,
Groningen en Deventer onder den aartsbisschop van Utrecht kwamen te staan;
tenslotte een Waals-Franse waarin de bisdommen Doornik, Namen, Atrecht en St.
Omaars onder Kamerijk werden gesteld. Een prachtig plan dat men moet toejuichen.
Het kwam echter op een zeer ongelegen moment en zou de meerderheid der
Nederlanders tegen Filips II opzetten.
Granvelle vooral werd het mikpunt der aanvallen. Men verweet hem, dat hij dat
hele plan had uitgedacht en doorgezet om zelf aartsbisschop van Mechelen en primaat
der Nederlanden te worden, en aldus zowel in de godsdienstige als in de politieke
aangelegenheden heer en meester te zijn in de Lage Landen.
Nog steeds zijn er historici - het laatst Dr Rogier - om de juistheid van deze
aanklacht te verdedigen. Echter uit de in Madrid bewaarde briefwisseling van
Granvelle met Pacheco, Kardinaal-protector van Spanje te Rome, blijkt afdoende,
dat hij slechts op 13 Mei 1559 - daags na het toestaan der bul - op de hoogte werd
gebracht van de nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden.
Na de oprichtingsbul moest het grote werk in de Lage Landen nog beginnen: welke
steden en dorpen zou elk der 18 bisdommen omvatten, welke inkomsten of dotatie
zou men de 14 nieuwe bisschoppen geven, hoe zouden de kathedraalkapittels worden
samengesteld en met welke prebenden begiftigd? Er werd een tweede
bisdomcommissie opgericht, waarin o.a. Granvelle en Sonnius zetelden. Daar het
uiterst moeilijk leek de voorziene dotatie van 3.000 dukaten jaarlijks inkomen der
bisschoppen - voor Mechelen waren het er 5.000 - op de kerkelijke tienden en
inkomsten van alle kloosters te heffen, besloot de Commissie aan elk bisdom een
abdij als dotatie te schenken: de bisschop zou de abtstitel voeren en een groot deel
van het inkomen genieten, een prior zou voor het geestelijk welzijn der religieuzen
zorgen. Al kwam er in de rest der Nederlanden geen noemenswaardig protest tegen
de incorporatie der abdijen, in Brabant was het verzet des te heftiger. Niet alleen alle
Brabantse prelaten maakten front tegen de voorgenomen incorporatie, maar daar de
abten der drie getroffen abdijen, Affligem, Tongerloo en St Bernards, in de
Staten-Provinciaal zetelden en dus in het vervolg drie door den Koning benoemde
bisschoppen daar hun zetel zouden innemen, sloot zich de adel bij de reguliere clerus
aan. Gewoonlijk schrijft men dit incorporatieplan aan Granvelle
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toe, toch kan men op goede gronden aantonen, dat hoogstwaarschijnlijk Sonnius er
de auteur van is.
In den loop van 1560 en in het begin van 1561 werden de nodige stukken naar
Rome opgestuurd en de kandidaten voor de bisschopszetels voorgesteld. In de
Eeuwige Stad - Roma mora! - nam men al den tijd met het uitvaardigen van de talrijke
omschrijvings- en dotatiebullen, incorporatiebullen en benoemingsbreven. Dit lag
aan verscheidene oorzaken: een zo radikale kerkelijke reorganisatie van een heel
land was nog nooit voorgekomen en slechts drie ambtenaren durfden de
verantwoordelijkheid op zich nemen om de stukken op te stellen; de Kurieambtenaren
- die, volgens een nogal verspreide gewoonte, hun ambt moesten kopen en van diens
opbrengsten leven - meenden geld te kunnen slaan uit dit zaakje van den 'schatrijken'
Spaansen Koning en verlangden boter bij de vis voor zij de perkamenten wilden
afleveren; tenslotte voerde de gezant van den Luiksen bisschop langen tijd een
verbeten oppositie tegen een plan dat het bisdom Luik van grote gebieden zou beroven.
Op 10-11 Maart en op 7 Aug. 1561 keurde de Paus de omschrijving en de dotatie
der bisdommen goed en benoemde de bisschoppen; in den loop der volgende maanden
zouden de vurig verlangde pauselijke stukken dropsgewijze naar de Nederlanden
worden opgestuurd.
Intussen was er in de Lage Landen een storm van protest opgestoken in alle
volkslagen en standen. De edelen waren uiterst ontevreden omdat zij bij zo een
belangrijke kwestie niet waren gekend, en omdat hun zoontjes van de bisschopszetels
werden geweerd, daar volgens de bullen enkel gegradueerden bisschop konden
worden - een uitstekende hervormingsmaatregel -. De reguliere clerus, vooral de
Brabantse, kon niet verkroppen dat rijke abdijen zo maar als geschenk aan bisschoppen
werden gegeven; de lakse heren kanunniken lazen in de bullen, hoe ze voortaan in
strenge discipline zouden worden gehouden. Het volk zag in de bisdommen slechts
een verkapte manier om overal de Spaanse Inquisitie in te voeren. In Brabant, het
leidende gewest, kwam er nog een bizonder taaie weerstand, omdat de drie Brabantse
bisschoppen als abten in de Staten-Provinciaal zouden zetelen. Zo kan men terecht
de oprichting der nieuwe bisdommen als een der voornaamste oorzaken van den
opstand beschouwen, want nu verenigden zich alle standen, geestelijken en leken,
in het verzet tegen den Koning4..
In hoever was nu die nieuwe kerkelijke indeling oorzaak van Oranje's en Egmonts
protestbrief tegen Granvelle op 23 Juli 1561?

4.

De bewijsvoering van onze beweringen moeten wij voorbehouden voor een uitvoerige studie
die hopelijk het volgend jaar zal verschijnen: 'De oprichting der nieuwe bisdommen in de
Nederlanden onder Filips II. 1559-1570. Een kerkelijk-staatkundige studie over het voorspel
van den Opstand'. Het bewijsmateriaal - een duizendtal onuitgegeven stukken - zal afzonderlijk
worden gepubliceerd in de bronnenuitgaven van de 'Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
van België'.
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III. - Granvelle en oranje
Het moge wonder lijken maar tot in den aanvang van 1561 stonden Granvelle en de
Prins in de best mogelijke verhouding. Wanneer Oranje van een reis te Brussel
terugkwam, ging hij vaak eerst den bisschop van Atrecht opzoeken, voor hij naar
huis reed. 'Zij verhouden zich tot elkaar bijna als vader en zoon' schrijft Rachfahl5..
Oranje raadpleegt den wijzen en invloedrijken staatsman in allerlei aangelegenheden,
en op 21 Oct. 1560 besluit hij een zijner brieven met de woorden: 'la grande affection
que j'ay toujours cogneu que me avés porté, dont me sens tellement obligé, que toute
ma vie aurés à commander, comme à ung serviteur et parfaict amy vostre'.6. Nog in
Maart 1561 wisselen de twee vriendschappelijke brieven; in Juli echter protesteert
Oranje bij den Koning tegen Granvelle. Welke is de reden van die onverwachte
oppositie?
Nooit heeft Oranje zich daar duidelijk over uitgelaten. Sommigen beweren, dat
de Prins ontevreden was omdat hij, als markgraaf van Antwerpen, in Mei 1561 niet
werd geraadpleegd bij de vernieuwing van de Antwerpse stadsmagistraat. Maar pas
in een brief van 18 Dec. daaropvolgende lezen wij Oranje's ontstemming daarover.
Trouwens, zoals Fruin heeft aangetoond, kon de Prins niet het minste recht laten
gelden, om hierin gekend te zijn.
Anderen beweren, dat Oranje's huwelijk met de protestantse Anna van Saksen de
verwijdering heeft bewerkt. Over dit huwelijk heeft Oranje zijn vriend Granvelle in
April 1560 geconsulteerd, en al had deze vanzelfsprekend grote bezwaren, toch is
het aan hem te danken, dat de Koning tenslotte zijn toestemming gaf. Ook Oranje
moet dit geweten hebben.
In hun protestbrief van 23 Juli 1561 geven Oranje en Egmont zelf als reden op,
dat de belangrijke zaken achter hun rug bedisseld worden, en nu Granvelle onlangs
beweerd had dat zij mede de verantwoordelijkheid droegen van het bestuur, wilden
zij niet langer in den Raad van State zetelen, tenzij de Koning beval dat alle kwesties
in hun bijzijn zouden worden behandeld. Maar... men ziet niet in, dat zij na twee jaar
tot den Raad van State te hebben behoord, nu plotseling ervaren, dat Granvelle en
niet zij de politiek leiden. En wat hun verantwoordelijkheid aangaat, zij kenden toch
de instructie van den Staatsraad van 8 Aug. 1559, waarin duidelijk te lezen staat:
'Estant lesdites matières et affaires concludz, tous ceux dudict Conseil indiferament,
soit qu'ils ayent été présens ou absens, et de mesme ou contraire opinion,
s'emploieront unaniment et sans quelconcque contredict à la bonne conduite, effect
et observance des

5.
6.

F. RACHFAHL, Wilhelm von Oranien, 1, 1906, p. 234.
GACHARD, Correspondance de Guillaume le Taciturne, 1, 1850, p. XLI.
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conclusions et résolutions dudict Conseil'7.. Neen de echte reden geeft Oranje in dezen
eigenhandig geschreven brief niet aan.
Zo komen wij terug op het bisdommenplan. Ofschoon de bullen nog steeds op
zich lieten wachten, lekte dit plan in het begin van 1561 uit. De edelen waren gekrenkt,
dat een zo belangrijke kwestie buiten hun weten om was geregeld; maar waarschijnlijk
wisten zij weldra dat de markies van Bergen wel op de hoogte was geweest, en
Granvelle tot in 1559 niet. Oranje vernam, dat Granvelle aartsbisschop van Mechelen
en primaat der Nederlanden werd, en dus het hoofd van de Kerk in deze gewesten:
de Prins had hier nog genoegen mee kunnen nemen. Maar, de aartsbisschop van
Mechelen werd tevens abt van Affligem, en zou in de Staten-Provinciaal van Brabant
het hoofd worden van het eerste lid, terwijl Oranje daar de leider was van het tweede
lid, de adel: hier zouden de twee vrienden lijnrecht tegenover elkaar staan, en de
Prins als de mindere van den aartsbisschop. Tenslotte - en o.i. heeft dit den doorslag
gegeven - in Maart 1561 liep het bericht uit Rome binnen, dat Granvelle op 26 Febr.
door den Paus tot Kardinaal was verheven. In dien tijd hadden de Kardinalen
vorstelijke voorrechten, en hun titel van 'prinsen der Kerk' had nog zijn volle
betekenis. Tot dan toe had in den Raad van State Granvelle steeds gezeteld nà Oranje
en Egmont. Op 2 Mei moest de Prins het verkroppen, dat de Kardinaal in zijn
majestueus purper vóór hem, den graaf van Nassau en prins van Oranje, plaats nam.
Voortaan zou Granvelle, wien bescheidenheid en delicaatheid wezensvreemd waren,
telkens zijn overwicht laten voelen. Zo was de adellijke Oranje overal in de tweede
positie verdrongen door dezen parvenu uit Franche-Comté. Toen schreef Oranje zijn
protestbrief en vroeg Egmont om mede te ondertekenen. Dat hij hiertoe bewogen
werd door een hoogedel gevoel en nationale fierheid is zeer goed mogelijk, dat er
ook gekrenkte eerzucht en klein-menselijke rancune in meespraken, valt niet te
negéren.

IV. - Verzet tegen Granvelle
Het belang van dien protestbrief heeft men vaak overdreven. Tot in het midden van
1562, dus nog een vol jaar, zien wij Oranje uiterlijk vriendelijk met Granvelle omgaan,
al spitst zich het conflict gaandeweg toe.
In datzelfde jaar nam de toestand in Frankrijk een bedenkelijke wending. Sinds
den dood van Hendrik II in Dec. 1559 voerde de Koningin-Moeder, Catharina de
Medicis, het regentschap voor haar jongen zoon Frans II. Echt op zijn Italiaans, wou
zij een evenwichtspolitiek voeren tussen de Katholieken onder de Guises en de
Hugenoten onder Bourbon, Coligny en Condé, met het gevolg dat het Calvinisme
geweldig toenam.

7.

Deduction de l'innocence du comte de Hornes, 1579, p. 462.
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De terugslag op de Nederlanden kon men dadelijk merken. In den loop van 1561
zijn er te Doornik en te Valenciennes voor het eerst Calvinistische wanordelijkheden:
in het avonddonker trokken groepen door de straten, de psalmen van Marot en Beza,
de strijdzangen der Hugenoten, zingend. Ook in het Westkwartier, de Vlaamse
textielstreek op de Franse grens, groeide de ketterij met den dag. De spanning werd
er zo groot, dat men niet meer tot de openbare executie van ketters durfde over te
gaan. Tenslotte besloot de regering in 1562 een garnizoen te leggen in Doornik en
Valenciennes, en ook in het Westkwartier krachtig op te treden. Tot in de
praerevolutionnaire jaren 1564-1566 zou er nu alles rustig zijn.
Het was echter te duidelijk, dat het gevaar uit Frankrijk kwam. Op 1 Maart 1562
gaf het bloedbad van Vassy het sein tot den eersten godsdienstoorlog in Frankrijk.
Catharina in het nauw gedreven vroeg nu hulp aan Filips, die met haar dochter was
getrouwd. Deze kon niet dulden dat de Hugenoten de overhand namen, alleen reeds
met het oog op zijn eigen Nederlandse gebieden. Daarom zette hij dadelijk Italiaanse
en Spaanse troepen in, en vroeg Margareta ook de Nederlandse troepen die in de
Zuidelijke vestingen lagen, onder den hertog van Arenberg Frankrijk te doen
binnenrukken. Margareta riep daarop den Raad van State samen en allen ook
Granvelle, waren van mening dat het beter was de troepen niet te sturen. Na wat
tegenstribbelen moest Filips de duimen leggen, en er genoegen mee nemen, dat de
100.000 pond die hij te Brussel in deposito had liggen, aan Catharina werden
overgemaakt. In onze geschiedschrijving beschuldigt men Filips II steeds van zijn
absolutistisch ingrijpen in de Nederlanden o.a. met betrekking op deze voorgenomen
militaire actie in Frankrijk. Het staat echter als een paal boven water, dat de Koning
hiermee vooral de politieke en godsdienstige vrijwaring der Nederlanden op het oog
had, en toch liet hij, wegens de gefundeerde bezwaren van den Nederlandsen Raad
van State, dit plan naderhand weer vallen.
Vanaf einde 1561 neemt de stemming tegen Granvelle toe. In Mei 1562 waren de
Vliesridders en de stadhouders door Margareta naar Brussel ontboden om gezamenlijk
over den toesand te beraadslagen. Zij maakten er gebruik van, om hun houding
tegenover Granvelle te bepalen en groep te vormen. De spanning wordt nu zo groot,
dat Margareta naar de pen grijpt en eigenhandig haar eersten Italiaansen brief over
Nederlandse aangelegenheden aan den Koning schrijft8.. Zij schildert den toestand
met levendige kleuren, concreet, ietwat langdradig, zonder vooringenomenheid; zij
toont er een scherpe opmerkingsgave, een juist inzicht in de crisis en

8.

Van dezen belangrijken brief, die vijftien grote, dicht beschreven bladzijden telt en te Simancas
berust (Secretaria de Estado, Bundel 521, Nr 11) werd enkel een weinig zeggend résumé
van achttien regels gepubliceerd in GACHARD, Correspondance de Philippe II, 11, 1848,
pp. 202-203.
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echte bestuursgaven. De Heren, zo schreef ze, beklagen er zich over, door Uwe
Majesteit te zijn gewantrouwd en slechts naar den Raad van State geroepen te worden
om reeds genomen besluiten goed te keuren; zij beweren dat de Kardinaal alles leidt,
dat hij Uwe Maj. heeft aangeraden een half dozijn edele koppen te doen vallen, en
dat hij hier onder het mom der nieuwe bisschoppen de Spaanse Inquisitie wil invoeren;
tenslotte verlangen zij, dat ik de Staten-Generaal zou samenroepen, om met hen over
den algemenen toestand te beraadslagen.
Laten wij die aanklachten onder de loupe nemen. Niets heeft de Nederlanders zo
opgeruid tegen Granvelle als de oprichting der nieuwe bisdommen. En toch, zoals
boven werd gezegd, was dit hele plan opgemaakt en doorgevoerd buiten zijn weten
om: 'l'on se cachoit de moy, jugeant que j'aymerois mieulx estre l'ung de quatre que
de dix-sept'9., zou hij later naar waarheid zeggen. Men verweet hem, dat hij dit plan
had doorgezet om aartsbisschop van Mechelen te worden, maar slechts met tegenzin
en op aandringen van den Koning had hij zijn zetel van Atrecht tegen dien van
Mechelen geruild. Men beschuldigde hem, dat hij uit hebzucht en uit ambitie het
incorporatieplan had uitgedacht om abt van het rijke Affligem te worden; al was hij
hebzuchtig en al schonk hij zijn steun aan dit plan om de onhandelbare en invloedrijke
Brabantse Staten te kunnen beïnvloeden, toch komt de idee niet van hem.
Zijn vijanden verspreidden het gerucht, dat hij de ketters streng wilde vervolgen
en de Spaanse Inquisitie invoeren. In 1559 had hij Filips II eenvoudig den raad
gegeven, de plakkaten van zijn vader te vernieuwen, zonder meer. En in de toepassing
van die keizerlijke plakkaten toonde Granvelle zich zeer mild. De onverdachte Fruin
schrijft hierover: 'Granvelle was zelf niet bloeddorstig, en zocht zoveel de hoveling
durfde, den roekelozen geloofsijver zijns meesters te matigen; in later tijd kon Egmont
zijn lauwheid in het vervolgen der ketters verontschuldigen met te wijzen op het
voorbeeld van Granvelle die meer dan eens in den Raad van State de plakkaten al te
hard had genoemd... Zoveel wij uit de brieven en andere bescheiden kunnen bemerken,
bestond er omtrent het vervolgen der nieuwe leer tussen de groten en Granvelle geen
verschil'10.. En wat het invoeren der inquisitie aangaat, natuurlijk zouden de
bisschoppen hun eigen bisschoppelijke inquisitie hebben, daar deze functie inherent
is aan hun ambt sinds de oudste tijden der Kerk. Maar een overplanten der Spaanse
Inquisitie in de Lage Landen, is noch door Granvelle ooit aangeraden, noch door
Filips ooit ernstig overwogen.

9.
10.

GROEN van PRINSTERER, Archives de la maison d'Orange-Nassau, 1r., VIII, p. 54.
R. FRUIN, Het voorspel van den tachtigjarigen oorlog, in Verspr. Geschr., I, 1900, pp.
288-289. RACHFAHL schrijft trouwens: 'Es ist mit Recht bemerkt worden, dass sich gerade
seit dem Anfange der Regierung Philipps II ein deutlicher Niedergang in der Tätigkeit der
niederländischen Inquisition feststellen lässt' (Wilhelm von Oranien, I, 1906, p. 461).
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Wat echter de edelen het meest tegen den machtigen minister ophitste was het praatje,
dat hij den Koning zou aangeraden hebben, een half dozijn edele koppen te doen
vallen. Men kan echter mooi zoeken in de hele briefwisseling van Granvelle met den
Koning, nergens vindt men iets dergelijks, en Filips heeft uitdrukkelijk verklaard,
dat de Kardinaal hem nooit den raad gaf 'de copper une demi douzaine de testes'.
Maar, zegt men, - hier zijn bewijzen voor bij de vleet - Granvelle heeft voortdurend
én Filips én Margareta afgeraden de Staten-Generaal samen te roepen. De gewone
Staten-Generaal belast met het toestaan der beden, zijn onder zijn bestuur herhaalde
malen samengekomen; maar dat hij een convocatie der Staten, om hun advies in
bestuurszaken in te winnen zoals in 1557, trachtte te beletten, is te begrijpen. Met
de Staten was niet te regeren: den helen tachtigjarigen oorlog door, zouden de
opstandige gewesten er de droeve ervaring van opdoen.
De tegen Granvelle uitgebrachte beschuldigingen kon de Koning weerleggen in
de brieven, die in den Raad van State voor Oranje, Egmont en Hoorn werden
voorgelezen, het was al boter aan de galg. Granvelle, zo beweerden de groten, stelde
zelf 's Konings brieven op, en daar de Spaanse post telkens eindeloos lang op zich
liet wachten, vonden zij hierin een schijn van bewijs.
Kort daarop doet Oranje een magistrale tegenzet. De staatsfinanciën waren hopeloos
in de war, want Brabant weigerde nog steeds voor de drie buitengewone beden te
stemmen, die Filips drie, vier jaar vroeger had gevraagd, en die de andere gewesten
sinds lang hadden toegestaan. Nu opperde Oranje op zekeren dag in den Raad van
State de mening, dat, indien een vooraanstaande edele de leiding had van die
onhandelbare Brabantse Staten, hij ze wellicht eindelijk tot toestemmen kon bewegen.
In een flits doorzag Granvelle Oranje's opzet en koel betoogde hij, dat wie naar een
dergelijk ambt streefde majesteitsschennis bedreef, daar de Koning zelf hertog en
stadhouder van Brabant was. Daarmee was Oranje's greep naar de macht in het
leidende gewest der Nederlanden mislukt. Maar van nu af aan staan de ambitieuze
Oranje en de heerszuchtige Granvelle tegenover elkaar: er is geen compromis
mogelijk. Nu begint de strijd op leven en dood.

V. - De val van Granvelle
De contactname van een groep misnoegde Vliesridders in Mei 1562 groeide in het
begin van 1563 uit tot een echte liga - het is de naam die de edelen zelf gebruiken -.
De drijvende krachten waren Oranje, Egmont, de grimmige Hoorn, Bergen en
Montigny. Daarbij kwamen nog Megen en Mansfeld, maar met minder overtuiging:
als het Compromis der
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Edelen ontstaat, verlaten beiden de liga. Glajon, lid van den Raad van State, en twee
jaar vroeger heftiger dan Oranje en Egmont, trekt zich behoedzaam terug, en
Berlaymont, eveneens lid van den Staatsraad, besluiteloos, mijdt zowel Granvelle
als de liga. De twee invloedrijke hertogen Aarschot en Arenberg willen zich onder
geen beding aansluiten. Men kan dus onmogelijk zeggen, dat de hele adel zich tegen
Granvelle keerde. Wél waren de twee voornaamsten, Oranje en Egmont, in de
oppositie, al stond dan Egmont niet zo vast en moest hij voortdurend bepraat worden.
Granvelle, de ervaren staatsman, mat het gevaar. Om de prikkelbaarheid der Hoge
Heren te ontzien, vraagt hij Margareta te mogen wegblijven uit de Consulta, waar
de benoemingen werden besproken; hij blijft weg uit den Financieraad, hij zorgt uit
Brussel weg te zijn, wanneer in Dec. 1563 de Staten vergaderen. Hij zoekt ook naar
de zwakke plek in het pantser van de oppositie. Het is te duidelijk, de loyale,
eenvoudige Egmont, de meest populaire man van de Nederlanden, wordt misbruikt
door de anderen. Daarom werkt Granvelle onverpoosd bij Filips en ook in de
Nederlanden om den prins van Gavere uit de coalitie los te werken. Als dit gebeurt,
schrijft hij den Koning, dan zal alles 'in rook opgaan'. Granvelle drijft zelfs de
onbaatzuchtigheid zo ver, dat hij den Koning herhaaldelijk zijn ontslag aanbiedt: hij
wil geen beletsel zijn voor een rustig, goed bestuur der Lage Landen. Zoals ook
Margareta en anderen, dringt hij er bij den Koning op aan, dat hij toch persoonlijk
zou komen naar de Nederlanden; maar zonder resultaat. Intussen houdt hij het hoofd
koel tegenover de doodsbedreigingen, en de talrijke pamfletten die hem door de
modder sleuren schijnen hem niet te raken. Zelfs wie niet blind is voor Granvelle's
eer- en heerszucht, kan moeilijk zijn bewondering onthouden voor den moed, de
schranderheid, de zelfzekerheid, waarmee hij een jaar lang den storm het hoofd heeft
geboden.
Op 11 Maart 1563 ging een brief naar den Koning ondertekend door drie der vijf
edelen van den Raad van State, door Oranje, Egmont en Hoorn. Openhartig schreven
zij den Koning dat 'tant que le cardinal aura le maniement des affaires de par deça,
jamais voz affaires n'auront ici le succès que Vostre Majesté et nous désirons, pour
estre si odieux a tant de gens'; zij lieten duidelijk horen, dat zij de verwijdering van
Granvelle wensten, dat dan alles goed zou gaan; in afwachting van een beslissing
zouden zij uit den Raad van State wegblijven.
Filips had natuurlijk geen zin om zijn trouwen en knappen dienaar te laten vallen,
des te meer, daar de edelen geen enkele reden opgaven van hun handelwijze. Hij
schreef dus naar de drie terug, dat hij hen dankte voor hun ijver en goede bedoelingen
en dat hij zeer verheugd zou zijn,
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indien een van hun gedrieën bij hem kwam om hem in detail op de hoogte te brengen
van de moeilijkheden. Eigenhandig, in zijn uiterst moeilijk leesbaar schrift, schreef
hij ook aan Egmont om hem te vragen naar Spanje te komen. Egmont stond niet zo
vast in de oppositie; in de tweede helft van Mei, in Juni en Juli woonde hij alle
vergaderingen van den Raad van State bij, terwijl Oranje en Hoorn zich ver hielden.
Egmont zei in zijn eenvoud aan Granvelle: dat hij niets tegen hem had, maar niet
meer terug kon. Hij weigerde dus naar Spanje te gaan, al was het aarzelend. Einde
Juli kwamen nu de zeven boven genoemde heren, waarbij zich nog de mindere goeden
Hoogstraten en de Ligne aansloten, bij de landvoogdes en verklaarden bij monde
van Oranje, dat geen hunner naar Spanje zou gaan om den Kardinaal te beschuldigen,
maar dat zij allen bereid waren wél te gaan voor om het even welke andere reden.
Intussen drongen zij weer aan op een samenroepen der Staten-Generaal.
De zaken waren vastgelopen. Van de meest onverwachte zijde kregen de edelen
plots hulp. Tot nog toe had de landvoogdes zich in haar privé en in de politieke zaken
laten leiden door Granvelle. In de steeds toenemende moeilijkheden had zij dapper
volgehouden, omwille vooral van de belangen van het huis Farnese. Sinds 1556
immers bezette een Spaans garnizoen de vesting Piacenza in de staten van haar
gemaal, Ottavio Farnese, en zij hoopte dat de Koning, om haar trouwe diensten, zijn
troepen zou terugtrekken. Maar vooral, de Koning had beloofd haar enigen zoon
Alessandro te huwen met een dochter van den Duitsen Keizer. Granvelle voerde de
diplomatieke besprekingen en aanvankelijk ging alles goed, tot er plots geen nieuws
meer kwam. Bij Margareta rees het vermoeden, dat Granvelle dit huwelijk, waarop
zij al haar hoop gebouwd had, heimelijk tegenwerkte. Feitelijk had Keizer Ferdinand
einde 1562 geschreven aan Filips, dat hij geen zijner dochters kon uithuwen aan
Alessandro Farnese, des te meer daar diens vader de zoon van een bastaard was, en
diens moeder zelf een bastaard, iets wat in Duitsland als een onuitwisbare schande
gold. Dit vervelende antwoord brief de de Koning pas in Juni 1563 naar Granvelle
over: intussen wist deze niet hoe hij Margareta moest troosten, en toen de Koning
hem inlichtte, kon hij nog niet spreken!
Rachfahl beweert dat Margareta zich in de zomer van 1563 'woedend' tegen
Granvelle heeft gekeerd, en terwijl zij dezen als 'eine vollendete Heuchlerin' een
vriendelijk gezicht bleef tonen en schijnbaar zijn raad opvolgde, achter zijn rug er
gepassioneerd naar streefde 'tot welken prijs ook Granvelle kwijt te geraken'11.. Hij
drijft de zaken op de spits en stelt ze verkeerd voor. Het afspringen der
onderhandelingen nopens het huwelijk

11.

F. RACHFAHL, Margareta von Parma, 1898, pp. 116-136; Wilhelm von Oranien, II, 1907,
pp. 290-296.
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van Alessandro heeft zeker haar vertrouwen in haar eerste-minister geschokt. Ook
ziet zij nu duidelijk in, dat met Granvelle alles in het honderd dreigde te lopen. In
Aug. 1563 stuurt zij haar sekretaris Armenteros naar Spanje om den Koning
mondeling over de onoplosbare moeilijkheden in te lichten; in haar instructie looft
zij de verdiensten, de talenten en den ijver van Granvelle, maar laat anderzijds
uitkomen, dat hem in de Nederlanden behouden tegen den wil der Heren grote
bezwaren en misschien zelfs oproer zal meebrengen. Zij stelt dus het voor en tegen
van een handhaven van Granvelle voor, en laat den Koning de beslissing over.
Filips, de eeuwige treuzelaar, weet niet wat te doen. In October vraagt hij raad aan
Alva; de ijzeren hertog, als een echte radikale Spanjaard, raadt bepaald af Granvelle
te verwijderen of de Staten-Generaal samen te roepen. In de Nederlanden wachten
intussen de edelen met ongeduld op 's Konings antwoord. Zij tonen zich een en al
ijver in de bestuurs- en godsdienstzaken, en laten niets onverlet om de sympathie
van Margareta te winnen, maar met Granvelle willen zij niets te doen hebben. Stilaan
begint de Koning toch in te zien, dat Granvelle's positie onhoudbaar is geworden.
Een tweede maal consulteert hij Alva, en pas als deze op 22 Dec. 1563 aanraadt dat
Granvelle op eigen initiatief een tijdje naar Boergondië zou gaan om zijn moeder te
bezoeken, rijpt bij Filips een duidelijjk plan.
Op 22 Jan. 1564 richtte de Koning aan den Kardinaal eigenhandig een kort geheim
briefje: 'ik heb gedacht dat het goed zou zijn', zo schreef hij, 'wegens de haat en de
wrok die men u toedraagt, om te zien welke middelen ze aanwenden in de
moeilijkheden van die staten, dat u, zoals u nu in Mechelen geweest bent - wat mij
zeer gepast leek - voor enige dagen uit de Nederlanden zoudt vertrekken om uw
moeder te gaan bezoeken, en dit bij weten van de hertogin, mijn zuster, en met haar
toelating, die u haar zult vragen'. Het moet Granvelle wel enigszins geduizeld hebben,
toen hij in den brief van den Koning zijn ongenade las. Toch hoopte hij nog te kunnen
blijven.
Tegelijkertijd waren twee brieven aan Margareta geadresseerd voor Egmont, de
ene om hem naar Spanje te roepen, de andere om hem te vragen in de Nederlanden
de regering te steunen: de hertogin moest zelf zien, welke van de twee ze zou afgeven.
Op 1 Maart kreeg de landvoogdes weer een brief van den Koning, waarin deze, tot
haar grote ontsteltenis, voorstelde, dat Granvelle niet de Nederlanden zou verlaten,
maar zich een tijdje te Mechelen terugtrekken. Nu handelde Margareta vlug en beslist:
aan Egmont gaf zij den brief, waarin de Koning hem aanzocht om met zijn invloed
de regering te steunen, en Granvelle vroeg zij zijn aanstaand vertrek onverwijld
bekend te maken.
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Daarop zegt de Kardinaal aan zijn vrienden, dat hij van de doorreis van zijn broeder
Thomas, die als gezant van Parijs naar Weenen werd verplaatst, gebruik wil maken
om samen hun oude moeder eens te gaan bezoeken en erfeniskwesties te regelen. In
alle richtingen brieft hij rond, dat hij zelf oorlof heeft gevraagd voor een tijdelijke
afwezigheid van een paar maanden, dat hij daarna zou terugkeren. Al kende behalve
de landvoogdes niemand de ware toedracht der zaak, toch uitte men allerlei
vermoedens. De edelen konden hun ogen niet geloven: hij zou dus toch eindelijk de
Nederlanden verlaten! Toen Granvelle op 13 Maart met zijn twee breeders Thomas
en Charles Perrenot Brussel uitreed op weg naar Namen, reden Brederode en
Hoogstraten hem een heel eind achterna om zich te vergewissen, of hij wel feitelijk
vertrok. Op 29 Maart was Granvelle te Besançon; nooit meer zou hij de Nederlanden
terugzien.

VI. - Het afglijden naar de revolutie
Oranje, Egmont en Hoorn kwamen in den Raad van State terug, en al vreesden zij
aanvankelijk dat Granvelle slechts tijdelijk afwezig zou zijn, spoedig bleek, dat hij
niet meer zou terugkomen. Nu kregen zij een unieke kans om hun staatsmansgaven
te tonen: zouden zij, de machtige Heren, de onhandelbare Staten van Brabant mores
kunnen leren, zouden zij, die zich altijd als trouw Rooms hadden uitgegeven, het
Katholieke geloof kunnen beschermen, zouden zij rust, vrede en voorspoed brengen
in de Nederlanden? Hoe wonder het ook klinke, dat zij niet slaagden, ligt niet aan
hen maar aan Filips, zo beweren althans vele historici 'Hij besloot' zegt Fruin, 'den
persoon op te geven en het stelsel vol te houden, den bekwamen kardinaal te ontslaan
en met de zwakke Viglius en Berlaymont te beproeven, hetgeen voor dezen te zwaar
was bevonden. Wat de gevolgen van zulk een halven maatregel zouden wezen, liet
zich gemakkelijk voorzien. Maar de Koning sloot daarvoor als opzettelijk de ogen'12..
Deze redenering snappen wij niet. Het duurde niet lang of Berlaymont en Viglius
verloren allen invloed: er zijn tientallen en honderden bewijzen voor. De landvoogdes
regeerde de Nederlanden met de Hoge Heren, vooral met Oranje en Egmont; alle
officiële stukken, alle brieven van den Koning kwamen langs hen, en alle beslissingen
werden door hen geïnspireerd. Het bestuur der edelen na Granvelle's vertrek heeft
Bakhuizen van den Brink 'het slechtste dat mogelijk was'13. genoemd. En terecht. Het
protestantisme kon zich vrij ontwikkelen want praktisch bestond de inquisitie niet
meer en de stadsregeringen pasten de plakkaten niet meer toe; de

12.
13.

R. FRUIN, Het voorspel van den tachtigjarigen oorlog, in Verspr. Geschr., I, 1900, pp.
326-327.
R.C. BAKHUIZEN van den BRINK, Studiën en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis
en Letteren, V, 1913, p. 343.
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stadhouders zetten in hun gewest het gerecht naar hun hand, te Brussel en in vele
bestuurs- en rechtscolleges kon het geld recht maken wat krom was, men voerde een
vriendjespolitiek op grote schaal. Het bleek meer en meer, dat men onvermijdelijk
naar de revolutie afgleed. In Simancas liggen twintig verslagen van vooraanstaande
personen of instellingen in de Nederlanden14. - geen enkel is gepubliceerd - over de
ontstellend vlugge opkomst en groei van het protestantisme in de tweede helft van
1564 en in 1565. Nog éénmaal, in zijn brieven uit het Bos van Segovia op 20 Oct.
1565, heeft Filips een halt willen roepen. Het was te laat! Het Compromis der Edelen,
hun Rekest op 5 April 1566, de beeldenstorm en de rest volgden logisch,
vanzelfsprekend. Granvelle was de laatste dam geweest; toen hij bezweek, kon niets
of niemand meer het wassende tij van oproer tegenhouden.
De Belgische archivaris Gachard, die meer dan wie ook vóór of na hem, in de
vorige eeuw de archiefbronnen van onze nationale geschiedenis in de verscheidene
landen van West-Europa heeft doorzocht, besluit zijn kort overzicht over Granvelle
met deze woorden, die wij tot de onze maken: 'On doit reconnaître, ce me semble,
que le cardinal de Granvelle fut un des hommes d'Etat les plus éminents de son siècle;
qu'il voulait le bien, le repos et la splendeur des Pays-Bas; que son départ de Bruxelles
eut en définitive des conséquences désastreuses, et que, s'il y était resté à la tête des
affaires, nos provinces n'eussent vraisemblablement pas enduré cette longue suite de
calamités qui remplirent de désolation et de misère une contrée jusqu'alors la plus
heureuse et la plus florissante de l'Europe'15..

14.
15.

Archivo General de Simancas, Secretaria de Estado, Sectie Flandes, Bundel 526, Nrs 129-148.
L. GACHARD, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, I, 1848, p.
CLXXXII.
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Jongensdorp
door H. Schmidt S.J.
WIE iets van het Italiaanse oorlogsleed wil te weten komen, moet naar Napels gaan.
De straten krioelen van half naakte magere kinderen, welke men het beste rioolratten
kan noemen. Bij iedere tramhalte kruipen er een paar in de wagon om
sigarettenpeukjes te verzamelen en zo mogelijk iets uit de zakken van het publiek te
rollen. In alle straten worden sigaretten verkocht door armzalige kinderen, sigaretten
met Amerikaanse verpakking maar dikwijls met de verzamelde peukjes of vuil stroo
als inhoud. De kleine bedelaars hangen als klitten aan de vreemdelingen en het is
onmogelijk rustig op een café-terras te zitten of zelfs binnen in een restaurant
ongestoord te eten. Er wordt handel met deze kinderen gedreven: ze worden verminkt
om het medelijden op te wekken, ze worden gedresseerd in alle mogelijke kunsten,
ze worden met een aanplakbordje te vondeling gelegd of liever verkocht, want toont
iemand interesse voor het slapende hoopje vuil, dan is er direct een man of vrouw
bij om geld voor de ontferming op te eisen. Ze slapen op de stoepen, in de portieken,
de parken en onder bruggen en viaducten. Ze eten van wat ze vinden in de
vuilnisbakken of wat ze stelen uit kramen en winkels. Tot laat in de nacht maken ze
de straten onveilig, totdat een paar keurige heren komen, ze van hun koopwaar
beroven en met een schop uit de straat jagen: het is de politie, die zorgt voor de
veiligheid der straten en de kleine bandieten opjaagt naar... ja waarnaar toe?
Tienduizenden kinderen zwerven zo door Italië, naamloos, veracht en gehaat; de
bevolking merkt het afschuwelijke en schrijnende van dit straatbeeld niet meer: sinds
de oorlog hoort het er vanzelfsprekend bij. In de afgelopen zomer heeft de kardinaal
van Napels deze riool-jeugd op een dag samengeroepen in de kathedraal: er waren
meer dan 30.000 kinderen! Toen schrok zelfs Italië, dat in al zijn steden met deze
misdadige straatjeugd bekend is.
Altijd heeft Italië de straatjeugd gekend; zij vormde een der grote problemen. In
het verleden werd er prachtig onder gewerkt en grote mannen en vrouwen, onder
wie vooral een Don Bosco, hebben schitterende werken gesticht. Na deze laatste
oorlog kreeg men echter te doen met een chaos als nooit tevoren: uit de ruines kropen
de kinderen, verweesd, verminkt, dakloos, bij duizenden en nog eens duizenden. Zij
volgden de geallieerde legers als een bende sprinkhanen. Niemand dacht er aan, dat
tegen deze plaag iets bijzonders moest gebeuren. Men had toch prachtige weeshuizen,
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kolonies en kampen; priesters, broeders en zusters stonden toch klaar om die
verschoppelingen van de straat op te rapen! Eén ding werd vergeten: alle jeugdhuizen
puilden uit, zodat de grootste massa aan haar lot werd overgelaten. Eén ding had
men zich nog niet gerealiseerd: er was plotseling een straatjeugd ontstaan, voor welke
weeshuizen totaal ongeschikt waren. Vroeger begonnen de meeste wezen hun leven
in het weeshuis als onmondige kinderen, zodat zij van kindsbeen af gewend raakten
aan disciplien en tucht. Nu was de meerderheid der hulpbehoevende straatjeugd in
de leeftijd van 10-14 jaar en opgegroeid temidden van het oorlogsgeweld; er leefde
een jeugdbende van misdaad en ondeugd. Oudere kinderen uit deze oorlogsslachtoffers
heeft men naar de weeshuizen gebracht maar ze liepen weg, omdat ze daar de lucht
niet konden verdragen; ze verkozen de straat met haar ontberingen boven zulk een
onderdak, ze waren te rijp, te rot, te snugger, dikwijls te heroiek in hun strijd tegen
de wreedheid van de wereld om zich die 'vrijheid' te laten ontnemen.
Gelukkig zijn er mannen en vrouwen in Italië gevonden, die een groot hart bezitten
en daarnaast durf, initiatief en energie opbrengen het probleem bij de horens aan te
pakken. Mgr. John Patrick Carroll-Abbing, een Amerikaanse Ier, was verbonden aan
het Vaticaans Staatssecretariaat. Toen de geallieerden in Italië landden, werd hij door
het Vaticaan belast met de gezondheidsdienst van de pauselijke hulpcommissie. Van
Napels tot Genua is hij met de legers opgetrokken en leerde de ellende kennen. Vooral
trok hij zich het lot aan van de straatjongens, die een ware plaag vormden voor de
geallieerde legers. Al spoedig vond hij een andere idealist in de Italiaan Don Antonio
Rivolta, een Milanees priester van het Gezelschap van St Paulus. Lang hebben zij
samen gesproken, ontzaglijk waren de moeilijkheden om een begin te maken temidden
van de materiële ellende. Eindelijk in Augustus 1946 konden zij een huis openen in
de buurt van het mooie badplaatsje Santa Marinella. Zij kregen een harde winter van
ontberingen en koude, de jongens hadden slechts de vier muren en de openlucht maar
toen de lente kwam, was de kleine groep nog intact en begon vol energie te bouwen
en te organiseren. Op het ogenblik is men nog niet klaar maar het zal niet lang meer
duren, of er bestaan drie prachtige jongensdorpen. Weldoeners in Amerika en Italië,
die nog grandezza bezitten en enthousiast zijn gemaakt voor de Italiaanse bandietjes,
zorgen voor de materialen, terwijl de Italiaanse regering arbeiders beschikbaar stelt.
Ieder dorp is bedoeld voor slechts 150 jongens, want de leiders begrijpen maar al te
goed, dat massa alles zal doen mislukken. De drie dorpen ontvangen ieder een eigen
cachet: visserij en scheepvaart, industrie en ambacht, land- en tuinbouw. Ieder dorp
heeft een kapel, restaurant, bank, winkel, gemeentehuis, werkplaatsen, paviljoenen
voor nachtverblijf, in één
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woord alles wat een dorp vereist. Tussen de gebouwen door lopen de straten en overal
groen, bloemen, vruchten! Het moet voor de jongens zo heerlijk en aantrekkelijk
mogelijk zijn. Het restaurant van het marine-dorp ligt vlak aan de zee en is daarom
alleen al een wonderbaar plekje. De grond zelf is historisch, want de Ridders van
Rhodes hebben er een nederzetting gehad en vandaar vertrok de vloot van Marcantonio
Colonna naar Lepanto; een oude Middeleeuwse toren staat nog midden in het
marine-dorp. De zalen en kamers zijn reeds op vele plaatsen voorzien van frisse
schilderingen, welke niet alleen het jongensleven afbeelden maar ook de plaatselijke
historie aanschouwelijk maken; boven het hoogaltaar van de kapel in het
industrie-dorp troont de Madonna der jongens, welke reeds een aanhankelijke devotie
geniet bij de eerlijke en nog altijd kinderlijke ex-boefjes. Het materiële der
jongensdorpen is dus uitstekend verzorgd en laat niets te wensen over.
Toch staat het jongensdorp van Santa-Marinella in het middelpunt der
paedagogische belangstelling vooral vanwege de levensmethode. De leiders zoeken
naar de meest aangepaste methode de asociale jeugd terug te winnen voor het normale
leven. Zij zijn overtuigd nog zoekers te zijn en staan daarom open voor alle stromingen
der paedagogie, welke de wereld kent. Lange gesprekken met Mgr. Carroll-Abbing
openbaarden hem aan ons als een man van studie en contacten; zijn werkkamer in
het dorp bevat een uitgebreide paedagogische, philosophische en theologische
bibliotheek en hij is uitstekend op de hoogte van hetgeen in Nederland en Vlaanderen
op het gebied der paedagogie gepresteerd is en wordt. Hij treedt volstrekt niet op als
een man, die het wel weet; integendeel, voorzichtigheid en bescheidenheid zijn
kenmerkend in hem, hij is leergierig en schuwt de zelfkritiek niet. Naast de studie
ligt de praktijk temidden der jongens, zodat aldaar de paedagogie op de meest
gelukkige wijze als experimentele wetenschap kan beoefend worden: voor deze
jongens was nog geen kruid gewassen, zodat experimenten noodzakelijk zijn en zij,
als men het dan zo wil zeggen, als proefkonijntjes gebruikt moeten worden. De leiders
van het dorp zoeken dus contact met de beste paedagogen der wereld. Ook in dit
dorp komen te veel nieuwsgierige bezoekers, wat slecht is voor de bewoners; het
mag geen dierentuin worden! Er wordt dus gestreden tegen de vreemdelingen en fel.
Van de andere kant echter wil de leiding ook bezoekers trekken; graag ziet zij mensen
komen, die iets willen leren of van eigen ervaring wensen mede te delen. Spoedig
hoopt men in het dorp een bungalow te openen voor degenen, die enkele dagen de
opvoedingsmethode wensen te bestuderen. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt
voor een studiehuis ter vorming van assistenten: ook hier klaagt men over gebrek
aan onderlegde leiders, zodat men verplicht is de opleiding zelf zo spoedig
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mogelijk op zich te nemen, wil het werk bij de naaste uitbreiding reeds niet mislukken.
Al heeft het werk een Amerikaanse inslag, toch draagt het niet de Stempel van
'Amerikaans' te zijn in de betekenis van het streven naar massa-organisatie met
verwaarlozing van de degelijkheid. In Santa Marinella zoekt men volstrekt geen
kwantiteit - er zijn nu nog geen 90 jongens! - maar kwaliteit. Dit dorp wil model
worden en moet de leerschool zijn voor de talrijke jongenskolonies, welke reeds in
Italië zijn opgericht om het jeugdprobleem tot oplossing te brengen.
Het dorpsleven moet voor de jongens op de eerste plaats gevoeld worden als een
voortzetting van het verlaten straatleven. Is dit niet het geval, dan blijft het dorp
zonder bewoners, zoals de ondervinding reeds leerde. De karakteristiek van het
straatjongensleven met zijn enkele bepalende wetten moet dus opgenomen en
omgevormd worden tot opvoeding naar het maatschappelijke leven toe. De
straatjongen nu heeft iedere dag te strijden om in het leven te blijven, hij bestuurt
zich zelf, hij weet niet wat banden zijn en hij haat de volwassenen als zijn vijanden.
'De straatjongen strijdt iedere dag om in het leven te blijven'; in het jongensdorp
zal hij dus om zijn bestaan moeten vechten. S. Paulus schreef reeds iets dergelijks
in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen (III,10): 'wie niet werken wil, krijgt ook
niet te eten.' De dorpsjongens aanvaarden het als iets vanzelfsprekends, dat zij wat
presteren moeten voor de kost. Alles, wat de jongens doen, wordt daarom betaald in
een eigen munt, waarvoor zij in het dorp alles kunnen kopen, wat in een jongensleven
nodig is of begeerd wordt en dus voor betaling in aanmerking komt. Met de intensiteit
van de arbeid wordt ook rekening gehouden, zodat ijver beloond wordt en luiheid
zich wreekt. Iedere avond moeten in het restaurant de maaltijden voor de volgende
dag betaald worden; eens per week voldoet men de prijs voor het logies; een winkel
biedt alle waren aan, welke het werk en de ontspanning eisen; ook extra-dingen,
zoals een film, worden nooit voor niets gegeven om de jongens te leren geld opzij
te leggen en te sparen. In de bank kan een bepaald bedrag van de dorpsmunt
omgewisseld worden tegen Lires, opdat de jongens wat op zak hebben, wanneer zij
buiten het dorp gaan; de koers is zelfs veranderlijk naargelang de prestaties van de
jongens in het dorpsleven: zij voelen dus aan den lijve, of het dorp er goed of slecht
voorstaat. Voordat zij in het dorp kwamen, moesten ze met geld omgaan; wanneer
zij weer de maatschappij ingaan, speelt het geld weer een grote rol in hun leven. Hier
leren arbeiders de waarde van het geld kennen en het economisch gebruiken. Een
twaalfjarige staat met zijn neus tegen de winkelruit gedrukt en verslindt met zijn
ogen de zoete caramels: 'ik kan ze wel gaan kopen maar dan heb ik geen geld meer
over om te leven'. Een ander houdt zich de hele dag uit de buurt
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van het restaurant: hij moet vasten, want hij heeft geluierd; van zijn vrienden zal hij
niets vragen, daar is hij te fier voor. Allen zijn naar Cività Vecchia om een film te
zien, een paar blijven thuis, want ze hebben al hun spaarcenten versnoept.
'Een straatjongen bestuurt zichzelf' en zeker hebben deze oorlogsjongens dat
gedaan, van wie de meesten nooit een gezinsleven hebben gekend. De jongens zullen
dus ook zelf het dorp besturen. Zij zijn burgemeester, rechter, bankdirecteur,
restaurateur, werkplaats-leider enz. Iedere maand wordt in geheime stemming een
nieuwe burgemeester en gemeenteraad gekozen door heel het dorp; voor deze functies
kan men zich verkiesbaar stellen. Het gemeentebestuur benoemt de voornaamste
beambten en deze zoeken weer naar ondergeschikten. De keuze geschiedt zeer serieus,
want deugt de gemeenteraad niet, dan gaat het slecht in het dorp of m.a.w. dan lijdt
ieder persoonlijk onder het slechte bestuur. Men stelt zich zelf candidaat of laat zich
door anderen voordragen, alleen wanneer men denkt de verantwoordelijkheid te
kunnen dragen. Een veertienjarige was twee maanden achtereen tot burgemeester
gekozen en deed het voortreffelijk; ondanks het aandringen van allen, stelde hij zich
niet een derde maal herkiesbaar: 'ik ben erg moe en daarom zal ik het de volgende
maand zeker niet goed doen'. Iedere avond is er dorpsvergadering in het gemeentehuis,
voorgezeten door de gemeenteraad. Elke jongen heeft het recht zijn problemen en
klachten ter sprake te brengen: er wordt zwaar geboomd maar toch blijven het jongens,
wat dikwijls blijkt uit hetgeen ze ertussendoor gooien. Op deze vergaderingen worden
wetten gemaakt en besluiten uitgevaardigd. Natuurlijk hebben de volwassen leiders
veel invloed op dit dorps-reglement maar toch maken zij van dit zelfbestuur niet een
wassen neus: houden de jongens vol tegen hun raad in, dan laten zij hen een dom
besluit nemen of onverstandige wet uitvaardigen: de ondervinding moet hen dan
leren, dat zij niet wijs gehandeld hebben, en jongens zijn nog spontaan genoeg op
een domheid eerlijk terug te komen. Bij het zelfbestuur behoort ook de discipline en
tucht: nooit geeft een leider straf, want daarvoor bestaat de rechtbank; vindt iemand
zijn straf te zwaar of onrechtvaardig, dan kan hij zich op een leider beroepen, iets
wat een jongen uit zelfrespect en saamhorigheidsgevoel slechts in de uiterste gevallen
zal doen. De rechtbank is geheel ingericht volgens de regels der kunst; de
aangeklaagde kan zich zelfs een verdediger kiezen. Jongens straffen zwaar en zijn
onverbiddelijk voor elkaar, zodat de schrik voor overtreding erin zit. Onder deze
aartsdiefjes is het rechtvaardigheidsgevoel zeer sterk: stelen en gappen is het ergste,
wat kan gebeuren: altijd moet het dubbele teruggegeven worden. Er wordt gestraft
met prestaties, welke tegelijk hard zijn voor de schuldige en de gemeenschap ten
goede komen. Nu er gebouwd
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wordt, is wel de zwaarste straf: opperman zijn bij de arbeiders; het valt niet mee
onder de Italiaanse zon stenen te schouwen. Wanneer deze jongens later als
volwassenen aan de maatschappij worden teruggegeven, dan hoopt men er arbeiders
van gemaakt te hebben, die een straffe leiding gewend zijn en die zelf gevormde
leiders zijn: in de arbeiders-organisaties zullen zij de eerste posten gaan innemen.
'Een straatjongen houdt niet van banden en heeft de vrijheid boven alles lief'.
Daarom heerst er vrijheid in het dorp maar - en dit is een correctie op de
straatjongens-vrijheid - geen bandeloosheid. Wel worden er geen banden aangelegd,
welke overbodig zijn en enkel de organisatie en discipline als abstracte volmaaktheid
dienen. Het lopen in rijen, verboden terreinen, rigoreuse regels van stilzwijgen e.d.
worden zoveel mogelijk vermeden. Er bestaat zelfs vrijheid van godsdienst: er zijn
jongens onder, van wie bij hun komst niet vaststond, of zij gedoopt waren; toen wij
het dorp bezochten, weigerde er een katholiek te zijn en zijn wil wordt gerespecteerd:
vrij zal hij het Geloof moeten omhelzen. Door het zelfbestuur leven de jongens in
de reële overtuiging, dat zij zich vrij onderwerpen aan alle wetten en regels van het
dorpsleven. Door de jongens zelf is een wet uitgevaardigd, dat op de slaapzalen het
stilzwijgen strikt wordt onderhouden, want die plaats dient om te slapen. Enkelen
wensten zich aan dit stilzwijgen niet te onderwerpen en beriepen zich op de eerste
wet van het dorp: de vrijheid. Zwaar en lang is toen over deze kwestie in de
gemeenteraad gediscussieerd en gevochten; het resultaat was, dat alwie van de
slaapzaal gebruik wil maken, vrij het stilzwijgen zal aanvaarden; wie in bed wil
praten, is vrij dit te doen maar moet dan ook vrij uit de slaapzaal wegblijven. Zo
leren ze begrijpen, dat vrijheid niet betekent eigen zin doen maar ook individuele
aanpassing aan de vrijheid der gemeenschap eist. Over de uren van naar bed gaan
en opstaan bestaan geen voorschriften: het is niet nodig, want de arbeid en noodzaak
om geld te verdienen regelen dat vanzelf. Iedere jongen heeft de vrijheid uit het dorp
weg te lopen maar het is nog niet voorgevallen. Over het uitgaan bestaan geen
afzonderlijke regels want het dorpsleven zelf voorziet in een regeling. De noodzaak
van de arbeid en het zelfbestuur leren aan de jongens, dat zij hun vrijheid
verantwoordelijk moeten gebruiken. Niemand moet werken of studeren maar allen
doen het vrij, want ieder wil eten en slapen en leven. De jongens komen ook uit vrije
beweging naar het dorp; ze worden er niet door de politie of rechter gebracht. Het
jongensleven te Santa Marinella is reeds meermalen verfilmd en heeft met enorm
succes gedraaid in de journaals door geheel Italië. Hangend achter auto's, in
goederenwagons verstopt, op karren, komen de straatjongens zelfs vanuit Triest en
Palermo in het 'Villaggio del fanciullo' aan; uit de gevangenissen
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laten zij zich er heen brengen. De kennismaking is heel eenvoudig: alsof het iets
vanzelfsprekend is, worden zij in de nieuwe omgeving opgenomen, met wat geld als
voorschot op weg geholpen en verder aan hun lot overgelaten! Helemaal zelf moeten
zij thuis zien te geraken en de eerste weken wacht hun een zware crisis. De
werkplaatsen lopen ze af, de school bezoeken ze, uren lang liggen ze in het gras, het
geld raakt op, de vrijheid van het vagebonderen blijft lokken; woede, tranen, vreugde
en uitgelatenheid wisselen elkander af als het weer op een Maartse dag en toch laten
de leiders deze gekwelde knaap aan zijn lot over. Deze eerste crisis is zo belangrijk
in deze opvoedingsmethode, dat Mgr. Carroll-Abbing ze uitvoerig verfilmd heeft en
als propaganda en informatie voor zijn werk gebruikt. Deze jongens dulden op het
keerpunt van hun leven geen vreemde inmenging en staan vijandig tegenover elk
goed woord en iedere bescherming, want hun vrijheid wensen zij tegen iedere prijs
te behouden. Is eenmaal de crisis tussen de onafhankelijkheidszin en het verlangen
naar het heerlijke dorpsleven op haar hoogtepunt gekomen, dan vindt het jongenshart
de weg naar een leider of de priester treedt als het ware toevallig bij hem binnen,
wanneer hij zit te mijmeren aan de zee of te wenen in een afgelegen bosje. Ongemerkt
heeft het vertrouwen, dat de andere jongens in hun leiders stellen, indruk gemaakt
op de eenzame gast en is eenmaal de ontmoeting daar, dan gooit hij zijn hart open,
werpt het grote leed van zich af, openbaart zijn verlangens en verwacht raad en
verlossing. Vanaf dat ogenblik is de jongen thuis, vrij treedt hij het dorpsleven binnen
en op zijn gelaat tekent zich een blijde dankbare trek af, welke niet meer zal
verdwijnen. Zo uitdrukkelijk is de eis, dat het dorp slechts vrije jongens mag
herbergen, dat elke jongen, die nog onder een of andere dwang van buiten staat,
geweerd wordt: heeft er een nog familie, die zich met hem blijft occuperen, dan zal
hij dikwijls het dorp moeten verlaten, want deze familie kan door haar dwang en
invloed verdeeldheid in het hart scheppen en de opvoeding van asociaal tot sociaal
mens remmen en doen mislukken; in de meeste gevallen toch is de familie hier de
grootste vijand van het kind. De leiders weten heel goed, dat deze cultivering der
vrijheid niet alleen van onschatbare waarde is maar ook grote gevaren met zich
medebrengt: de verhouding tussen gezag en vrijheid vormt ook hier het grote
paedagogische probleem. Er zijn al oudere jongens en de leeftijd van 16 jaar en ouder
brengt zware vrijheidsproblemen met zich mede: hoe de omgang met meisjes te
regelen, wat te zeggen over de verhouding tot de jongeren, wat aan te vangen met
jongens, die de verkeerde weg opgaan; vrijheid en gezag moeten in conflict komen,
tenzij de leidinggevende figuren ook hier weer de juiste methode vinden. In ieder
geval zijn de problemen en moeilijkheden bekend en ze zullen
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niet omzeild worden zeker niet om de schone uiterlijke schijn te bewaren.
'Een straatjongen haat de volwassenen als zijn vijanden'. Hij kent deze maar al te
zeer of uitsluitend als uitbuiters, hardvochtigen en politie. Uit deze
straatjongens-mentaliteit moeten de leiders conclusies trekken: ze mogen nooit
bevelen, verbieden en zeker niet commanderen, ze moeten zeer gereserveerd zijn,
straffen uitdelen is niet hun taak. Positief wordt van hen verlangd, dat zij door hun
edele aard en onvermoeide arbeid de ogen en harten der jongens tot zich trekken: in
hen moeten de dorpsbewoners de altijd klaar staande vrienden vinden, die
vooruithelpen en alle problemen oplossen. Zij zijn dus eigenlijk de raadgevers en de
assistenten van de jongens en geen wonder dus, dat de tegenwoordige staf met
bezorgdheid de toekomst inziet, want zijn er dergelijke 'leiders' in voldoende aantal
te vinden? Treffend is te zien, hoe de jongens aan hun leiders hangen; van haat of
wantrouwen t.o.v. de volwassenen is geen sprake meer. Ongedwongen lopen zij ieder
uur van de dag naar Monseigneur, naar Don Antonio, oom Peter en tante Marie; vrij
en frank vertellen zij hun alles en weten zeker een goede raad of hulp te krijgen.
Opvallend is de dankbaarheid, waarmee de jongens hun leiders telkens bejegenen,
het respect en de eerbied, waarmee ze hen tegemoet treden, de beleefdheid en gratie,
waarmee zij hen behandelen. Evenzeer wordt men getroffen door de hartelijkheid,
waarmee de leiders de jongens behandelen. Terwijl wij in de studiehut van Mgr.
Carroll-Abbing zaten, kwamen er voortdurend jongens aankloppen; met de grootste
wellevendheid traden zij binnen en behandelden ongedwongen met hem hun zaken;
Mgr. stond altijd voor hen klaar en het bezoek was voor hem geen reden, de jongens
weg te sturen; wij zouden het ook nooit verwacht of gewenst hebben, de jongens
stoorden volstrekt niet. Wellicht heeft deze straatjeugd vroeger nooit hartelijkheid
van een volwassene ondervonden; nu pas heeft zij een vader en moeder gevonden.
Geen wonder, dat die jongens zeer gevoelig zijn voor hun weldoeners en zich moeten
uiten met al hun Zuiderlijke genegenheid. Wij bezochten met Monseigneur het
restaurant onder de middagmaaltijd. Onmiddellijk springen een paar jongens op en
vallen Monseigneur om de hals, kussen hem met volle mond en laten zich dankbaar
terugkussen. Wij wisten niet, wat wij meer moesten bewonderen: de dankbare
hartelijkheid van de jongens of de zichzelfvergetende beminnelijkheid van de priester.
Na de lunch wilden een paar jongens nog wat voetballen, ofschoon zij na een kwartier
naar een film te Cività Vecchia zouden gaan en al netjes gekleed waren; een leider
trachtte de jongen, die de bal kwam halen, duidelijk te maken, dat het niet verstandig
was: er ontstond een kleine discussie en het slot van het liedje was, dat de jongen
toch ging voetballen; de leider vond het best en had tenslotte niets te verbieden!
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Waarom zou hij ook niet 'mogen' voetballen? Laat hem rustig zijn gang gaan, hij ziet
nog niet in, dat het onverstandig is! De grootste invloed hebben de leiders natuurlijk
door hun lessen en leiding in de werkplaatsen. Omdat zij het volle vertrouwen der
jongens bezitten, worden hun woorden aanvaard en voorbeelden nagevolgd. De
dorpsjeugd weet maar al te goed, dat deze mannen en vrouwen meer weten en hen
iets prachtigs meegeven voor de toekomst. Vroeger hadden zij van de volwassenen
niets te verwachten en nu? Het dorpsleven is door de arbeid voor het dagelijks brood
en door het zelfbestuur zo ingericht, dat de jongens alle dagen in conflict komen met
de levensproblemen; telkens ondervinden zij, dat hun krachten en schouders nog te
zwak zijn om alle verantwoordelijkheid te dragen. Geen zorg echter, de leiders zijn
er en moeten hier hun woord spreken.
Volgens deze methode tracht 'La Repubblica dei ragazzi' van het uitschot der
Italiaanse jeugd iets voortreffelijks te maken. De bedoeling is, dat deze jongens bij
hun 18e jaar als volwaardige katholieke arbeiders de maatschappij kunnen ingaan.
Alles wordt erop gezet, dat de jongen één vak volmaakt beheerst. In de industrie
wordt hij niet alleen vertrouwd gemaakt met een bepaald onderdeel van een ambacht
maar hij moet het volkomen onder de knie krijgen. Levert het dorp een pottenbakker
af, dan moet hij als arbeider in een fabriek kunnen werken maar ook zelfstandig op
zichzelf het ambacht kunnen beoefenen vanaf het bereiden van de potaarde tot de
laatste penseelstreek en wel met de meest eenvoudige gereedschappen. Dit geldt
voor iedere industrie maar ook voor de visserij, scheepvaart, land- en tuinbouw.
Tegelijkertijd wordt ook zeer veel aandacht besteed aan de intellectuele vorming.
Naast het gewone onderwijs wordt er op aangedrongen, dat de jongens bij het verlaten
van het dorp één vreemde taal goed beheersen; vooral wordt Engels, Spaans of Frans
gekozen. Kunnen zij later geen bestaan vinden in het vaderland dan zijn zij in ieder
geval klaar voor de emigratie. Toch is de leiding wederom zo verstandig geweest
om de meeste aandacht te besteden aan die ambachten, waarvan weinig vaklui in
Italië te vinden zijn.
De minderbedeelden en zwakken genieten een bijzondere zorg in het dorp. Onder
dit slag jongens is altijd opvallend, hoe groot het aantal uitblinkers is maar ook hoe
sterk de misdeelden zijn: deze jeugd valt ook hier in uitersten. De medische verzorging
is prima en de heerlijke omgeving verdrijft reeds vele ziektes. De psychotherapie
wordt eveneens toegepast; de achterlijke kinderen genieten bijzonder onderwijs. Alle
jongens worden tenslotte getest, opdat zij de voor hen meest geschikte toekomst
kiezen. Het dorpsleven is gezond en krachtig, zodat uit deze jongens geen
kamerplantjes groeien. Ze worden hier niet verburgerlijkt in de slechte zin van het
woord maar opgeleid tot een stoere arbeider. De kleding is zeer een-
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voudig en niet uniform; bij het werk echte Italiaanse werkkleding, welke vaak aan
vodden doet denken; bij de andere gelegenheden schone kleren, welke gerust dikwijls
hersteld mogen zijn; voor Zon- en feestdagen iets chiques volgens de hoge eisen van
het land: ze gaan dus helemaal gekleed als de andere jongens. Dat de hygiënische
verzorging prima is, behoeft niet gezegd te worden van een instelling, waar een
Amerikaan aan het hoofd staat.
Bij ons bezoek aan het dorp, bracht Mgr. Carroll-Abbing ons het eerst naar de
kapel. Hij sprak daar over zijn vertrouwen in Gods Voorzienigheid: moest ik gaan
tellen, dan zou mijn hoofd niet stilstaan. De Providentie heeft hem een uitstekend
bankdirecteur als hulp geschonken! Iedere week komt deze met zijn auto naar het
dorp en werkt met groot enthousiasme aan de financiën van 'zijn' jongens, zoals hij
ons op terugreis naar Rome vertelde. Natuurlijk kwamen wij ook te spreken over het
godsdienstig leven der jongens. Er bestaat een gemeentewet, dat de Zondagsmis
verplichtend is. Dagelijks zijn een 25 tot 30 jongens in de H. Mis en gaan een 15 tot
20 te Communie. Monseigneur zelf heeft de volle sympathie der jongens vooral als
priester. Hij is een keurig gesoigneerd gentleman, op wiens toog geen vlekje te
bespeuren valt, hetgeen iets wil zeggen in Italië en vooral in een jongensdorp! Hij
staat echt boven de jongens welbewust door zijn priesterlijke waardigheid. De jongens
moeten van respect voor deze priester vervuld worden, zij zien in hem een hogere
vriend, een gezant van de hemel. Later zullen zij dit beeld van de priester Gods nooit
vergeten, wat zij ook zullen ontmoeten.
De slaapzalen, waarop niet meer dan 30 tot 40 bedden staan, zijn ongelooflijk
helder en zindelijk; er valt geen vuiltje te bespeuren. Nog groter werd onze
verwondering, toen wij het restaurant zagen. Tafeltjes van allerhande formaat, allen
voorzien van een withelder tafellaken en in het midden een vaasje met bloemen. Aan
het buffet halen de jongens de spijzen en gaan zitten, waar ze willen. Ze mogen
blijven tot sluitingstijd of weggaan, wanneer zij willen. De rust en kalmte, welke
onder deze jongens heerst, kan niet vergeleken worden met die van het best
georganiseerde pensionaat. Ook in de werkplaatsen en andere lokalen heerst de
grootste orde en netheid. Stijl leren de jongens dus wel en het is zeker toe te schrijven
aan de Italiaanse mentaliteit, dat ook deze jongens er zeer vatbaar voor zijn.
De geest is voortreffelijk: blijheid en vrolijkheid voeren de hoofdtoon.
Uitgelatenheid komt weinig voor, misschien wel te weinig. Het valt aan iedere
bezoeker op, dat de jongens zeker te ernstig voor hun leeftijd zijn; wij spraken er
ook over met de leiders. Zij schrijven deze ernst toe aan het verleden, dat de jongens
achter de rug hebben en dat niet ongemerkt
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aan hen voorbij is gegaan, en aan de verantwoordelijkheid, welke ieder in het kamp
draagt. De film Sciuscia heeft deze mengeling van volwassen ernst en jongensachtige
vrolijkheid ook zeer juist getroffen.
Ondanks het vele goede, dat in het dorp te observeren valt, mag het kwaad, dat
onder de jongens plaats heeft, niet verzwegen worden. Hier worden immers jongens
opgevoed, van wie de meesten in de wereld der misdadigers hebben geleefd. Niemand
leeft daarom in de schone illusie, dat deze straatjongens bij hun intrede onmiddellijk
hun streken en slechte gewoontes kunnen afleggen. Velen moet nog het besef
bijgebracht worden, dat bepaalde handelingen tegen de natuurwet zijn, en iedereen
weet, dat het afleggen van een slechte gewoonte een moeizame weg is. Omdat de
Italiaanse jongens zeer spontaan zijn en het dorpsleven zelf allerminst geschikt is
voor heimelijk en stiekem handelen, hebben de leiders en ook de jongens zelf heel
gauw hun kameraden door; het zelfbestuur en de eigenberechting bestrijden op de
meest effective wijze het kwaad, terwijl de heerlijke omgeving en overvloed aan
werk de gedachten naar het hogere en betere richten. Zij worden getraind het verkeerde
af te leggen en te vermijden, omdat het kwaad is; menselijk opzicht en huichelarij
vinden hier een zeer slechte voedingsbodem.
Een nadeel voor de eerste ontwikkeling van het dorpsleven is de aanwezigheid
van honderden arbeiders die op het ogenblik het dorp bouwen; deze zijn allen
communist en oefenen zelfs ongewild een slechte invloed uit op het jonge volk. Toch
valt het alles samen genomen zeer mee. Er gaat zelfs een vormende invloed van de
jongens uit op de arbeiders. Zij begrijpen er aanvankelijk niets van, dat deze priesters
en burgers zich geheel inzetten voor de straatjongens; hoe langer zij er werken, des
te meer sympathie krijgen zij voor het dorp. Zij zijn er zelfs trots op, dat zij als
communisten een dorp mogen bouwen voor de kleine proletariërs. Wanneer
kameraden met vrachtwagens uit Rome komen en beginnen te schelden op de rijkdom
der priesters en het kapitalisme der Amerikanen, beginnen de vertrouwde arbeiders
het werk te verdedigen. Zij noemen het al hun dorp en laten hun kameraden alles
zien; het is verbazend interressant deze gesprekken te horen. Toch verlangen de
leiders er natuurlijk naar, dat spoedig deze arbeiders hun werk voltooid hebben.
Wij hopen, dat Mgr. Carroll-Abbing eens de gelegenheid vindt in Nederland over
zijn werk te komen vertellen, dat zijn film in Nederland aangevraagd wordt, maar
vooral dat vele Nederlandse jeugdleiders de gelegenheid zullen vinden Santa Marinella
te bezoeken, wanneer de bungalow klaar is. Wij twijfelen niet aan hun enthousiasme
bij hun terugkeer1..

1.

De adressen der priesterleiders zijn als volgt: Don Antonio Rivolta, Via Flaminio Ponzio 2,
Roma - Mgr. John Patrick Carroll-Abbing, Via Lucullo 6, Roma.
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Spanningen in het Oostelijk Blok
door Dr A. Thomas
De geschiedenis pogen uit te schakelen is een absurde onderneming. (Karl
Marx)

I. - Een zonderlinge verhouding: Marx en de geschiedenis
WIE gevoel heeft voor ironie vergelijke de leer van Marx en zijn 'wetenschappelijk
verantwoorde' visie op de 'onvermijdelijke' ontwikkeling van de geschiedenis, met
de werkelijke historische evolutie sedert 1848 - het jaar van het Kommunistisch
Manifest. Hij zal vaststellen dat in die landen waar het kapitalistisch stelsel, vooral
dank zij de gemechaniseerde productie, een zelfs door Marx onvermoede ontwikkeling
gekend heeft, het juist dààr niet tot de 'onafwendbare' omwenteling gekomen is; daar
is het stoffelijk levenspeil van de arbeiders het hoogst, daar is de georganiseerde
arbeidersklasse tot een macht in de staat uitgegroeid, daar is de staatsleiding
vredelievend en tegen politiek imperialisme gekant. Dit geldt voor de Westerse
Democratie in het algemeen en voor de U.S.A. in 't bijzonder.
Waar, integendeel, het kapitalisme met zijn nieuwe productiemethodes niet kon
doordringen, waar chaos heerste en ellende, daar vond het communisme vruchtbare
bodem. Typisch in dit opzicht is het geval van Rusland zelf. Immers het anachronisch
voortbestaan van feodale toestanden en het gebrek aan industriële ontwikkeling was
de grote oorzaak én van de nationale ineenstorting van 1917 én van de revolutie zelf.
De eerste zorg van het communistisch regiem was het productiepotentieel van de
Sovjet-Unie zo snel en zo hoog mogelijk op te drijven - een opzet waarin het overigens
schitterend slaagde en wel ten koste van maatschappelijke rechtvaardigheid, van
economische gelijkheid en van stoffelijke welvaart, die toch oorspronkelijk als
doelstellingen der revolutie golden. Niet zonder schijn van reden schreven daarom
de - ondertussen verbannen - vaders van de omwenteling dat deze verraden werd.
En, inderdaad, ging de sociale wereldrevolutie steeds meer treffende gelijkenis
vertonen met een nationale omwenteling. Thans verenigt de Sovjet-Unie al de
klassieke kenmerken van een nationalistische en imperialistische grootmogendheid,
die als dusdanig de vergelijking met het Rusland der Tsaren doorstaat.
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Alsof de geschiedenis haar voor Marx ironisch verloop op de spits wou drijven,
vielen de alleszins indrukwekkende resultaten door de dictatuur van het proletariaat
in binnen- en buitenland bereikt, samen met zo niet officiële, dan toch zeer reële
afwijkingen van de orthodoxe leer, of met factoren aan die leer vreemd.
Niemand immers, ook niet in de Sovjet Unie, loochent dat de gigantische
inspanning die het Russische Volk zich sedert de vestiging van het communistisch
regime getroostte, in ruime mate is toe te schrijven aan de vijandelijke houding van
heel de niet-Russische wereld en aan het instinct van nationaal zelfbehoud vooral na
een periode van verzwakking en vernedering.
Een grondige studie van de Russische huishoudkunde onder de Sovjets laat
bovendien zien dat telkens als de Sovjet-leiding van haar nationaal Russische taak
afweek om haar communistisch en internationaal programma te verwezenlijken, zij
mislukkingen boekte; telkens als zij zich echter voor het vervullen van een nationale
economische of sociale zending inspande, zij immer de steun vond van de volksmassa,
bijzonder van de jongere generatie, en dan steeds succes oogstte1..
Toen de tweede wereldoorlog aan Rusland de hoogste eisen kwam stellen, achtte
het Kremlin het zelfs gepast het volk in zijn levensstrijd te steunen door het oproepen
van het roemrijke nationaal verleden en door een zekere tolerantie in godsdienstzaken.
Deze houding gepaard aan een tijdelijke mildering van de ideologische propaganda
wekte overal het vermoeden van een grondige kentering in de communistische
politiek. Dit geloof bleek weldra ongegrond. Niet zodra was de zege bevochten of
de Marxistische orthodoxie hernam haar rechten... althans officieel.
Deze inleidende beschouwingen zijn niet bedoeld als een kritiek op het Marxisme,
kritiek die herhaaldelijk en afdoende werd geleverd. Zij mogen alleen doen blijken
dat economische factoren en strijd tussen bevoorrechte en niet-bevoorrechte klassen
niet uitsluitend, zoals Marx beweerde, de historische dynamiek bepalen. Het is tevens
goed eraan te herinneren dat Stalin zich niet steeds heeft blind gestaard op de
communistische doctrine, maar integendeel, waar het moest of waar het paste, niet
geaarzeld heeft, zij het dan tijdelijk, van die doctrine af te wijken. Zijn grote verdienste
als Russisch staatsman ligt voorzeker hierin dat hij de macht van de constante
historische krachten, ook niet-economische, heeft weten te herkennen en te benutten.
Sedert de tweede wereldoorlog, nu, heeft het communisme de Russische grenzen
overschreden. Gedekt door de Yalta akkoorden heeft de Sovjet Unie zich weten te
omringen met een veiligheidsgordel van 'bevriende'

1.
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staten, ingericht en geregeerd volgens de beginselen van de Oosterse Volksdemocratie.
Zeven staten met name Albanië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië,
Tsjechoslowakije en Zuid-Slavië, alle gekenmerkt door een sterk nationaal bewustzijn,
door een oorspronkelijke cultuur en door scherp afgetekende raseigenschappen,
vormen het Oostelijk blok.
Het heet monolithisch te zijn. Maar niemand koestert hierover illusies: ook in het
Oostelijk blok werken de historische krachten, niet alleen economische en sociale,
ook morele en politieke. Vanzelf rijst dan de vraag of diezelfde krachten die in de
Sovjet-Unie de belangen van Staat en stelsel meestal gediend hebben, ook hier
dezelfde uitwerking zullen hebben, of ze door het Kremlin zullen kunnen worden
beheerst en of ze niet veeleer middenpuntvliedend dan middenpuntzoekend zullen
blijken.
Wie weet of de aan Marx zo dierbare historische dialectiek hier niet een
onverwachte wending zal geven aan de gebeurtenissen, een wending die door Marx
niet werd voorzien en door het Kremlin niet wordt gewenst.
Het openbaar conflict tussen Maarschalk Tito en de Kominform stelt deze latente
kwestie in het brandpunt van de actualiteit. Het moment lijkt daarom gepast om er
enkele bladzijden aan te wijden.

II. - Economische zwakte van het Oostelijk Blok
De Sovjet Unie heeft geen enkel middel verwaarloosd om haar economische
betrekkingen met de satelliet-staten en diezelfde betrekkingen onder de satelliet-staten
onderling te ontwikkelen. Het wegvallen van Duitsland als koper en leverancier in
Centraal- en Oost-Europa heeft deze politiek in de hand gewerkt.
Als gevolg daarvan bedroeg in 1946 het importcoëfficient van Hongarije uit de
Sovjet Unie 49% en het exportcoëfficient naar dit land 45%; voor Polen waren die
getallen respectievelijk 63% en 50%, voor Bulgarije 81% en 64%. In 1947 beliep
het exportcoëfficient binnen het Oostelijk blok voor Bulgarije 87%, voor
Tsjechoslowakije 18%, voor Polen 40% en voor Roemenië 90%.
Van een economisch-zelfstandige Oostelijke ruimte is desondanks geen sprake.
Als bewijs hiervan moge gelden dat Oost-Europa, met inbegrip van de Sovjet Unie,
jaarlijks voor ongeveer 700 millioen dollar aan het Westen verkoopt, terwijl de
waarde van de uit het Westen geïmporteerde goederen ongeveer 1250 millioen dollar
bedraagt.
Inderdaad, wel beschikt Polen over kolen, Roemenië over petroleum, Hongarije
en Zuid-Slavië over zekere ertsen, doch over het algemeen vertonen de landen van
het Oostelijk blok, behoudens Tsjechoslowakije, één gemeenschappelijk kenmerk:
alle zijn landbouwlanden die dringend
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behoefte hebben aan technische uitrusting en aan industriële ontwikkeling om het
stoffelijk levenspeil van hun bevolking te verhogen.
Nu zal de Sovjet-Unie over 5 of 10 jaar wellicht bij machte zijn om haar
satelliet-staten van de dringend nodige werktuigen en machines te voorzien.
Momenteel moet ze die echter zelf in grote hoeveelheid aankopen om de zware
schade te herstellen door haar industrie ingevolge de krijgsverrichtingen geleden en
om haar eigen grootscheeps productieprogramma uit te voeren. Daarom worden de
handelsbetrekkingen tussen Oost- en West-Europa door de Sovjet-Unie voorlopig
getolereerd, en zelfs aangemoedigd. De import uit het Westen kan echter alleen door
een verhoogde export van voedingswaren en grondstoffen worden betaald. Dit
veronderstelt het inzetten van arbeidskrachten en werktuigen die aldus aan de in plan
gezette industriële expansie worden ontrokken. Met andere woorden: zonder import
van het Westen geen industrialisering, maar zonder verhoging van de export van
niet-industriële producten, geen import uit het Westen. Deze vicieuse kringloop kan
alleen door leveringen op krediet worden doorbroken.
Toch zullen de Westerse mogendheden, ten overstaan van de momenteel
economische zwakte van het Oosten, de deur niet sluiten, vooreerst omdat het Westen
zelf de producten van het Oosten behoeft, vervolgens omdat de tucht in het Oostelijk
blok sterk genoeg is om de bevolking, indien het moet, de gevolgen van een
autarkische politiek te doen aanvaarden, en tenslotte omdat het onderhouden van
economische betrekkingen tussen Oost en West de definitieve scheuring tussen beide
werelden voorkomt en tevens perspectieven opent voor een handige politiek op lange
termijn.

III. - Politieke verhoudingen in het Oostelijk Blok
Hoewel de greep van de Sovjet-Unie op haar satelliet-staten sedert het einde der
vijandelijkheden steeds vaster wordt is de volstrekte gelijkschakeling nog niet geheel
voltrokken. Op de weg naar de Sovjetisering zijn Zuid-Slavië en het met dit land
nauw verbonden Albanië, het verst gevorderd. Behoudens wat de organisatie van de
landbouw betreft worden aldaar de orthodoxe principes van het communistisch stelsel
integraal toegepast: uitschakeling der oppositie, sterke politie, nationalisering der
bedrijven en planeconomie.
Bulgarije heeft zich in een ongewoon snel tempo tot een volksdemocratie naar
oosterse stijl ontwikkeld. Na het bezoek van Dimitrov aan Stalin einde 1947 werden
met dit doel doortastende maatregelen getroffen. Sedert de terechtstelling van Petkow,
leider der boerenpartij op 23 September 1947, is de oppositie practisch machteloos.
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Roemenië is, na het vertrek van koning Carol, het laatste bolwerk tegen de dictatuur
van links en van rechts, volledig in handen van de communisten gevallen. De
volksrepubliek werd op 30 December 1947 uitgeroepen. Een nieuwe grondwet werd
in April 1948 van kracht. Het land wacht alleen nog om opgenomen te worden in de
schoot van de Federatie der Sovjet-Republieken en dit ondanks het feit dat het
cultureel vreemd is aan het Slavisch blok.
Dit laatste is ook het geval voor Hongarije, dat nog niet geheel op communistische
voet is ingericht. Doch reeds bekleden 'betrouwbare' elementen de politiek belangrijke
portefeuilles van buitenlandse- en binnenlandse zaken, van sociale zaken en van
verkeerswezen.
In Polen schijnen, ondanks alles, de niet-communistische partijen nog een
betrekkelijke zelfstandigheid te hebben bewaard, wat niet belet dat nationalisaties
en planeconomie worden doorgevoerd.
De communistische machtsgreep in Tsjechoslowakije ligt nog vers in ieders
geheugen. Ook daar is de overgang naar een totaal communistische organisatie
geleidelijk.
Deze ongelijke evolutie van de oosterse staten hoeft niet te verwonderen. Lenin
zelf voorzag dat de overgang van kapitalisme naar communisme een grote
verscheidenheid van politieke vormen zou teweeg brengen waarvan de essentie echter
steeds dezelfde zou zijn, met name de dictatuur van het proletariaat.
De reeds bereikte resultaten wijzigen in niets het fundamenteel feit dat het nieuw
stelsel meestal tegen de wil in van de massa der bevolking werd opgedrongen. Ook
ontgoochelde arbeiders staan er vijandig tegenover. Nog sterker is de oppositie van
de gecultiveerde klasse die ten rechte, als zijnde onbetrouwbaar, uit het economische
en politieke leven worden geweerd: vandaar het nijpend gebrek aan leidende krachten
in de administratie, in de nijverheid en in het financiënwezen. De gevaarlijkste
tegenstander van het communisme is echter de Kerk. Hoewel ze hevig wordt
bestreden, blijft ze, voornamelijk in Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Kroatië
een sterke invloed uitoefenen en wel speciaal op de landelijke bevolking, de grote
massa wier diepe gehechtheid aan de christelijke traditie samenvalt met een grondige
afkeer en een sterk verzet tegen iedere vorm van collectivering van de landbouw.
Wie enigszins met de geschiedenis van de Russische Revolutie vertrouwd is weet
wat het breken van de weerstand der boeren aldaar kostte. Sindsdien heeft echter de
revolutionnaire techniek en de politionele organisatie merkwaardige vorderingen
gemaakt. De Sovjets hebben ze weten op te voeren tot een graad van volmaaktheid
waarnaast de kunde van Nazi-Duitsland verbleekt.
Daarom zou het verkeerd zijn de practische politieke betekenis van
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het sluimerend verzet in het Oostelijk blok te overschatten, te meer daar het nieuw
regiem over een staf van overtuigde en ervaren politieke leiders beschikt die althans
door een gedeelte van de bevolking wordt gesteund.
Van meer belang dan de vooralsnog onmachtige wrok der bevolking is de rivaliteit
onder de staten van het Oostelijk blok onderling. De menigvuldige verdragen die
onder druk van de Sovjet-Unie werden gesloten, hebben namelijk de oude veten o.m.
tussen Tsjechoslowakije en Hongarije alsook tussen Tsjechoslowakije en Polen niet
opgeheven. Evenmin kon de trouw aan een gemeenschappelijk ideaal het twisten
om het leiderschap in een eventuele Balkan-federatie tussen de communistische
leiders van Bulgarije en Zuid-Slavië verhinderen. Een lastige taak zal het eveneens
zijn Polen en Tsjechoslowakije te overtuigen van de voordelen van een machtig
communistisch Duitsland met de grenswijzigingen die de verwezenlijking van dit
denkbeeld veronderstelt.
De beslissende factor die eens de cohaesie van het Oostelijk blok en de verhouding
der satelliet-staten t.o.v. de Sovjet Unie in het gedrang zou kunnen brengen is echter
het nationalisme en de geest van onafhankelijkheid die in de Oosterse staten diep is
ingeworteld. Deze gevoelens die het regime in Sovjet-Rusland aanvankelijk en ook
later, tijdens de tweede wereldoorlog, gesteund, zo niet gered hebben, vormen
integendeel de zwaarste hypotheek die op het Oostelijk blok weegt. Dit geldt vooral
voor Polen en Tsjechoslowakije. Nochtans, niet in die landen is de eerste ernstige
crisis in de verhoudingen met Sovjet-Rusland uitgebroken, wél in Zuid-Slavië waarvan
het revolutionnair prestige het hoogst was en de trouw aan het vaderland van het
socialisme voor onwankelbaar doorging.
Tegenover de marxistische eisch van de capitulatie van het individu én van de
natie ten bate van het wereld-revolutionnair ideaal, stelde Zuid-Slavië het feit 'dat
men wel het vaderland van het socialisme kan lief hebben, doch daarom zijn eigen
vaderland niet minder lief heeft.'

V. - De Zuidslavische crisis
De publieke veroordeling door de Kominform op 28 Juni 1948 van de politiek der
Zuidslavische communistische partij 'die in belangrijke kwesties van binnen- en
buitenlandse politiek een richting heeft ingeslagen in strijd met de beginselen van
het Marxisme-Leninisme', wordt niet ten onrechte als een der belangrijkste politieke
gebeurtenissen in Europa, sedert Yalta, beschouwd.
Officieel wordt aan Maarschalk Tito verweten: het opnemen van
bourgeois-elementen in het volksfront, het begunstigen van de landbouwbevolking
en het uitstellen van de collectivering ten nadele van het
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proletariaat, het voeren van een nationalistische politiek en het overhellen naar de
westerse imperialistische mogendheden.
Deze beschuldigingen schijnen niet ernstig genoeg om een officiële breuk tussen
het Zuidslavisch bewind en de Kominform te wettigen vooral nu het moment daartoe
allerminst geschikt is in verband met de huidige internationale spanning.
Zoals op het Congres der Zuidslavische communistische partij in Juli jl. werd
onderstreept, behoren 4/5 der leden van het parlement tot de partij en wordt het
volksfront door deze laatste beheerst. De verwijten op het gebied der economische
en sociale politiek werden als belachelijk van de hand gewezen. Materiële hulp werd
door Zuidslavië aan Albanië en Roemenië en aan Tsjechoslowakije verstrekt. Markos
werd gesteund. Aan een gedeelte der door Bulgarije verschuldigde oorlogsschade
werd verzaakt. Geen land heeft ten overstaan van het Westen een scherpere houding
aangenomen.
Wellicht viel Tito's halsstarige houding inzake Triëst en zijn wens om Carinthië
en zelfs Saloniki te annexeren niet in de smaak van het Kremlin. Wellicht ook stond
Moscou afkeurend tegenover de door Dimitrov ondernomen en door Tito gesteunde
poging om een Balkan-federatie te vormen die in zekere mate onafhankelijk zou
gestaan hebben tegenover het Westen én het Oosten.
De ware oorzaak van Tito's uitsluiting uit de Kominform, schijnt zeker niet de
afwijking te zijn van de ideologisch orthodoxe lijn, de ketterij dus, maar wel zijn
persoonlijke politiek, zijn weerspannigheid ten overstaan van Moscou.
Merkwaardig is dat het conflict openbaar werd. Zuivering in de leiding van
communistische partijen binnen en buiten Rusland is geen zeldzaam feit. Steeds
gebeurde ze met dezelfde spoed en bescheidenheid. De Zuidslavische malaise duurt
echter sedert maanden. De eerste brief waarbij de Sovjets Tito's politiek veroordeelden
dateert van Maart 1948. Men mag aannemen dat niets verwaarloosd werd om een
paleis-revolutie te Belgrado te verwekken. Tito heeft echter in zijn bewogen loopbaan
meermaals bewezen de communistische techniek meester te zijn. Hij voorzag het
conflict en verkoos zelf het initiatief te nemen. Hij zuiverde leger en partij. De
Russische afgevaardigden, wier taak het was over de Zuidslavische democratie te
waken, werd zelf door Tito's politie bewaakt!
Het algemeen congres van de partij heeft de stevigheid van Tito's positie bevestigd.
Leger en politie bleven hem trouw. Het volk, de landbouwbevolking vooral, verkiest
hem boven Stalin.
Nu kan het Kremlin moeilijk achteruit. Zal het overgaan tot economische sancties
of zelfs tot militaire tussenkomst? De eerste zouden Tito dwingen zich tot het Westen
te wenden, de tweede zou een uiterste maat-
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regel zijn: Tito's leger is het sterkste in de Balkan en hoe zouden de Westerse
mogendheden op een gewapende tussenkomst reageren? Het geval Tito schijnt aldus
tot een ware impasse te hebben geleid.
De kansen dat de Zuidslavische Maarschalk aan de druk van het machtige Kremlin
en van heel het Oostelijk blok zal kunnen blijven weerstaan, schijnen nochtans zeer
gering. De kansen dat hij naar het westerse kamp zou overlopen en daar opgenomen
worden, zijn uitgesloten.
Ondertussen heeft de Zuidslavische crisis het einde ingeluid van de legende van
het 'monolithisch' Oostelijk blok. Zij biedt een enige gelegenheid voor westerse
propaganda; zij isoleert voorlopig Albanië dat de Adriatische zee op haar smalste
strook beheerst; zij bemoeilijkt de steun aan Markos; zij verdiept de kloof tussen
Bulgarije en Zuidslavië; zij versterkt het verzet o.m. in Tsjechoslowakije; zij biedt
rijke stof tot nadenken, namelijk voor Polen dat niet in alles, vooral niet inzake het
Duits probleem de politiek van het Kremlin met geestdrift volgt.

V. - Lastige dilemma's
Wat onvermijdelijk was is gebeurd. De Sovjet Unie staat voor de lastige keuze ofwel
een zekere zelfstandigheid te verlenen aan de verscheiden nationale communistische
partijen, op gevaar af de belangen van het Kremlin te schaden, ofwel het volstrekte
primaat van de specifiek Russische politiek onvoorwaardelijk aan de satelliet-staten
op te leggen, wat de verzaking betekent aan ditzelfde nationalisme waarvan de macht
herhaaldelijk in Rusland zelf is gebleken. Beide stromingen zouden in de schoot van
het Politbureau hun voorstanders hebben gevonden. De tweede zou het echter hebben
gehaald, ondanks Stalin die meer voelde voor de eerste.
Doch dit is niet het enige dilemma dat moet worden opgelost. De onderlinge
rivaliteit van Rusland's satelliet-staten en de verhouding tussen deze laatste en
Oost-Duitsland zal weldra aanleiding geven tot zeer pijnlijke alternatieven.
Wat de essentiële kwestie van de collectivering van de landbouw betreft, stuit de
communistische politiek op de sterk individualistische traditie van de
Balkan-bevolking. Daar het onmogelijk is het stoffelijk peil der Sovjet-boeren op te
voeren tot dat der boeren van het Oostelijk blok, moet het omgekeerde gebeuren.
Deze roekeloze politiek zou echter het lot van de volksdemocratie namelijk en vooral
in Zuidslavië op het spel kunnen zetten.
Tenslotte is daar de fundamentele economische zwakte van Oost-Europa, die de
handelsbetrekkingen met het Westen, met de daaraan verbonden politiek en
ideologische gevaren, onvermijdelijk maakt.
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Onder de schijnbare effen oppervlakte van de Oosterse democratie zetten aldus de
traditionele, economische, sociale en politieke krachten hun rusteloze werking voort.

VI. - Historische dialectiek
De voorstelling als zou een communistische samenleving tot een soort van aards
paradijs leiden die de definitieve voltooing zou zijn van de geschiedenis, is zo naïef
dat men moeite heeft om aan te nemen dat Marx zelf, de overtuigde dialecticus er
ooit aan geloofd zou hebben. Maar niet minder naïef zou het zijn de betekenis van
het communisme als maatschappelijk verschijnsel te onderschatten. Evenzeer als de
Franse, behoort de Russische Revolutie tot de grote wereldgebeurtenissen die
onuitwisbare sporen zullen nalaten, de eerste op het gebied der politieke instellingen,
de tweede inzake de sociaal-economische verhoudingen.
Hoe paradoxaal het ook moge schijnen, het voornaamste gevolg van het Marxisme
is misschien niet zo zeer het oplaaien van de wrokgevoelens der arbeidersklasse en
de zegepraal der Rode Revolutie in het Oosten, dan wel het doen wankelen van de
grondvesten van het kapitalistisch systeem en het ondermijnen van het zelfvertrouwen
van zijn voorstanders in het Westen, die aldus tot een ernstig gewetensonderzoek
werden genoopt.
Het is niet bij een gewetensonderzoek gebleven. Bewust geworden van het gevaar
voor maatschappelijke ontbinding dat schuilt in het individualistisch kapitalisme,
zijn de Westerse mogendheden, reeds vóór, maar vooral sedert de tweede
wereldoorlog, overgegaan tot diepgaande maatschappelijke hervormingen die, handig
doorgevoerd, van dien aard zijn dat zij de revolutie overbodig maken. Zo goed hebben
de leiders van de Sovjet-Unie dit begrepen dat ze in de sociaal vooruitstrevende
krachten van het Westen de gevaarlijkste tegenstanders zien van de wereldrevolutie
en dat ze niets verwaarlozen om die krachten te discrediteren.
Zo wordt dan, niet zonder tegenkantingen van uiterst links en van uiterst rechts,
de weg gebaand die het midden houdt tussen twee systemen waarvan de
onverenigbaarheid vooral voortvloeit uit het feit dat zij op een strak ideologisch plan
werden verheven.
De brug slaan tussen beide schijnt de taak te zijn van Europa, waarin ze beiden
ontstonden, Europa dat ouder is en wijzer en matiger dan de jonge thans overmachtige
staten waarin ze opbloeien.
Aan de Westerse helft van de brug wordt ijverig gewerkt. Tenzij een geweldige
botsing tussen Oost en West het historisch proces zou bespoedigen schijnt het bouwen
van de Oosterse helft voor de huidige satelliet-staten der Sovjet-Unie weggelegd.
Want hoe zouden zij ongevoelig blijven
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voor de uitstraling van de Westerse sociale experimenten? Vooropgesteld dat die
slagen, vooral daar ze materieel van het Westen afhankelijk blijven, daar ze cultureel
in veel opzichten met het Westen verbonden zijn en daar ze ten overstaan van de
nijpende problemen die zich bij hen voordoen fataal hun toevlucht tot verzoenende
oplossingen zullen moeten nemen. Wel is waar belet hen de machtige greep van de
Sovjet-Unie naar eigen goeddunken te handelen. Indien echter geweld aan de
oorsprong ligt van iedere macht, toch kan geen macht zich alleen met geweld
handhaven. De constante historische krachten kunnen wel geremd worden, hun
uiteindelijke doorbraak is onvermijdelijk.
Om het dan in een Marxistische vorm uit te drukken: het kapitalisme (thesis) heeft
het communisme (antithesis) verwekt. Daaruit is inderdaad een spanning ontstaan
die zich in een derde term (synthesis) oplost welke beide eerste in een nieuw hoger
stelsel opneemt.
Niets is zo logisch dan dat Europa het vat zou worden waarin die synthesis tot
stand komt. Zoals het weleer het centrum was van waaruit ideeën en krachten over
de ganse wereld uitstraalden, zo is het thans het centrum waar ideeën en krachten
van buitenuit convergeren.
Niets is zo wenselijk want de Europese traditie die steunt op christelijke beginselen
is een waarborg dat de noodzakelijke maatschappelijke hervormingen door de
technische ontwikkeling van de productie en door de sociale evolutie vereist, niet
zullen worden doorgevoerd ten koste van die menselijke waarden die het Westen
boven alles schat.
Terwijl dan de revolutie in Rusland haar succes niet in de laatste plaats dankt aan
die krachten welke Marx loochende, zou die zelfde revolutie in een hoger
maatschappelijk systeem worden opgelost, krachtens de dialectiek van de geschiedenis
die Marx wél erkende.
Indien deze veronderstelling juist is, kan het voorwaar niet anders dan dat een
barmhartige God de gebeurtenissen van zeer hoog leidt, glimlachend zeggende:
'Houdt U maar strak, Ik zal U wel kneden'.
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Katholiek Onderwijs in Zwitserland
door F. de Kock
IN de Januari-aflevering van het 'K.C.T. Streven' nam de redactie een bijdrage op
over 'Staatsburgerlijke en nationale opvoeding in Zwitserland', welks inhoud in
Nederland en wellicht ook in België aanleiding was tot ernstige bedenkingen. En
daar is alle reden voor. Met erkenning van de niet geringe mérites dezer bijdrage,
worden daarin toch uitlatingen gedaan, die ons eenvoudig verbijsteren. Zouden die
uitlatingen inderdaad de weerspiegeling van de gedachtengang en de reële toestanden
in Zwitserland zijn, dan staan we voor de wel zeer merkwaardige conclusie, dat
althans een deel van de Zwitserse Katholieken de richtlijnen uit de encycliek over
de christelijke opvoeding der jeugd Divini illius Magistri van Paus Pius XI volkomen
negeert en we zouden bij ditzelfde volksdeel een hoogst betreurenswaardig tekort in
de 'Sensus catholicus' moeten veronderstellen.
Wat heeft die 'ernstige bedenkingen' opgewekt? Op pagina 374 leest men:
'Te Genève en op andere plaatsen, waar de twee belijdenissen (protestantse en
katholieke) ongeveer gelijk zijn vertegenwoordigd, zijn Kerk en Staat meer
gescheiden. Er is geen godsdienstles op de scholen, maar men laat zowel aan de
katholieke als aan de protestantse geestelijkheid toe, na de klasuren, in de
schoollokalen les te geven. Practisch wordt zij door bijna alle kinderen bijgewoond.
Geestelijken, die wij hierover ondervroegen, toonden zich over het systeem tevreden.
Van een apart katholiek onderwijs scheen men althans te Genève geen groot
voorstander te zijn'.
Hier wordt dus zonder meer gezegd, dat de Katholieke geestelijkheid van Genève,
die valt onder de jurisdictie van de Bisschop van Lausanne, Genève en Freiburg, het
neutrale staatsonderwijs niet noodgedwongen accepteert, maar er tevreden over is,
zo trevreden zelfs, dat men in Genève van apart katholiek onderwijs geen groot
voorstander is.
Tot goed begrip een enkele opmerking vooraf, waaruit al direct blijkt, dat men bij
het vormen van een oordeel over de toestand in Zwitserland met daar heersende,
historisch gegroeide, toestanden en verhoudingen geducht rekening moet houden.
Zwitserland is een Bondstaat en telt ± 4.200.000 inwoners, waarvan 41% of
1.725.000 Katholieken. Deze bewonen hoofdzakelijk de z.g. Alpen-kantons en
vormen daar nog altijd min of meer katholiek-culturele
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agglomeraten. Van de Zwitserse steden zijn alleen Freiburg en Luzern overwegend
katholiek, de eerste is het katholiek-wetenschappelijk centrum, de tweede meer het
algemeen katholiek-culturele centrum. In alle overige kantons en grote steden (Bazel
- Bern - Genève - Zürich) vormen de katholieken een minderheid. Het gehele land
is verdeeld in 25 kantons, waarvan 19 volle en 6 z.g. halve-kantons. Deze kantons
genieten een zeer grote autonomie, hebben een wetgevende bevoegdheid in velerlei
aangelegenheden en zijn alleen door strikt omschreven bondswetten aan het geheel
onderworpen. Hoe groot de zelfstandigheid der kantons wel is, blijkt uit de regeling
van het onderwijs. Ieder kanton regelt, in volkomen onafhankelijkheid, zijn eigen
onderwijs, sticht scholen, bepaalt de salarissen, geeft subsidiën en is alleen aan de
grondwet - Bundesverfassung - van het geheel gebonden door de bepaling dat het
onderwijs vrij moet zijn, de leerplicht overal van toepassing en de verdraagzaamheid
vanzelfsprekend. Een gecentraliseerde onderwijswet, zoals wij die kennen, bestaat
in Zwitserland niet. Ook de universiteiten zijn geen rijks- doch kantonale instituten.
Rechtstreeks onder de Bonds-regering staat alleen de Eidgenossische Technische
Hogeschool, de vermaarde E.T.H., te Zürich.
Dat de kantonale autonomie van merkwaardige invloed was bij de opbouw van
het Zwitserse schoolwezen ligt, bij de gegeven verhoudingen, voor de hand. Men
moet zich heel goed realiseren, dat zelfs onze terminologie onbruikbaar is als men
een vergelijking tussen het onderwijs daar en het onderwijs hier wil maken.
Wets-technisch bekeken krijgt men dan ongelijksoortige grootheden te verwerken.
Wij kennen openbaar-neutraal staatsonderwijs, met als tegenstelling
bijzonder-confessioneel onderwijs (de enkele scholen met bijzonder-neutraal
onderwijs blijven, vanwege hun gering aantal, buiten beschouwing). Deze toestand
bestaat in geheel Nederland, met overal dezelfde financiële consequenties voor de
openbare kas, die beide soorten van lager onderwijs naar gelijke maatstaf bekostigt.
Maar in Zwitserland heeft ieder kanton zijn eigen regeling. De uitgesproken
Katholieke kantons hebben uitgesproken Katholieke scholen en de uitgesproken
Protestantse kantons hebben uitgesproken Protestantse scholen, terwijl een aantal
'gemengde' kantons ook 'gemengde', d.w.z. religieus-neutrale scholen heeft.
Dit voert tot merkwaardige, voor onze begrippen niet altijd heldere consequenties.
Zo kan het gebeuren, dat in een uitgesproken Katholiek kanton, waar alle leerkrachten,
alle leerboeken en alle kinderen op de scholen Katholiek zijn, de gemeentelijke of
kantonale overheid geen enkele aanleiding vindt om z.g. vrije scholen van een of
andere congregatie financieel met de bestaande openbare-katholieke school gelijk
te stellen.
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Wil een congregatie een eigen vrije school stichten, dan is dat een aangelegenheid
van die congregatie zelf. Deze congregatie kan er zich niet op beroepen, dat een
aantal ouders gewetensbezwaren hebben tegen de kantonale of gemeentelijke
overheidsschool, die naar goede Katholieke beginselen onderwijs geeft. Wil de
kantonale regering of een afzonderlijke gemeente een dergelijke congregatie subsidie
geven, dan is dat inderdaad een gunst en geen recht.
Daartegenover kan zich dan wel het feit voordoen, in de practijk gebeurt dit ook,
dat een protestantse minderheid in een overwegend katholiek kanton volledige
financiële gelijkstelling geniet voor eigen scholen, omdat er voor deze minderheid
zeer voor de hand liggende gewetensbezwaren gelden om de kinderen naar de
Katholieke openbare scholen te zenden. In tegenstelling hiermede zijn dan ook weer
verschillende gevallen aan te wijzen, waarin katholieke scholen in uitgesproken
protestantse kantons eveneens financieel naar dezelfde maatstaf worden gesubsidiëerd.
Merkwaardig gevolg van deze kantonale autonomie is dat vrijwel geen enkel
internaat, van welke richting ook, subsidie geniet. Deze internaten immers trekken
hun leerlingen niet alleen uit het eigen kanton, veel meer komen er uit de overige
kantons en soms nog veel meer uit het buitenland. Maar aangezien de kantonale
regeringen alleen zorg dragen voor de kinderen hunner eigen burgers en dus geen
verantwoording dragen voor de kinderen der 'vreemde' kantons, nog minder voor de
kinderen der rijke vreemdelingen, is het zonder meer begrijpelijk, dat geen enkel
kanton aan subsidiëring denkt. Daartegenover staat een volledige vrijheid dezer
internaten, die daarvan kunnen profiteren door het toepassen van pedagogische
experimenten, steunend op de nieuwste principes. Dat deze Zwitserse internaten een
internationale reputatie genieten, niet alleen vanwege hun hoge prijzen, doch ook
vanwege de bereikte resultaten is zeer acceptabel. En dat veel directies in deze
omstandigheden belemmerende subsidievoorwaarden afwijzen, zal wel niemand
verwonderen.
Na deze verklaring keren wij naar ons uitgangspunt terug, n.l. de bedenkingen
tegen het artikel in de Januari-aflevering. Laten wij eerst eens zien, wat Paus Pius
XI in de genoemde encycliek over de opvoeding der jeugd voor richtlijnen geeft.
Allereerst definieert de Paus kristalhelder het karakter van een school, die het
praedicaat katholiek voor zich opeist.
'Daarvoor is nodig, dat het gehele onderwijs en de gehele inrichting der school,
onderwijzers, programs en boeken, in elk vak beheerst worden door de christelijke
geest onder de leiding en moederlijke waakzaamheid der Kerk, zó dat de Godsdienst
werkelijk de grondslag en de bekroning is van het onderwijs in al zijn graden, niet
alleen in het lager maar ook in het middelbaar en hoger onderwijs'.
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Zonder meer blijkt hieruit, dat de neutrale scholen van Genève, zo min als de neutrale
scholen der andere kantons, zo min als de neutrale scholen van waar ook ter wereld,
aan de normen van de encycliek voldoen. Zij zijn en blijven verwerpelijk voor
katholieke kinderen, in Genève en overal ter wereld.
Vervolgens legt de Paus er de nadruk op, dat bij opvoeding en onderwijs niet
allereerst de goede scholen of de goede verordeningen, maar de goede onderwijzers
een conditio sine qua non vormen. Zo zeer is Z.H. hiervan doordrongen, dat Hij de
gelovigen voorhoudt: 'Smeken wij dus de Heer van de oogst, dat Hij nog vele van
zulke arbeiders der christelijke opvoeding moge zenden, arbeiders wier vorming de
zieleherders zeer bijzonder ter harte moet gaan'.
Maar wie zijn zulke arbeiders? 'Dat zijn dezulken, die ieder in het vak, dat zij te
onderwijzen hebben uitstekend voorbereid en onderlegd zijn, en bovendien zijn
begiftigd met de intellectuele en morele door hun hoogst belangrijk ambt gevorderde
eigenschappen en daarbij van zuivere en goddelijke liefde branden voor de hun
toevertrouwde kinderen, juist omdat zij Jezus Christus en Zijn Kerk beminnen,
waarvan deze de lievelingen zijn'.
Wij zijn de allerlaatsten die de capaciteiten van de onderwijzers uit Genève zullen
disqualificeren, maar wij zijn er niettemin volkomen zeker van dat slechts zeer, zeer
weinigen aan het ideaal van de encycliek beantwoorden, en ook niet kunnen
beantwoorden. Om de eenvoudige reden, dat zij allen of bijna allen niet-katholiek
zijn en de sensus catholicus moeten missen. Katholieke onderwijzers zijn in de
gemengde kantons van Zwitserland witte raven. En zouden de zonen en dochteren
uit de stad of het kanton Genève, waarop Calvijn zijn zo duidelijk merkbaar stempel
drukte, nu wel de aangewezen leerkrachten zijn om katholieke kinderen het voor hen
noodzakelijk onderwijs te geven? Wij twijfelen met sterke twijfel. Dààrtegen nu gaan
onze bezwaren, omdat sinds het jaar 1929, toen Paus Pius XI de encycliek over de
christelijke opvoeding der jeugd uitvaardigde, over heel de wereld de katholieken in
geweten verplicht zijn aan apart katholiek onderwijs de voorkeur te geven boven
neutraal onderwijs, hoe goed dat ook in zijn soort mag zijn.
Trouwens in een groot deel van Zwitserland is het niet in orde met de democratische
objectiviteit ten opzichte van de katholieke leerkrachten. Over dit zo voorbeeldig
verdraagzaam land, naar de mening van de schrijver, waartegen wij opponeren, leest
men met verbazing het volgende betreffende de benoemings- en uitstotingspolitiek
in verschillende kantons: 'Am rückständigsten in seiner Einstellung zur Freiheit des
Unterrichtes ist der Kanton S o l o t h u r n . Das noch geltende Schulgesetz aus der
Kultur-
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kampfzeit (1873) monopolisiert die staatliche Schule; die Privatschule hat darin
keinen Platz. Der Genehmigung durch die Staatsbehörde unterliegen auch die
Lehrmittel für den konfessionellen Unterricht. Nur Inhaber des Solothurner
Lehrpatentes sind als Lehrkräfte wählbar. Die Zahl der katholisch praktizierenden
Lehrer steht in keinem proportionalen Verhältnis zur katholischen Bevölkerung. Wie
Solothurn versperren auch andere Kantone den Kandidaten aus katholischen
Lehrerseminarien praktisch die Lehrstellen. In mehreren Kantonen ist die Vertretung
der katholischen Lehrerschaft in den Staatsschulen und der Katholiken in den
Schulbehörden ungenügend. Im überwiegend katholischen Berner Jura z.B. stellen
die Katholiken in der Lehrerschaft und in den Schulkommissionen kaum die Hälfte,
und im Lehrerkörper des Kantons Zürich gibt est kaum 50 katholische Primar- und
Sekundarlehrkräfte (von beinahe 2000) - trotz der grossen katholischen Diaspora,
die in der Stadt allein über 100.000 Seelen zählt. Anderseits liegen in der zu vier
Fünften katholischen Stadt Luzern die Schuldirektion und das Rektorat der
Primarschulen in protestantischen Händen'.
Dat zijn nu juist geen toestanden die ons vertrouwen inboezemen over de geschikte
scholen en geschikte leerkrachten voor katholieke kinderen in de gemengde kantons
van Zwitserland, met name dus ook in Genève. Noch het een, noch het ander
beantwoordt aan de richtlijnen van de Pauselijke encycliek. Maar nog meer in dit
land waar de nationale opvoeding zulke 'bewonderenswaardige' resultaten boekt,
kan in het licht van de encycliek niet door de beugel. Het is o.a. de houding van de
Staat. Deze meent te Genève, zoals trouwens in de reeds genoemde andere kantons,
te kunnen volstaan met het geven van neutraal onderwijs voor alle kinderen, ongeacht
de godsdienstige overtuiging der ouders. Dat heeft nog nooit ergens tot voor de
katholieken bevredigende resultaten gevoerd, en dat doet het ook in Zwitserland, dus
ook in Genève, niet. De Paus is zeer duidelijk in het formuleren van de enig juiste
houding der overheid in landen met gemengd confessionele bevolking.
'Men zegge niet, dat het de Staat in een land met confessioneel verdeelde bevolking
onmogelijk is, in het openbaar onderwijs op andere wijze te voorzien dan door de
neutrale of de gemengde school. Want de Staat moet op veel verstandiger wijze hierin
voorzien en kan dit ook gemakkelijk door het initiatief en het werk der Kerk en der
gezinnen vrij te laten en met rechtvaardige subsidies te bevorderen. Dat dit te
verwezenlijken is tot tevredenheid der gezinnen en tot voordeel voor het onderwijs
en voor de vrede en de openbare rust, blijkt uit de feitelijke toestand in landen met
confessioneel verdeelde bevolking, waar het schoolwezen overeenstemt met het
opvoedingsrecht der gezinnen, niet slechts op het gehele gebied
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van het onderwijs - in het bijzonder door de zuiver Katholieke school voor de
Katholieken - maar ook van het standpunt der verdelende rechtvaardigheid, door
Staatsbijdragen voor de bijzondere door de gezinnen gewenste scholen'.
Uit het voorgaande menen wij overtuigend te hebben aangetoond, dat in het schone
land der besneeuwde bergen, dromende meren en weelderige dalen, waar de natuur
in Gods handen tot zulk een pronkjuweel werd, door de mensen inzake opvoeding
en onderwijs niet de meest rechtvaardige houding werd aangenomen. Rest ons nog
te onderzoeken hoe de katholieken van Zwitserland en dus ook te Genève daarop
reageerden. Hebben zij aan het tot stand komen van deze verwerpelijke toestand
medegewerkt? Hebben zij niet kunnen verhinderen dat deze toestand, ondanks henzelf,
toch tot stand kwam? Hebben zij, gegeven dat dit laatste het geval is, dit ligt immers
het meest voor de hand, nu geen juist inzicht meer over de nu te bepalen houding,
voor de nu ontstane problemen? Is Genève een exceptioneel geval? Of weerspiegelt
Genève een landelijk sentiment? Laten we ons opnieuw op de encycliek oriënteren
over de plichten der katholieken inzake de eigen katholieke scholen.
De Paus zegt: 'Alles wat voor de gelovigen tot bevordering en verdediging der
Katholieke school voor hun kinderen wordt gedaan is een echt godsdienstig werk en
behoort daarom tot de eerste taak der “Katholieke Actie”. Daarom zijn al de bijzondere
verenigingen, welke bij verschillende volken zich met zoveel ijver aan een zo
noodzakelijk werk wijden, ons vaderhart bijzonder dierbaar en hoge lof waardig.
Het worde derhalve luide verkondigd, het worde door allen goed begrepen en erkend:
door het bezorgen van de Katholieke school aan hun kinderen, voeren de Katholieken,
van welk volk ter wereld dan ook, geen partijpolitiek, maar doen zij een godsdienstig
door hun geweten volstrekt geëist werk. Zij hebben daarbij niet de bedoeling hun
kinderen van het lichaam en de geest der natie af te scheiden, maar ze op de meest
volmaakte en voor het welzijn der natie meest bevorderlijke wijze op te voeden.
Want de goede Katholiek is juist krachtens de katholieke leer ook de beste burger,
die zijn vaderland liefheeft en die de gevestigde burgerlijke macht in iedere wettige
regeringsvorm loyaal onderworpen is.'
De Katholieken van Zwitserland weten zelf heel goed dat er een encycliek is
uitgevaardigd die de naam draagt van 'Divini illius Magistri'. Wij aarzelen niet hier
aan toe te voegen, dat zij met alle krachten er naar streven de idealen dezer encycliek
in hun land te realiseren. Zij beseffen opperbest dat de eigen katholieke school een
levenskwestie is voor hen als Katholieken. De Bisschop van Lausanne, Genève en
Freiburg verklaarde op het Zwitserse Congres voor nationale opvoeding in 1942 ge-
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houden: 'Die neutrale Schule, wie sie in den meisten unserer Kantone eingerichtet
ist, entspricht einer wirklichen Notwendigkeit, es ist praktisch keine andere Lösung
möglich, wenn die Schüler verschiedenen Konfessionen angehören; aber das ändert
nicht den grundsätzlich höheren Wert der konfessionellen Schule'.
Hier dus de gezaghebbende stem der geestelijke overheid uit Genève, ook geldend
voor de Bondstaat in zijn geheel. De neutrale school van het ogenblik is noodzakelijk,
omdat nog geen andere oplossing mogelijk is. Die oplossing is en blijft de
onbetwistbare superieure confessionele school. Men moet berusten, maar men mag
niet goedkeuren. Hoe kan de geestelijkheid te Genève zich nu verzetten tegen de
uitspraak van de Bisschop, want dat doet een geestelijke door te beweren geen groot
voorstander van apart katholiek onderwijs te zijn. Men wijst dan immers het
superieure van de hand om het inferieure te behouden.
Met een algemeen ziekteverschijnsel in de katholieke Zwitserse kringen hebben
wij hier niet te doen. Verre van daar. Men behoeft in het 'Katholisches Handbuch
der Schweiz' slechts het hoofdstuk 'Schule und Erziehung' (1943 - pag. 233) op te
slaan om een heel andere indruk te krijgen. Verschillende Orden en onderwijsgevende
Congregaties hebben zich met verheven zelfverloochening op de steeds grotere
verspreiding der eigen katholieke scholen toegelegd. Lagere scholen, kweekscholen
en middelbare scholen zijn over heel het land verspreid als propaganda-centrales
voor de katholieke leuze: het eigen kind op een eigen katholieke school. Zelfs in
Genève bestaan een viertal katholieke pensionaten (Rue Gavord - Place Mussord Satigny en Gram-Lancy) die een weerlegging zijn van het beweerde. Het verschil
tussen Nederland en Zwitserland is dit: wij hebben onze schoolstrijd gestreden en
gewonnen, de Zwitserse Katholieken echter moeten hem gedeeltelijk nog strijden
en kunnen eerst daarna van een overwinning spreken. Onze oplossing is voor hen
het ideaal waarnaar zij streven. Maar hun omstandigheden zijn ongunstiger. En dan
denken wij allereerst, na de reeds vermelde kantonale autonomie, aan de daaruit
gedeeltelijk deriverende politieke verhoudingen. Inzicht is noodzakelijk om het
probleem van de katholieke school in Zwitserland te begrijpen.
De Zwitserse Katholieken hebben de laatste 100 jaren politiek een steriel bestaan
geleid. Het jaar 1848 heeft voor hen een heel andere betekenis dan voor ons. Wij
hebben in een machtige expositie (Schoolstad) de vruchten van 100 jaren vrijheid
aan het Nederlandse volk getoond. Voor ons was 1848 het jaar van opgang naar een
algemene onderwijspacificatie. Voor hen daarentegen een jaar van neergang, van
verdrukking, van isolering, van uitsluiting. En wat in 1848 begon, het terugdringen
der Katholieken uit het nationale leven, werd in 1873 als het ware bekrachtigd
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door een felle kultuurkamp. Deze verliep heel langzaam, maar hij bezorgde in
Zwitserland de radicale elementen, socialisten en liberalen, gesteund door de hereditair
met antipapisme besmette conservatieve protestanten een alles beheersende politieke
overmacht. Nog altijd stemmen veel Katholieken op radicale en socialistische
candidaten. Vandaar ook nu nog hun politieke zwakte, ondanks hun 41% van de
bevolking.
Alles moet nog groeien. De Katholieken in Zwitserland zijn nog lang niet tot onze
'machtsverhouding' gekomen. Van de 196 zetels in de 'Nationalrat' moesten zij
procentsgewijs minstens 80 zetels hebben, in werkelijkheid hebben zij er maar 43.
Het kanton Zürich moest 8 katholieke afgevaardigden kunnen kiezen, het zijn er
maar 2. En zo is het overal. Zelfs in sommige katholieke kantons zijn veel katholieken
nog zo liberaal geïnfecteerd, dat zij er ternauwernood aan een meerderheid komen.
Het zijn dan ook de rasechten die de zware strijd tegen het liberale radicalisme en
socialisme hebben ingezet. En zij begonnen met de bijzondere school, waarvan zij
juist het gemis zo tragisch voelen. Zij beseffen, dat hierin de enige kans ligt voor de
toekomst. Eerst de school en dan de pers. Ook al zoiets opmerkelijks. De Katholieken
met meer dan 40% van de bevolking behalen in de pers nauwelijks een oplage van
15%. De rest, 85% dus, leest in Zwitserland niet-katholieke couranten. Nog veel
meer hebben de Katholieken in Zwitserland tegen. De industrie-baronnen zijn
niet-katholieken. De exploitanten van touristencentra zijn niet-katholieken. De grote
financiers zijn niet-katholieken. De Katholieken vormen het arme volksdeel en daarin
ligt ook weer grotendeels de oorzaak van hun intellectuele, sociale en
maatschappelijke achterstand. In dit alles kan alleen de bijzondere school verbetering
brengen, naar de richtlijnen van de pauselijke encycliek. En daarnaar streven dan
ook de Zwitserse Katholieken, als trouwe zonen der Moederkerk. Zij verlangen
hartstochtelijk naar eigen katholieke scholen, maar hun politieke situatie maakt de
verwezenlijking hiervan op korte termijn onmogelijk. En de anderen geven, bij gebrek
aan zuiver democratische inslag, niet zonder meer toe. In de politiek geeft nu eenmaal
de machtsverhouding de doorslag.
Op 5 Mei 1948 schreef mij een bitter gestemde kapelaan uit Zwitserland: 'In Zürich
war letzten Sonntag die Grundsteinlegung für die erste Knaben Sekundarschule der
katholische Gemeinde. Das ist eine grosse Leistung und Belastung für die Züricher
Katholiken, da der Staat (Kanton) keinen roten Rappen an die Schule zahlt!' Is het
niet tragisch? In een stad met meer dan 100.000 Katholieken is nu pas, in 1948, een
Katholieke uloschool gesticht, maar zonder een 'roten Rappen' subsidie. Neen we
hebben zeer ernstige bezwaren tegen de inhoud van de bijdrage in de
Januari-aflevering. Op grond van de beweringen over het onderwijs op de
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eerste plaats, maar ook nog wel op andere gronden. Het artikel is met zon overgoten,
terwijl tal van soms heel bedenkelijke wolken worden geïgnoreerd. De auteurs halen
enige voor hen sprekende voorbeelden aan van Zwitserse breedheid van opvatting
(pag. 375). Laat ik er ook enige van de andere zijde mededelen.
Toen Broeder Klaus heilig werd verklaard en de katholieke bondspresident Dr.
Ph. Etter naar Rome wilde gaan ter bijwoning van dit nationale gebeuren, heeft de
socialistische en liberale pers zo hard geschreeuwd, dat Dr. Etter thuis bleef. Vanwege
de breedheid!
Geen Katholiek in Zwitserland denkt er aan om in een restaurant te bidden voor
hij gaat eten. Toen wij het wel deden, was een Herr Kaplan gewoonweg 'erstaunt'.
Behalve de Jezuïeten zijn in Zwitserland nog verschillende andere orden en
onderwijsgevende congregaties verboden.
In dit land der klassieke burgervrijheid mist één categorie burgers, n.l. de priesters,
het recht om zitting te hebben in wetgevende colleges.
Zo kan men doorgaan, maar de ruimte belet dit. Hoe moeilijk de situatie in
Zwitserland is, en hoe moeilijk de toekomende tijd voor dit volk nog kan worden,
blijkt ook uit een snel toenemende daling van het geboortecijfer, hetgeen een apart
licht werpt op een innerlijk ziekteproces waaraan dit in veel opzichten zo
bewonderenswaardig volk ten prooi is.
Zwaar van dreiging is de inleiding van het prachtige standaardwerk Juventus
Helvetica. En wij hopen van ganser harte, dat God het heroïsche en begaafde bergvolk
voor die dreiging moge bewaren.
'In unsern Kindern liegt die Zukunft unseres Landes. Für wen sonst wollen wir all
die Opfer auf uns nehmen, die der Schutz unserer Heimat uns auferlegt, wenn nicht
für unsere Kinder? Und werden sie in der Zukunft ebenfalls imstande sein, dasselbe
zu tun? Ja, wie ist es mit unserm Nachwuchs bestelt?
Es ist jetzt die Zeit dazu, diese Frage zu stellen. Es ist vielleicht schon höchste
Zeit. Denn was uns die Statistik lehrt, ist alle andere als befriedigend. Und leider
gibt es nichts daran zu rütteln, denn Zahlen lügen nicht. Wir sind im Verlaufe der
letzten beiden Dezennien, das es uns so gut ging, oder vielleicht gerade weil es uns
so gut ging, zu einem der kinderärmsten länder geworden. Die Schweizerfrauen von
heute bringen nicht einmal mehr die Hälfte der Kinder zur Welt wie unsere Mütter!
In den grossen Städten ist das Verhältnis noch viel schlimmer. Der Nachwuchs ist
bei uns zu einem Problem und zu einer Sorge geworden; er ist die wichtigste Lebensund Zukunftsfrage unseres Volkes'.
Wij zijn van mening, dat onze bedenkingen tegen de bijdrage in de Jan.-aflevering
zeer gegrond waren. En wij vertrouwen: de lezers met ons!
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE Olympische spelen hebben de bewoners van deze planeet enige weken afgeleid
van de zorgen, die op hen drukken. De aandacht der meesten ging meer uit naar de
successen van zwemsters, athleten en andere sporthelden dan naar wat er te Moskou,
Berlijn, Parijs en elders gebeurde en waarvan de wereldvrede kon afhangen.
De aanslag op Togliatti, die intussen van zijn verwondingen gelukkig hersteld is,
ontketende met verdachte snelheid een revolutie-poging, die door het ministerie de
Gasperi krachtig werd afgeslagen.
Het antwoord van Moskou op de nota's der drie westelijke mogendheden, was,
afgezien van enkele leugens over de bezorgdheid van het Kremlin voor het welzijn
der Berlijnse bevolking en over de schuld van de gespannen toestand tussen beide
partijen, in zoverre hoopvol, dat de Sovjet zich tot onderhandelen bereid verklaarde,
zonder nochtans eerst de blokkade van Berlijn op te heffen. Om de crisis, waarbij
men, volgens de woorden van Bevin, misschien zijn toevlucht tot geweld moest
nemen, niet nog erger te maken, lieten de drie mogendheden hun wens omtrent de
opheffing der blokkade vallen, hopende, dat de weg der bevrediging dan meer
geëffend zou zijn. Wel was de brutale houding van Wisjinsky op de internationale
Donau-conferentie, waarbij tegen vroeger vastgestelde beginselen in met zeven tegen
drie stemmen medezeggenschap over de Donauvaart uitsluitend aan de Sovjetunie
en haar satellietstaten werd toegekend, een ongunstig teken, maar dit altijd nog te
herroepen besluit behoefde geen beletsel te zijn om voor het Duitse vraagstuk een
oplossing te vinden. De scheur in het Donaublok kan, sinds Roemenië en Hongarije,
onder Sovjetdruk, de regering van maarschalk Tito in Yougo-Slavië door pers- en
radio-aanvallen niet met rust laten, slechts groter worden.
Vandaar dat de geallieerde onderhandelaars te Moskou met goede moed hun taak
aanvaardden. Op de bepaalde dag was echter Molotof op 'vacantie' en beleefd als de
Rus is, spoedde hij zich naar het Kremlin, om de ongewenste gasten te ontvangen.
Sinds hebben tussen hem en de geallieerde vertegenwoordigers gedurende de maand
Augustus een achttal langdurige besprekingen plaats gehad, afgewisseld met twee
bezoeken aan maarschalk Stalin zelf, waarvan het resultaat voorlopig hierin bestaat,
dat het gesprek verlegd is naar Berlijn, waar de intergeallieerde commandanten
binnen 10 dagen een uitweg moeten zoeken. Deze besprekingen in een sfeer van
'onderling vertrouwen' gehouden, beletten echter niet, dat de 'koude oorlog' op hogere
temperatuur te Berlijn werd voortgezet. De aankomst van enkele Amerikaanse
superforten werd voor de Russische luchtmacht aanleiding om oefenvluchten te
houden boven de geallieerde luchtbrug. Sokolowsky, die een ogenblik vriendelijk
was geweest, ontkende
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deze bedoeling te hebben gehad en deelde namens de Sovjet-Unie mede, dat deze
bereid was geheel Berlijn van voedsel te voorzien, mits de Berliners hun rantsoenen
in de Russische zone kwamen halen. Minder dan 1% der bevolking liet zich misleiden
om, ten koste van de bewoners der Oost-Zone, eigen behoeften te bevredigen. Om
'technische' redenen verboden de geallieerde autoriteiten het goederenvervoer naar
de Oost-zone en brachten aldus een gevoelige klap toe aan de Leipziger Messe, die
voor de Russen een reclame en een financieel voordeel aan dollars moest betekenen.
De hoofdcommissaris van Berlijn, Paul Markgraf, een gewezen bakker, weigerde
gehoorzaamheid aan de standvastige Berlijnse gemeenteraad en werd vervangen
door de socialist Stumm. Ieder heeft nu zijn eigen politiecorps, dat tegelegener tijd
op elkaar losslaat en wederzijds gevangenen maakt. Het Berlijnse stadhuis is in de
Sovjet-zone gelegen. Daarom werden de communisten opgehitst de aan de Russische
eisen weerbarstige gemeenteraad uit elkaar te jagen en door een
communistisch-gezinde te vervangen. Tot tweemaal toe hebben demonstranten zich
meester gemaakt van het gebouw en de gemeenteraad beschuldigd van 'lafheid ten
overstaan van de verontwaardigde Berlijnse arbeidersbevolking'. De dappere
burgemeester, Dr Suhr, hield voet bij stuk en schreef een brief aan de
sovjet-commandant, generaal Kotikof, waarin hij hem vroeg om onmiddellijk op te
treden tegen deze communistische demonstranten. Mocht dit niet geschieden, dan
zal de gemeenteraad genoopt zijn een andere vergaderplaats buiten de sovjet-sector
te zoeken. Kotikof heeft daarop, volgens Russisch gebruik, nadere toelichting verzocht
en verder gezwegen. Inmiddels zijn de grenzen tussen de driemogendheden-sectoren
te Berlijn met prikkeldraad en talrijke wachtposten versterkt om een voortzetting
van de plaatselijke oorlog rondom de Potsdamerplatz te verhinderen. De
vriendschappelijke besprekingen op het Kremlin werden evenmin verstoord door
het incident van mevrouw Kosynkina. Deze dame, onderwijzeres aan een
Sovjet-school in de U.S.A. verkoos de vrijheid en trachtte zich door de vlucht naar
de anti-communistische dochter van Tolstoi aan de terugkeer naar het sovjet-paradijs
te onttrekken. Nochtans viel zij in handen van haar vroegere vrienden en werd
voorlopig in het consulaat te New-York opgesloten. Door een gewaagde sprong
onttrok zij zich aan haar gevangenschap en kwam, zij het met gebroken ledematen,
in een Amerikaans ziekenhuis terecht, waar zij haar positie uiteenzette. De
Amerikaanse regering liet er geen gras over groeien en wees de sovjet-consul,
Lomakin, die opnieuw vergeefse pogingen had aangewend om de dame in handen
te krijgen, het land uit, 'wegens misbruik van de voorrechten van zijn positie en grove
schending van de algemeen aanvaarde maatstaven. Het Kremlin antwoordde hierop
met de sluiting van alle sovjet-consulaten in de U.S.A. en verklaarde geen prijs te
stellen op het Amerikaanse consulaat te Wladiwostok, hetgeen dan ook gesloten
werd. Laconiek werd van Amerikaanse zijde verklaard, dat zulks geen invloed had
op de bestaande verhoudingen!
De Consultatieve Raad der West-Europese Unie, die in Juli te den Haag bij een
was, gaf een communiqué uit, waarin verklaard werd, dat de vijf regeringen besloten
hadden in overeenstemming met gelijkgezinde staten
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al het mogelijke te doen teneinde hun onafhankelijkheid, hun integriteit en hun
stellingen te verdedigen. Tevens werd een uitnodiging aan de U.S.A. en aan Canada
gezonden en aanvaard om toe te treden tot de militaire commissie van deze Unie.
De Franse regering nam zelf het initiatief om de vijf mogendheden over te halen
stappen te doen om te komen tot de oprichting van een Europees parlement. Deze
gedachte is echter van Churchill en viel niet in de smaak van de Britse
labour-ministers, zodat Attlee dit voorstel als ontijdig verwierp.
Het ministerie-Marie, het tiende in Frankrijk sinds de bevrijding, heeft zich nog
geen maand kunnen staande houden. Het is uiteengevallen, omdat de socialistische
ministers het met het financiële plan-Reynaud niet eens waren. Reynaud, die toch al
zijn oorspronkelijke voorstellen had gemitigeerd door de noodzakelijke bezuiniging
niet al te scherp toe te passen, maar zich ten stelligste tegen bezuiniging op de
legeruitgaven gekant had, werd tenslotte in de steek gelaten door zijn socialistische
collega's. Deze zijn bevreesd de arbeidende klasse voor het hoofd te stoten, wier
lonen wel niet verlaagd, maar in geen geval 30% hoger opgeschroefd kunnen worden.
Zij zouden er geen blijvende baat bij vinden, omdat de spiraal: hoger lonen - hoger
prijzen onvermijdelijk in werking zou treden. Reynaud wilde, al zou dit zeker in de
aanvang ten koste der arbeiders en vele anderen gaan, de toestand stabiliseren. Hiertoe
durfden de socialisten, beconcurreerd door de communisten, hun medewerking niet
verlenen. Zolang Frankrijk een regering mist, die kordaat het mes er in zet, zal de
vierde Republiek haar laatste kansen verspelen. Wilde stakingen, door de communisten
uitgelokt, zijn uitgebroken en zelfs de goedgezinde syndicaten en vakbonden durven
tegen de stroom niet op. In die omstandigheden heeft Schuman, wiens
ministerpresidentschap door de Assemblée was goedgekeurd, zich met de uiterst
zware taak belast een nieuw ministerie te vormen, zonder in de eerste plaats op
partijverhoudingen te letten. Hij zelf was bereid de meest zware portefeuille, die van
financiën en economie op zich te nemen en stelde er prijs op, dat ook enkele
socialisten hun medewerking zouden verlenen. Deze belegde eerst een partijraad
waar het partijbelang overwon en Schuman gaf zijn opdracht terug aan Auriol.
3 September overleed op zijn buitenplaats de ex-president van Tsjecho-Slowakije,
Eduard Benes. Tweemaal heeft hij de vrijheid en onafhankelijkheid van zijn land
hersteld. Dat het de vrijheid ten derde male verloor, thans aan de Sovjet-overheersing,
heeft hem gebroken. Of het hem, door in de aanvang een krachtiger houding aan te
nemen tegenover Gottwald, gelukt zou zijn de vrijheid nogmaals te redden, zal de
geschiedenis eerst later kunnen uitwijzen.

Nederland
Zo snel (binnen 1 maand) als in Frankrijk een ministerie tot val wordt gebracht, zo
langzaam kwam er in ons land een tot stand. Terstond na de verkiezingen (7 Juli)
kreeg Mr Beel de opdracht een ministerie op 'brede basis' te vormen. Het mocht hem
niet gelukken. Daarop, 24 Juli, ging hij over tot de vorming, hoe dan ook, 'van een
kabinet'. Ook dit werd
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hem onmogelijk gemaakt. Mr Beel gaf zijn opdracht terug, waarop de Regentes aan
Mr van Schaik deze taak overdroeg. Met passen en meten vormde deze binnen 8
dagen een ministerie, dat zich aandiende als een 'programministerie'. Het steunde
niet op een vaste samenwerking tussen bepaalde parlementaire groepen. Het wilde
een program verwezenlijken, waaraan zich geen partij of fractie heeft verbonden. In
dit ministerie zijn, behalve zes katholieken: van Schaik, Wijers, van Maarsseveen,
Rutten, van den Brink en Sassen en vijf leden van de P.v.A., opgenomen één lid van
de V.V.D. en één lid van de Christ. Hist. Unie. De formateur vergenoegde zich
wegens zijn hoge leeftijd, met het vice-voorzitterschap van de ministerraad en liet
aan Drees, 'een der onzen' indertijd genoemd, de functie van minister-president. Op
voor het publiek nog niet verklaarde wijze is minister Gielen weggewerkt. Het
program bevat een overvloed van beloften: wetten inzake bedrijfsorganisatie en
ondernemingsraden, ruimer bewegingsvrijheid voor het bedrijfsleven zal worden
bevorderd, het overheidsapparaat zal worden ingekrompen en soberheid in de publieke
dienst zal worden nagestreefd. De belangen der kinderrijke gezinnen zullen worden
behartigd en de financiële gelijkstelling voor het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
zal worden bevorderd.
Hoofdzaak is de regeling onzer verhouding tot Indonesië. De nieuwe Tweede
Kamer heeft met de vereiste 2/3 meerderheid de daarop betrekking hebbende
wijzigingen in de Grondwet in tweede lezing aanvaard. Tevens werd met algemene
stemmen, ook die der communisten, een inkomen bepaald voor de 'Koningin, die
afstand heeft gedaan' (waarover niets in de Grondwet stond). Ook werd het instituut
van staatssecretarissen met 83 stemmen vóór aanvaard. De laatste wetgevende daad
van Koningin Wilhelmina was de ondertekening van deze ook door de 1e Kamer
aanvaarde wijzigingen.
De betrekkingen met de federale staten van Indonesië nemen gaandeweg vastere
vormen aan, maar de Republiek op Java onthoudt zich halsstarrig van de nakoming
van het gegeven woord. De rampokmakers worden door de Republiek begunstigd
en aangemoedigd. Te Batavia mochten de Republikeinen het derde jaarfeest vieren
van hun Republiek, onder bepaalde voorwaarden waaraan zij zich niet gehouden
hebben. Vandaar een schietpartij, waarbij enkele slachtoffers vielen. De leden der
republikeinse delegatie maakten misbruik van hun diplomatieke onschendbaarheid
door op grote schaal opium te smokkelen. Op heterdaad betrapt beweerden zij in
blanke onschuld niets verkeerds gedaan te hebben en werden de onderhandelingen
weer eens afgebroken, geschorst of beperkt, naar men het noemen wil. Eindelijk
blijkt, wat reeds lang vermoed was, dat de Republiek in communistisch vaarwater
is geraakt. Sjarifoeddin, die zich als een oprecht christen had voorgedaan, wierp het
masker af en vertelde schaamteloos, dat hij al dertien jaar krypto-communist was.
Met Soeripno, de 'eigenmachtige' gezant in Praag, kwam in Indonesië terug de agitator
Moeso, die onmiddellijk een hoge functie in het Politobureau mocht innemen. De
'Pesindo', de gewapende jeugdgroepen, hebben zich bij de communistische groepen
aangesloten. Hatta, de minister-president heeft nog getracht deze omzwaai, die
bedenkelijke gevolgen kan hebben, te keren door de
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nadruk te leggen op het nationalistisch standpunt, dat de Republiek moet innemen,
maar hij sprak voor dovemans oren.
Met spoed vertrok Dr Beel als 'gedelegeerde van het opperbestuur' naar Indonesië,
terwijl tegelijkertijd van Mook naar Nederland terugkeerde. De feestvreugde in
Nederland is door het sombere perspectief van de Republiek niet vergald. Heel het
land heeft zich ingespannen om aan koningin Wilhelmina, die van 30 Augustus tot
4 September, s' middags 12 uur, de regering weer aanvaard had, zijn hulde, eerbied
en dankbaarheid te betuigen bij het beëindigen van haar 50 jarige regering. De
hoofdstad Amsterdam, waarop gedurende die dagen de aandacht van heel de bevolking
was gericht, heeft waardig en enthousiast getuigenis afgelegd van de gevoelens,
waarmee alle standen, lagen en gezindten ten Haren opzichte bezield zijn.
Op denzelfden 4den September heeft de nieuwe Koningin, Juliana, in een
proclamatie Haar zware taak aanvaard en een beroep gedaan op medewerking van
de jeugd, daarbij Gods bijstand inroepend.
De inhuldiging in de Nieuwe Kerk verliep met een pracht en praal, die, behoudens
in enkele landen, een steeds meer zeldzaam, maar indrukwekkend schouwspel in de
wereld is geworden.
Moge de regering van Juliana die van Haar Moeder evenaren!
7 Sept. 48
K.J.D.

Belgie
Bij het opstellen van dit overzicht zijn we de ontmoediging nabij, wanneer we
vaststellen, telkens weer dezelfde problemen te moeten behandelen, waarover sinds
tientallen jaren, zonder uitzicht op een oplossing gestreden wordt. Al bedreigt de
Turk, in casu het Communisme, de Europese vesting, toch zetten de partijen, en in
de partijen de verschillende groepen, hun zenuwslopend en krachtverspillend gekibbel
voort.
Vooraleer met verlof te gaan heeft de Senaat op zijn beurt de Sociaal-economische
structuurhervormingen goedgekeurd. De 17e Augustus had het Nationaal Comité
van de Volkspartij aan de pers een communiqué medegedeeld, waarin het zijn
voldoening te kennen gaf en tevens vaststelde: 'Deze hervormingen werden sinds
1946 door de parlementaire commissies ingestudeerd. Zij zijn een toepassing van
het Kerstprogramma, die wij te danken hebben aan het initiatief van de C.V.P.' Die
verklaring lokte, de 20e Augustus de volgende reactie uit van de Libre Belgique, die
moedwillig de structuurhervormingen en de technische wijzigingen van het banken credietwezen door elkaar gooit: 'il ne suffit pas d'invoquer un programme électoral
pour justifier le vote de certaines lois. Un programme contient toujours tant de choses!
Plutôt que de se référer à des textes vieux de deux ans, il vaudrait mieux démontrer
“hic et nunc” que ces réformes sont salutaires et qu'elles répondent vraiment à la
volonté et aux voeux du corps électoral'. Zulk een onbewimpelde bevestiging van
hetgeen we over de gemoedstoestand van bepaalde conservatieve kringen, in ons
voorgaand overzicht hebben geschreven, hàdden wij niet durven verwachten.
Mochten er soms politici zijn die, met formules zoals: 'Un programme
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contient toujours tant de choses!' ook het Koningsprobleem zouden willen ontwijken,
dan blijkt zulks geenszins met de C.V.P. vertegenwoordigers het geval te zijn: de
verkozenen van de Volkspartij in de 2e Kamer vergaderden, eerst afzonderlijk de
23e Juli, vervolgens samen met hun collega's van de Senaat de 27e Juli, om de huidige
stand van het Koningsprobleem te bespreken. Bij die gelegenheid werd vastgesteld,
dat de regering er niet in geslaagd was, op enig transactioneel voorstel, noch van de
Volkspartij noch van een ander, een akkoord tussen de meerderheidspartijen tot stand
te brengen. De kamergroepen beslisten daarom het initiatief opnieuw over te nemen;
het wetsvoorstel betreffende volksraadpleging diende onverwijld in overweging
genomen te worden in de Senaat, waar het twee jaar geleden door de Heer P. Struye
neergelegd was. In schijn werd de dood van de regering ingeluid; in feite werd ze
aldus gered, daar elke bedreiging tot na het verlof werd afgewend. Inderdaad, na de
in overwegingneming op 29 Juli werd het wetsvoorstel naar de bevoegde commissie
verwezen, waar het niet voor het einde van September zal kunnen behandeld worden.
Indien de regering in October over het Koningsprobleem niet struikelt, zou ze wel
op het onderwijsprobleem kunnen vallen. Slechts op het gebied van het technisch
onderwijs heeft de Volkspartij een succes mogen boeken; de regering heeft immers
opdracht gegeven tot het uitbetalen van de 75% der wedden aan de leerkrachten, op
de grondslag door de modus vivendi voorzien; hetgeen voor een aantal scholen, uit
Wallonië vooral, de redding betekent. Van het rationaliseren der scholen en van het
erkennen van de gelijkwaardigheid der diploma's komt er evenwel niets in huis. Het
bevoegd departement zet er verder alles op, om een veralgemeend officieel middelbaar
onderwijs door te voeren; het begiftigt het land, dank zij het Van der Poorten-fonds,
met een net van middelbare scholen; het trekt er de schoolgaande jeugd naar toe door
middel van een behendig gecamoufleerde kosteloosheid. Aldus wordt het bestaan
van het technisch onderwijs en daarmee de toekomst van onze industrie in gevaar
gebracht; terwijl het vrij middelbaar onderwijs, dat naast de openbare instellingen
een taak van algemeen belang vervult, doelbewust wordt ondermijnd. De
verkwistingen waartoe de uitvoering van dit plan aanleiding heeft gegeven, zullen,
ongetwijfeld in October reeds, in het Parlement aan de kaak worden gesteld.
Wat betreft de gezinspolitiek dient de Wet de Taeye vermeld. Zij voorziet in de
toekenning van bouwpremies, berekend o.m. naar de samenstelling van het gezin.
Het verzet dat vanwege de socialisten krankzinnig is geweest, bleef niet tot de wet
zelf beperkt, doch breidde zich uit tot de uitvoeringsbesluiten, waarvan de publicatie
te lang uitbleef. Van nog verstrekkender belang voor de gezinnen zou wel het door
Minister Eyskens aangekondigd ontwerp van fiscale hervorming kunnen zijn. Dit
ontwerp zou practisch klaar liggen 'en tal van tegemoetkomingen bevatten ten
overstaan van de familie en van de nederige belastingbetaler'. (Communiqué van de
Contactcommissie van de C.V.P. van de 17e Augustus). Misschien wordt de behendige
manoeuvrier die Minister Eyskens is, nog een populair man, indien hij het ontwerp
dat de wensen zowel van de Conseil Economique Wallon als van de Bond der
Kroostrijke Gezinnen te gemoet komt, eerst door de Ministerraad, vervolgens door
de beide Kamers weet te loodsen.
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Hij zal in elk geval het Land een uitmuntende dienst hebben bewezen.
Op het einde van de maand Augustus hebben bepaalde personen, wellicht degenen
die voor de oorlog beweerden alleen het recht te hebben namens het Vlaamse Volk
te spreken, zich het recht toegeëigend 'namens de ongeveer duizend zwaar
veroordeelden van de gevangenis te Sint Gillis alsmede de plus-minus 11.0000
politieke delinkwenten die nog in de Belgische Strafinrichtingen zijn opgesloten' aan
de C.V.P. de les te lezen in een brief gericht tot de Heer A.E. De Schrijver, Minister
van State en Voorzitter van de Volkspartij. In hoever de eigenlijke politieke
veroordeelden gevleid waren over éénzelfde kam geschoren te worden als de
verklikkers en de politie-knechten, laten we hier in het midden. Die luidruchtige
uiting van ondankbaarheid, waarvan de voorstanders ener grootmoediger
repressie-politiek niet onwetend waren, zal de gevangenen ongetwijfeld geschaad
hebben; van de ene kant omdat zij de radeloosheid van de slachtoffers ener verkeerde
politieke voorlichting nog zal verergerd hebben; van de andere kant omdat zij de
ijver van menig kamerlid zal hebben bekoeld.
Wij verheugen ons des te meer over het waardig verloop van de 21e Yzerbedevaart.
De volkstoeloop was weliswaar niet zo groot als in de laatste jaren voor de oorlog,
hetgeen voor de Vlaamse pers geen aanleiding tot verlegenheid had mogen zijn. Deze
nieuwe aanloop kan immers best bij de eerste bedevaarten vergeleken worden! Daarbij
komt dat velen dit jaar nog een afwachtende houding hebben aangenomen, omdat
ze zich, recente verwikkelingen met de rechtbank indachtig, tot bescheidenheid
gehouden achtten, of omdat ze niet konden geloven dat de dodenhulde niet in politieke
dodenuitbating zou ontaarden. Dit laatste is niet het geval geweest; niettegenstaande
de stomme aanklacht van het puin van het Yzerkruis, niettegenstaande de bomaanslag
op het huis van de voorzitter van het Bedevaartcomité.
I.9.1948
A.V.S.

Kroniek
Oecumenische denkrichtingen
De eerste bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken is voorbij. Wanneer men vraagt
naar haar resultaten, dan moet gezegd worden, dat haar voornaamste resultaat hierin
is gelegen, dat de Wereldraad nu voortaan werkelijk bestaat en dat officiële
afgevaardigden van de vele en veelsoortige christelijke kerken het eens geworden
zijn over het doel, de bevoegdheden en de werkwijze van de Raad.
Het is nauwelijks een halve eeuw geleden, dat hier en daar het besef wakker begon
te worden van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een betere verstandhouding
en een nauwer contact tussen de christenen
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over heel de wereld. Zo werd de oecumenische gedachte geboren, aanvankelijk nog
vaag, maar geleidelijker scherper omlijnd. Deze gedachte heeft geleid tot een
oecumenische beweging, eerst nog gescheiden in enkele afzonderlijke vormen van
oecumenisch streven meest van individuele christenen uit de verschillende kerken,
sedert 1930 echter als een beweging van de kerken als zodanig en tevens als één
enkele beweging uit één stuk, waarin de verschillende vormen van oecumenisch
streven tot een organisch geheel zijn verenigd, een geheel, dat nu ten slotte een
concrete gestalte heeft aangenomen in de Wereldraad van Kerken. Ongetwijfeld een
resultaat, dat de stoutste verwachtingen van de eerste oecumenische zieners overtreft.
Gelijk met de groei van de oecumenische beweging heeft ook de oecumenische
problematiek een wijder omvang en meer gedetailleerde inhoud verkregen. Het
oecumenisch contact heeft de ogen geopend voor een groot aantal te voren
onvermoede vragen. De christenen en christelijke groepen, die aan de beweging
deelnemen, hebben aan elkaar tal van vragen te stellen. Niemand verwondert zich
hierover en evenmin verbaast men er zich over, dat het voorlopig meer zal blijven
bij een stellen dan bij een oplossen van de vragen. Een zuivere vraagstelling is
minstens zo moeilijk als een bevredigende oplossing en voor een eventuele oplossing
onmisbaar.
Als tweede resultaat van de gehouden wereldconferentie valt dan ook te noemen,
dat de deelnemers een juister en scherper visie hebben gekregen op het feit van de
onderlinge verdeeldheid, op de vele en velerlei problemen, die aan de verdeeldheid
ten grondslag liggen en op de ernst van de situatie. Hiermee is al veel gewonnen.
Het is deze visie op de werkelijke situatie, die tot uitdrukking komt in de aanhef van
de boodschap, die op de laatste dag van de conferentie bij acclamatie werd
aangenomen:
'Wij prijzen God en Onze Zaligmaker Jesus Christus, die in één enkel lichaam de
verstrooide kinderen Gods herenigt. Hij heeft ons in Amsterdam bijeenvergaderd.
Wij zijn verdeeld niet alleen in zake het geloof, de kerkorde en door onze tradities
maar ook door nationale trots en door klasse- en rassepretenties. Het ligt niet in onze
macht te maken dat de Kerk één is. Maar Christus heeft van ons Zijn volk gemaakt
en Hij is het, die niet verdeeld is.'
Deze boodschap is gericht tot 'allen die in Christus zijn en aan allen, die achtslaan
op Zijn Woord'. Wanneer hier een eenheid wordt voorondersteld, dan is het een
eenheid in zeer bepaalde zin.
Wij hebben in deze wereld het feit van Christus en Diens Woord. Dit is een
onveranderlijk en onaantastbaar gegeven. Ten aanzien van Christus en Diens Woord
zijn maar twee houdingen mogelijk. Iedereen, die niet voor Hem is, is tegen Hem.
Dit kiezen voor Christus d.w.z. de volkomen oprechte wens en bedoeling van Hem
als God en Zaligmaker te erkennen, Hem als zodanig aan te horen, Hem naar beste
weten te gehoorzamen, op Zijn Woord en beloften te vertrouwen en alle Heil alleen
door en van Hem te verwachten, deze besliste en beslissende levenshouding schept
de meest hechte gemeenschap, die onder mensen op aarde denkbaar is. Het Evangelie
noemt deze gemeenschap hechter dan die welke slechts berust op banden des bloeds.
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Gegeven nu deze vorm van eenheid en gemeenschap, die alle christenen in Christus
verenigt, is de vraag des te klemmender, hoe het komt, dat zij, die in Christus met
elkaar verbonden zijn, toch niet één zijn in geloofsleer, kerkorde, eredienst, houding
tegenover de wereld en inzicht in individuele en sociale levensvragen. Deze vraag
eist een antwoord. Er is een bepaald soort eenheid en verbondenheid reeds gegeven,
maar juist deze eenheid en verbondenheid stempelen de verdeeldheid en
gescheidenheid tot een christelijke tragiek. Het eenheidsprobleem is het voornaamste
oecumenische probleem.
Het zal nog lang duren aleer dit probleem in heel zijn omvang en naar al zijn
aspecten volkomen volledig en zuiver gesteld, laat staan opgelost, is. Ook het feit
van het bestaan en van het antwoord van de Katholieke Kerk (in de zin van Rome)
maakt een nu eenmaal niet te loochenen werkelijkheidselement uit in het complex
van het eenheids-probleem.
De wijze, waarop dit probleem gesteld en de richting waarin een oplossing gezocht
wordt, bepaalt de aard van de onderscheiden oecumenische denkrichtingen, die zich
geleidelijk scherper beginnen af te tekenen. Ideaal zou voor allen zijn een volstrekte
eenheid in die zin, dat de geloofs- en levensgemeenschap in geen enkel opzicht
geschaad wordt. Is hiervoor nodig eenheid in geloofsovertuiging op elk punt, één
enkele organische kerkstructuur, één zelfde leer en praktijk wat betreft het
sacramentele in de Kerk, één zelfde levenshouding? In hoever laat ongeschonden
eenheid toch verscheidenheid toe? Is een dergelijke eenheid in geloof, kerk, eredienst
en levenshouding op aarde te verwezenlijken of behoort het tot de noodzakelijke
gevolgen van de zondeval, dat ook de gelovigen op aarde altijd slechts ten dele één
zullen zijn? Is bij de bestaande geloofsverdeeldheid toch in elk geval een praktische
eenheid mogelijk in de zin van een praktisch overleg en praktische samenwerking
van alle christenen te midden van de chaos van de wereld?
Het is duidelijk, hoe de Katholieke Kerk deze vragen beantwoordt. De Katholieke
Kerk getuigt van een wijze en een graad van eenheid, zoals deze buiten haar
gemeenschap nergens ook maar bij benadering te vinden is: niet een menselijk
georganiseerde, maar een bovennatuurlijk gegeven, gewaarborgde en onverbrekelijke
voortbestaande eenheid, die meer is dan een louter praktische, een louter mystieke
of een louter eschatologische eenheid, de drie eenheidsconcepties, die zich als drie
onderscheiden denkrichtingen in de oecumenische beweging aftekenen.
De praktische oecumenische denkrichting acht een grotere mate van eenheid en
gemeenschap onder de christenen noodzakelijk en mogelijk waar het betreft de
gemeenschappelijke houding tegenover de chaos van de wereld en de gevaren, die
ons van hieruit bedreigen. Toenemend contact op praktisch terrein zal incidenteel
voeren tot het stellen van geloofsvragen. Een betere verstandhouding en een beter
wederzijds begrip als vrucht van langdurige samenwerking zal de psychologische
voorbereiding kunnen zijn tot een latere of gelijktijdige vruchtbare discussie van
dogmatische en kerkelijke vragen.
De mystieke oecumenische denkrichting acht samenwerking op het terrein van de
wereldse aangelegenheden niet van zo overwegend grote betekenis. Zij acht echter
anderzijds een daadwerkelijke oplossing van de dog-
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matische en kerkelijke vraagstukken onmogelijk, maar ook niet noodzakelijk. Voor
haar bestaat de eenheid in een zuiver pneumatische. Door de Heilige Geest worden
de zielen van de gelovigen uit alle kerken verenigd tot het mystieke d.w.z.
bovennatuurlijke en geestelijke Lichaam van Christus. De aardse verdeeldheid is het
noodzakelijke gevolg van de menselijke beperktheid. Het gaat om 'union without
unity', een niet te vertalen woordspeling: een eenheid zonder eenheid, eenheid in
verschillende zin te verstaan.
De eschatologische denkrichting acht praktische samenwerking een eerste eis van
de christelijke liefde en een ernstig streven naar groter overeenstemming in
dogmatisch en kerkelijk opzicht van groot belang, mits men daarbij niet vervalt in
de afgoderij van de babelse torenbouw. Want de aardse situatie blijft een gebroken
situatie ook onder christenen. De vervulling is slechts gegeven in de belofte; de
gelovige of beter 'gelovende' is een wachtende die het niet verwacht van deze wereld
maar van de toekomstige. Niet vóór het aanbreken van de dag der dagen zal de
eenheid, waarnaar alle christenen terecht met groot verlangen uitzien en waarvoor
zij ook nu reeds gebrekkig werken, als gave Gods in alle volmaaktheid en in volle
werkelijkheid geschonken worden.
Deze drie denkrichtingen sluiten elkaar niet geheel uit, maar zij tekenen zich in
de voordrachten en rapporten van de wereldconferenties als drie onderscheiden
denkrichtingen af.
Dr W.H. van de Pol

De nieuwe Nederlandse Katechismus
Het is hopelijk aan alle nederlandse lezers van dit tijdschrift bekend dat hun kinderen
vanaf het begin van dit schooljaar godsdienstonderricht ontvangen volgens een nieuwe
katechismus. Deze, door het Hoogwaardig Episcopaat van Nederland ingaande met
1 Sept. ll. verplichtend gesteld, is de tweede nederlandse eenheidskatechismus (de
eerste is van 1910). Hetgeen hier volgt zal misschien ook de ouders en andere
volwassenen voor dit in vele opzichten merkwaardige boekje interesseren en zelfs
begeesteren. Wij ontlenen het aan een uiterst deskundig artikel van Dr W. Bless in
het Aug.-Sept.-nummer van Verbum, tijdschrift voor priester-katecheten. De schr.
laat vooral uitkomen dat niet slechts didactische en paedagogische verbeteringen in
ons katechismusboekje zijn aangebracht, maar dat ook de vollere beleving van ons
geloof welke, naast veel afval, in de laatste decennia mag worden opgemerkt en een
hiermee verbonden theologische vernieuwing in de nieuwe tekst een zeer duidelijke
neerslag vinden. Hij spreekt allereerst over deze dogmatische verbetering, en een
deel van zijn betoog laten wij hier letterlijk volgen.
'Zo is het eerste, zeer grote verschil tussen de oude en de nieuwe katechismus de
“sfeer” van beide boekjes. De nieuwe katechismus heeft zijn bovennatuurlijke sfeer
hervonden. Het is een gewijd boekje, dat ook die stemming wekken zal...
Ofschoon de oude driedeling van de katechismus: geloofsleer - genadeleer zedenleer, gebleven is - met verwisseling nochtans van het 2de
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en 3de deel, gelijk in de katechismus van Trente -, zijn de delen opmerkelijk anders
uitgewerkt.
Het eerste deel begint onmiddellijk met de les over God, en niet meer met de
apologetisch getinte les over het geloof. De erfzonde is een eigen zelfstandige les
geworden, waardoor de gevallen menselijke natuur beter benadrukt wordt. Ook het
Oude Verbond is als nieuwe les “de voorbereiding op de Verlosser” als
geloofswaarheid opgenomen. Uitgebreider wordt het sterfelijk leven van Jesus op
aarde behandeld, terwijl de Verrijzenis en de Hemelvaart een dogmatische behandeling
krijgen i.p.v. een apologetische. Nieuw is de les: “Jesus onze Rechter”; zij sluit aan
op het geloofsartikel: “Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden”.
Het Leergezag van de H. Kerk wordt in les 19 behandeld. Geheel nieuw is de 21ste
les over “de priesterlijke macht van de H. Kerk”. Door deze scherpe driedeling:
bestuursmacht - leergezag - priesterlijke macht, komt de bouw van de H. Kerk als
levend organisch geheel veel beter uit.
Het eerste deel eindigt met een afzonderlijke les over de hemel, de hel en het
vagevuur, waardoor het eeuwig leven mooier tot zijn recht kan komen.
In het tweede deel is de plaats van het H. Misoffer wel de het meest in het oog
lopende dogmatische verandering. De H. Mis wordt niet meer als aanhangsel van
het H. Sacrament des Altaars behandeld - notabene na de les over de H. Communie,
maar de H. Eucharistie als Offer domineert nu. De Sacramenten dragen alle het
epitheton “Heilig” en de Sacramentaliën hebben hun zelfstandige plaats gekregen in
les 43.
Wellicht zal U de wijziging van het derde deel het sterkst frapperen. Zonder in
een overdreven afkeer van het tien-geboden schema te vervallen, is de zedenleer
gebodenleer gebleven, en toch geheel en al deugdenleer geworden. Niet alleen opent
de zedenleer met de les over “de christelijke deugden”, die in haar geheel een
weergave is van de Bergrede, maar geloof, hoop en liefde staan als grondpeilers van
een christelijk leven voorop, de deugd van liefde is werkelijk de grootste van alle
deugden, ook in zijn uitwerking. De geboden volgen dan, maar staan alle positief
geformuleerd, terwijl het eerste gebod en het gebed een geheel nieuwe beklemtoning
krijgen. De katechismus eindigt met een les over de goede werken en de christelijke
volmaaktheid, niet in kleine letter! Er wordt bovendien in gezegd, dat de christelijke
volmaaktheid aan alle mensen door Christus als plicht wordt voorgehouden.
De teksten uit de H. Schrift, die door heel de katechismus heen de antwoorden
verduidelijken, brengen hun eigen bovennatuurlijke sfeer, doordat zij ons voortdurend
op de bovennatuurlijke oorsprong van de leer wijzen.'
Vervolgens bespreekt P. Bless de didactische verbeteringen, welke vnl.
vereenvoudigingen zijn. Hoewel het systeem van vraag en antwoord is gebleven, is
hun aantal sterk verminderd. De oude katechismus nummerde tot vraag 465, maar
bevatte in werkelijkheid 628 vragen, daar de vragen in kleine letter niet genummerd
waren. De nieuwe katechismus heeft geen kleine letters, maar telt 548 vragen. De
formulering daarvan is vaak aanzienlijk verkort en vereenvoudigd.
'De grootste didactische vernieuwing van onze nieuwe katechismus
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is echter wel het klasse-cijfer voor iedere vraag. Behalve de doorlopende nummering
wordt bij iedere vraag afzonderlijk door een 3-4-5 of 6 vastgelegd, op welke klas
een bepaalde vraag gememoriseerd moet worden. Hierdoor is eigenlijk een hoofdlijn
van onze toekomstige didactiek bepaald.
Immers, kon men vroeger zeggen: ik behandel dit jaar een bepaald deel - geloofsleer
- genadeleer of zedenleer - nu moeten wij alle drie de delen jaarlijks doorlopen. Voor
3 en 4 wel in beknopte vorm, maar toch zo, dat ieder deel optreedt. Wij zullen dus
in het vervolg jaarlijks de hele katechismus moeten behandelen, uit hoofde van de
ons hier opgelegde methodiek.
De keus van het klasse-cijfer blijkt met grote zorgvuldigheid gedaan. Het aantal
vragen voor ieder leerjaar is als volgt verdeeld: derde klas: 104; vierde klas: 229;
vijfde klas: 432; zesde klas: 548. De derde en vierde klas hebben dus per week
gemiddeld 2 à 3 vragen te memoriseren, de vijfde klas een gemiddelde van 5 vragen,
maar de zesde slechts 2 à 3 vragen. Het zwaartepunt van het van buiten leren wordt
dus op het vijfde leerjaar gelegd, de tijd, waarin het kind het gemakkelijkste van
buiten leert.'
Tenslotte de paedagogische verbeteringen. Zij sluiten geheel aan bij de nieuwe
bovennatuurlijke, positief christelijke sfeer. Zo is er steeds gewerkt op een persoonlijk
contact met Christus, wiens leven, lijden en verheerlijking veel uitvoeriger in de tekst
behandeld wordt, en wiens woorden ook vaak letterlijk worden weergegeven. De
zedenleer is veel meer positief, terwijl de volle nadruk valt op de volmaking der oude
- reeds bovennatuurlijke - wet der Tien Geboden in de Bergrede. Dit alles brengt
mee dat de tekst der vragen veel meer in schriftuurlijke bewoordingen is geformuleerd.
God is niet meer 'de oneindig volmaakte Geest, Schepper, Heer en Bestuurder van
hemel en aarde, van wien alle goed voortkomt', doch 'onze Vader, die in den hemel
woont'. Bovendien zijn op zeer pakkende wijze bijbelteksten tussen de vragen in
geplaatst. Wanneer men op dit gebied de nieuwe katechismus met de oude vergelijkt,
dan blijkt hun beider praktijk de getrouwe weergave van de theoretische waardering
der H. Schrift die zij resp. tot uitdrukking brengen in de volgende vragen en
antwoorden. De oude: 'Is het lezen der H. Schrift voor iedereen noodzakelijk? Het
lezen der H. Schrift is wel nuttig, maar niet voor iedereen noodzakelijk'. De nieuwe
katechismus: 'Is het lezen van de H. Schrift nuttig. Het lezen van de H. Schrift is
nuttig en vertroostend, omdat in de H. Schrift de Heilige Geest tot ons spreekt, die
het Licht is van de H. Kerk en de Bron van alle waarheid'.
In dit Verbum-artikel heeft P. Bless de nieuwe nederlandse katechismus alleen
met zijn voorganger vergeleken, maar hij hoopt ook de parallellen met de recente
belgische eenheidskatechismus te bespreken. Verder geeft dit nummer nog een
dubbele inleiding op de eerste zes lessen van de nieuwe katechismus, n.l. een
theoretische en een praktische, en Verbum zal hiermee gedurende het komende
schooljaar doorgaan.
P.S.
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Een Bijbel-encyclopedie
De lof waarmee de eerste fascikels van het Bijbelsch Woordenboek1. in vaktijdschriften
werden gerecenseerd is op zich zelf reeds een bewijs van zijn waarde, zowel als van
zijn opportuniteit. In de hernieuwde belangstelling der laatste jaren voor de Heilige
Schrift komt deze encyclopedie op het gepaste ogenblik als het gewenste werktuig
voor Bijbelstudie, degelijk tevens en handig, zodat door een specialist werd betreurd
dat een dergelijk werk nog niet bestond in een wereldtaal.
Het doel der schrijvers bij deze uitgave was tweevoudig. Vooreerst 'een antwoord
geven op alle belangrijke vragen, die omtrent de boeken van het Oud en Nieuw
Testament, alsook aangaande de stoffelijke en geestelijke beschaving van het
uitverkoren Volk en het eerste Christendom gesteld kunnen worden'. Verder wensten
ze enkele synthetische kwesties te behandelen, vooral van theologischen aard,
waarover niet-specialisten maar moeilijk een uiteenzetting kunnen vinden. Hier volgt
een summier overzicht van de stof die in het woordenboek wordt behandeld.
Voor een aanzienlijk deel bestaat het werk in een verklaring van de eigennamen
en de voornaamste woorden die in de Bijbel voorkomen, met gegevens ontleend aan
de Heilige Schrift en aan de profane wetenschappen. Verder vindt men een inleiding
(vooral over ontstaan en inhoud) op al de boeken van O. en N.T.; een verklaring van
de instellingen en gebruiken der Joden (b.v. besnijdenis, jubeljaar, altaar, huwelijk)
en van de naburige volkeren voor zover ze betrekking hebben op de Bijbel (b.v.
slangencultus, diatribe). Verschillende artikelen lichten ons in over de cultuurgebieden
van het Oude Oosten (o.a. Babylon, Chittieten, Choerieten, Egypte, Hellenisme);
over de opgravingen aldaar (art. opgravingen, 7 kol.; verder Amarna, Jericho, Lakisj,
enz.); over de tekstcritiek en de stand der moderne Bijbelvorsing (Bijbeltekst,
Formgeschichte, en in vele art., de paragrafen besteed aan de opvattingen der
niet-katholieke critici); over de voornaamste problemen die de Bijbel stelt (b.v.
Pentateuch, Scheppingsverhaal, Isaias). Daarnaast vinden we een belangrijke reeks
opstellen van meer theologischen aard, over de voornaamste religieuze thema's der
Heilige Schrift en de hoofdpunten der katholieke leer daaromtrent: o.a. theopneustos
(over de inspiratie), verbond, messianisme, Voorzienigheid, Mensenzoon, verrijzenis,
liefde, Kerk. Sommige van deze artikelen vormen een klein traktaat van bijbelse
theologie, waarin de leer der H. Schrift wordt uiteengezet, ook in haar ontwikkeling.
Ieder artikel is klaar ingedeeld en tevens zeer rijk aan inhoud. De meeste bevatten
een reeks verwijzingen naar de H. Schrift, die mogelijkheid bieden tot verdere studie;
op het einde komt meestal een uitgelezen bibliographie. Het Woordenboek is
geïllustreerd met 150 afbeeldingen, met 32 platen en 6 kaarten buiten de tekst.
De arbeid werd zeer ongelijk verdeeld tussen de medewerkers: veruit de
meerderheid der historische artikels, alsook de inleidingen op verschillende boeken
van het O.T. (dus,

1.

Bijbelsch Woordenboek, onder redactie van de Bijbelprofessoren der Nederlandsche en
Vlaamsche Groot-Seminaries. - Brepols, Turnhout, 1941-1947, XV blz., 1660 kol.
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wellicht de helft van het Woordenboek) werden geschreven door Dr. A. Van den
Born. De meeste artikels over St. Paulus zijn van de hand van Dr. W. Grossouw, die
zich daarin reeds verdienstelijk maakte door andere publicaties, terwijl Dr. P. van
Imschoot ons de voornaamste theologische opstellen schonk. De bijdragen van deze
twee laatste medewerkers lijken ons de beste; het artikel over Jesus, van Dr. van
Imschoot is merkwaardig, en werd reeds apart gepubliceerd, in het Nederlands en in
Franse vertaling.
Alle bijdragen hebben niet dezelfde waarde. Toch is het Woordenboek in zijn
geheel zeer goed op de hoogte van de stand der moderne wetenschap, en geeft het
over de omstreden punten 'n trouwe uiteenzetting van de verschillende opvattingen,
bij katholieken en niet-katholieken. De schrijvers geven blijk van een volledige
eerlijkheid tegenover de moeilijkheden, en behandelen uitvoerig de opwerpingen
gemaakt door de critici. Zij hebben een open geest en ruimen kijk, zodat ze zeker
niet kunnen doorgaan als overdreven conservatief, doch veeleer als gezond
vooruitstrevend. Dit alles geeft een indruk van wetenschappelijken ernst, van
degelijkheid en actualiteit, gepaard met de nodige voorzichtigheid en eerbied voor
de traditie.
Er is een punt nochtans dat ons meer dan eens heeft getroffen. Men vindt dikwijls
een lange uiteenzetting over de instellingen in het O.T. en bij de andere oude
cultuurvolkeren, veel minder over de latere Openbaring (b.v. het art. priester: 8 kol.
voor het O.T., niets voor het Nieuwe). Is dit geen gemis aan proportie? Vele artikelen
schijnen ons te louter historisch opgevat. Wij hadden gewenst dat het O.T. meer werd
gezien in het licht van het Nieuwe, en heel de Openbaring in functie van de Kerk,
van het dogma en het christelijk leven. Het blijft waar dat men van den letterlijken
en historischen zin moet uitgaan, doch is het niet jammer dat in verschillende artikels
over de boeken der H. Schrift alleen positieve gegevens worden gevonden over tijd
van ontstaan, schrijver en authenticiteit, en zeer weinig over hun belang voor de
katholieke leer (b.v. voor het boek Isaias, de brieven aan de Efesiërs en aan de
Hebreën)? Ook is het treffend dat geen artikelen worden gewijd aan den zin der
Schriftuur of aan de typologie, al zijn dit problemen die tegenwoordig in het brandpunt
der belangstelling staan. Evenmin werden opgenomen de vragen die behoren tot de
geschiedenis der exegese, b.v. de interpretatie der Kerkvaders, de grote exegetische
scholen der Oudheid, de houding der Protestanten tegenover de Bijbel. Die beperking
van het standpunt kan men rechtvaardigen; toch zullen sommige lezers wellicht
betreuren dat hierdoor het Woordenboek als informatiebron niet helemaal volledig
is, en, wat de geest betreft, niet altijd voldoende theologisch georiënteerd.
Wij zouden niet willen dat door deze opmerkingen het Woordenboek minder werd
gewaardeerd. Het blijft een zeer mooi werk, en het zal grote diensten bewijzen aan
al degenen voor wie het bestemd is, nml. niet alleen aan de geestelijken, doch ook
aan de intellectuele leken, die bepaalde opvattingen over de Bijbel gaarne zouden
willen toetsen aan een betrouwbare gids; kortom aan allen wien de Bijbel om een of
andere reden ernstig ter harte gaat'. Het feit trouwens dat de uitgave reeds uitverkocht
is, zo korten tijd na
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't verschijnen van het laatste deel, toont duidelijk in welke dringende behoefte het
voorziet, en welk verdiend succes het overal heeft geoogst. Wij hopen dan ook dat
spoedig een tweede uitgave zal kunnen verschijnen.
I. de la Potterie

De Doodstraf
Het probleem van de doodstraf is deze laatste maanden fel besproken geweest.
Grotendeels omdat men de doodstraf weer is gaan toepassen in landen waar ze
rechtelijk of feitelijk uitgesloten was vóór de brutaliserende oorlogs- en
bevrijdingsdagen.
Van criminologisch standpunt gezien is de doodstraf van weinig belang, daar ze
slechts voor uitzonderlijke misdaden wordt gevorderd, en zelfs dan nog in normale
toestanden zo voorzichtig wordt uitgesproken dat ze statistisch een zeldzaamheid
blijft. Maar ze stelt wel een probleem in het natuurrecht en in de rechtsphilosophie.
Eenvoudig is het niet.
Prof. Mr. M. van Bemmelen, Hoogleraar in het strafrecht en de criminologie aan
de Rijksuniversiteit te Leiden, behandelt nog eens 'Het Probleem van de doodstraf'
in de Vlaamse rechtskundige bibliotheek (De Sikkel, Antwerpen, L.J. Veen,
Amsterdam, 1948). De geleerde Professor spreekt zich uit tegen de doodstraf. Hij
ontkent wel is waar het recht tot zelfverdediging van den staat niet. Hij meent dat in
bepaalde omstandigheden de staat de doodstraf mag en moet toepassen, als er anders
gevaar dreigt van bloedwraak en ongerichte wraak. Het geval heeft zich nog
voorgedaan op bijltjesdag van de bevrijding. 'Indien een staat de ongerichte wraak
en de bloedwraak niet anders zou kunnen voorkomen, dan door zelf doodstraffen uit
te spreken en te executeren, dan zou de staat zelfs de plicht hebben om zulks te doen,
daar een strafrecht met doodstraf altijd nog beter is dan een toestand waarbij volk
en individu het recht in eigen handen nemen en lynch- en bloedwraak-methoden
worden toegepast. Het probleem van de doodstraf is m.i. dan ook geen kwestie van
rechtmatigheid maar een probleem van doelmatigheid' (p. 10).
De professor beweert echter dat de staat het in normale omstandigheden gedaan
kan krijgen zonder de doodstraf. Daaruit volgt dan dat de staat de plicht heeft het
met minder te doen, ja zelfs, met zo weinig mogelijk straf. Professor van Bemmelen
gaat tot het paradoxale, wanneer hij in zijn uiteenzettingen den raad geeft, in perioden
van toenemende en zwaarder wordende criminaliteit, de straffen te vermilderen. 'Wij
moeten derhalve zo spoedig mogelijk enerzijds de oorzaken voor criminaliteit trachten
weg te nemen, anderzijds onze strafposities verminderen. In de tweede plaats moeten
wij onze gevangenissen zo veel mogelijk leeg maken. Er moeten zo min mogelijk
mensen gevangen gehouden worden. Wij moeten zo veel doenlijk - en hoe eerder
hoe beter - met een schone lei beginnen... Daarvoor is nodig, dat in alle landen van
Europa op zo groot mogelijke schaal de reeds opgelegde straffen worden verminderd,
dat amnestie wordt verleend voor alle delicten - civiele en politieke - die in en na de
oorlog zijn begaan, dat op het gehele terrein van het strafrecht wordt na-
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gegaan, welke strafbepalingen wij voortaan kunnen missen, dat in het bijzonder de
geleide economie niet haar heil zoeke in een voortdurende vermeerdering van
strafbepalingen...' (75).
De grondreden schijnt wel te zijn dat violenta non durant. Zijn hoofdargument
tegen de doodstraf is echter, dat de doodstraf criminogeen werkt. De angst voor den
dood is immers beklemmend, schrikwekkend en aantrekkelijk tezelfdertijd. De angst
voor den dood leidt 'tot een hevige emotie, die, wanneer zij of verwezenlijkt of
overwonnen wordt, een intense bevrediging geeft. De overtuiging is derhalve
gerechtvaardigd dat ook uiterst riskante misdaden, waarbij de kans op doodstraf
bestaat, evenzeer afschuw verwekken als tevens een sterke aantrekkingskracht
vertonen' (19).
Reeds Holtzendorff (Das Verbrechen des Mordes und die Todestrafe 1875 en
Encyclopedie des Rechts) beweerde iets van dien aard. Het kan echter slechts bewezen
worden door zorgvuldige bestudering van de criminele psychologie. Een dankbaar
onderwerp voor dieptepsychologen en psycho-analysten. Zoveel kan men echter wel
aannemen dat schrik altijd een tweesnijdend zwaard is. Om gezond in te werken op
den mens moet er altijd iets meer zijn dan schrik. Indien de schrik, welke vaag en
algemeen van de doodstraf uitgaat, niet gekompenseerd wordt door het wezenlijk
nut dat de executie daarvan meebrengt, dan moet men toegeven dat de doodstraf niet
beantwoordt aan het goed van een bepaalde gemeenschap.
Het is niet mogelijk één voor één de argumenten voor en tegen de doodstraf af te
wegen met den geleerden Professor, hem hier eens bijtredend, daar eens afkeurend
of ook wel eens gewoon schokschouderend. In zijn beschouwing over de straf in het
algemeen wordt weinig waarde gehecht noch aan de vergeldingsfunctie noch aan de
afschrikkingsfunctie. Te weinig dunkt me. Er gaat toch wel enige invloed uit van de
dreiging der straf indien ze, zoals zo even werd gezegd, psychologisch gezond
afgewogen wordt. Ook de vergeldingsfunctie heeft een betrekkelijken zin. Voorzeker
vergelding veronderstelt enigszins schuld en die is moeilijk af te wegen. Doch het
is verkeerde menselijke psychologie de verantwoordelijkheid in een mensenhart te
doven, ook al meent men te moeten toegeven dat er maar een greintje van overschiet,
na afrekening van al de determinerende factoren. En men vergeet daarbij de
symbolische waarde van de straf waardoor telkens voor iedere misdaad de rechtsorde
voorgehouden wordt, en de schande wordt ingebrand voor de opstandigheid.
De eigenlijke functie van de straf ziet Professor van Bemmelen in de van staatswege
overgenomen wraak voor het onrecht: een soort kanalisatie van de agressiviteit van
het individu (wraakzucht) of van de massa (lynching) door bepaalde vormen van
recht.
Nietzsche heeft een dergelijke opvatting gehad in zijn Genealogie der Moral. Zo
simplistisch mag men het toch niet voorstellen. Er zijn ook andere elementen die
meetellen in de betekenis van de straf: het noodzakelijk machtsvertoon van de
gemeenschap, zelfverdediging van het gemenebest, de diep ingewortelde zin voor
ordelijkheid, voor rechtvaardigheid, de ontlading van een geheime collectieve schuld
in de bestraffing van den misdadiger uit de gemeenschap enz.
Men kan zich nu de vraag stellen
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of het wegens die veelzijdige betekenis van de straf in onze huidige maatschappij
nog nodig is de, zij het ook nog zo zeldzaam toegepaste, doodstraf te behouden. De
voornaamste bezwaren tegen de doodstraf, zoals ze in het boek van Professor van
Bemmelen voorgelegd worden, maken echter niet veel indruk en staan nog te zeer
in de liberale visie van den mens; zo b.v. de onbekendheid met den dood, het feit dat
de doodstraf onschuldige nabestaanden van den delinquent meer treft dan de
delinquent zelf, dat de doodstraf te eenvoudig is, dat ze de autoriteit van den Staat
verlaagt.
De argumenten vóór de doodstraf anderzijds houden geen steek bij nader onderzoek.
Sommige zijn al te simplistisch als b.v. dat de doodstraf een goedkoop middel aan
de hand doet om van de misdadigers af te geraken. Men heeft kunnen zien waartoe
dit argument heeft geleid in de verschrikkingen van de gaskamers.
Andere argumenten voor de doodstraf krijgen maar betekenis in een gebrekkige
ordening van de gevangenisstraf. En dat kan reeds volstaan om te begrijpen dat men
in vroegere eeuwen heel wat lichter omging met de doodstraf. Ook nu nog zou men
kunnen opmerken dat het soms humaner is een mens op te hangen, dan hem moreel
en geestelijk af te takelen in levenslange kleinerende gevangenisstraf.
Ook ten overstaan van de doodstraf falen de vergeldingstheorie en de
afschrikkingstheorie. De meeste criminologen zullen bevestigen wat Professor van
Bemmelen ons hier ten beste geeft.
Het sterkste argument tegen de systematisch en rechtskundig voorgehouden
doodstraf lijkt mij het feit dat ze in een geordende en beschaafde gemeenschap
overbodig blijkt en noodzakelijkerwijze het peil van het zedelijk aanvoelen lager
houdt, wegens de mogelijk gehouden instinktieve ontlading. In dien zin kan men
nog begrijpen dat ze eerder criminogeen werkt, zoals Professor van Bemmelen
voorhoudt.
Doodstraf en daadwerkelijke vlugge uitvoering daarvan zijn aldus alleen nog te
verantwoorden als een tijdelijk, kortstondig verweer tegen de stoornissen van het
gemenebest. Er is niets op tegen dat men hardhandig zou optreden tegen de
handelingen van gangsters, verraders, anarchisten, revolutionnairen. Een korte
schoonmaak in een aanranding of omwenteling van het gemenebest is sociologisch
veel gezonder dan de blijvende rechtskundige instelling van de instinktieve reactie.
In alle andere gevallen is een zachtaardiger en menselijker strafbestel ook
doelmatiger, in de mate nochtans dat de straf zeker, onontkoombaar en rechtvaardig
wordt toegepast.
A. Snoeck S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Dr G.Ch. AALDERS, Het Boek de Prediker. J.H. Kok, Kampen, 1948,
262 pp., geb. f. 9,75.
Om twee redenen moeten we de aandacht op dit boek vestigen. De eerste reden is
belangrijk. Dit boek opent nl. een groot-opgezette serie, getiteld: Commentaar op
het Oude Testament, onder redactie van Prof. Dr G.Ch. Aalders, Prof. Dr W.H. Gispen
en Prof. Dr J. Ridderbos. Tot nu toe zijn bij onze protestantse landgenoten twee
nagenoeg voltooide commentarenreeksen op de gehele H. Schrift in gebruik: Tekst
en Uitleg en Korte Verklaring. Beide zijn vrij beknopt, degelijk zonder technisch te
zijn, mooi en duur uitgegeven in handige prettige deeltjes. Blijkens dit eerst
verschenen deel zal de nieuwe reeks, zonder de praktijk en het leven uit het oog te
verliezen, bovendien ook de vaktechnische discussie en verantwoording van de
voorgestelde exegese bieden. Te oordelen naar de namen van redactie en medewerkers
en vooral ook naar de inhoud van dit eerste deel, wil dit Commentaar op het Oude
Testament in 't groot en in 't vaktechnische bieden wat met name de Korte Verklaring
in het kort en in algemeen verstaanbare en direkt-praktische vorm gaf. Dit betekent,
dat we een exegese mogen verwachten van gereformeerd protestants standpunt, dus
gelovig en opbouwend.
Dit boek verdient echter niet alleen gesignaleerd te worden, omdat het 't aanzijn
geeft aan een belangrijke serie, maar ook zelf is het, als commentaar op het boek
Prediker, een mooie aanwinst voor de wetenschappelijke literatuur in het Nederlands
taalgebied.
Men kan op Prediker een zeer lange inleiding schrijven, want dit Bijbelboek werpt
vele problemen op en de interpretatie-systemen zijn legio. Wij zijn de auteur dankbaar,
dat hij ons al die kronkelwegen bespaart. Hij houdt vast aan wat, ondanks alles,
evident is en blijft, namelijk, dat Prediker een eenheid is en als een eenheid is te
verstaan. Eén, zelfs van stijl en taal, maar vooral één van geest, één van inspiratie.
Dat is het gevaar van geleerd detailwerk, van dat 'gruis der geleerdheid', dat men
soms blind wordt voor de evidentie van het geheel. Het boek Prediker biedt één
machtige visie op het wankele van al het ondermaanse. Eén begenadigde menselijke
geest is door die visie gegrepen en tracht ze onder woorden te brengen. Hij doet dat
met horten en stoten, broksgewijze, het loopt niet allemaal even glad en logisch; de
man is geladen, hij is gepakt; hij probeert het eerst zus en dan zo te schilderen; de
ijdelheid van dit ondermaanse treedt in zovele verschijningsvormen naar buiten! met
hijgende vaart jaagt hij langs al die bonte verscheidenheid - het is alles ijdelheid!
Dit is de kracht van dit commentaar van Prof. Aalders, dat hij zo open staat voor
'wat de kennelijke bedoeling van de auteur is'. Daarom is zijn commentaar uitvoerig;
alle verscheidenheid en tegenstrijdigheid weet hij harmonisch onder te brengen in
de grote visie van de gewijde schrijver. Door deze opbouwende constructie-arbeid
smelten vanzelf al die interpretatie-systemen weg en worden vele klassieke
inleidingskwesties (bijv. over de invloed van Griekse wijsbegeerte) zó secundair,
dat we ze gaarne missen. Daarom ook is zijn inleiding kort (25 pp.), maar omdat ze
zo gericht is op het positief verstaan van de H. Schrift, toch rijk aan inhoud. Het
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geheel kunnen we niet beter karakteriseren dan met deze beginselverklaring uit de
Inleiding (p. 19):
'De schrijver van dezen commentaar is als Gereformeerd theoloog niet
alleen van de eenheid van compositie in het boek De Prediker, maar
eveneens van de eenheid der gansche H. Schrift overtuigd; en daarom
heeft hij hier niet bloot
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het woord van den anonymen volksleeraar die zichzelf alleen maar Qohelet
noemt, maar allermeest het woord van den levenden God zelf trachten te
beluisteren. Dat dit op zijne beschouwingen omtrent den gedachtengang
van het boek niet zonder invloed gebleven is, mag vanzelfsprekend geacht
worden.'
Wanneer de gehele reeks op dit peil gehandhaafd kan worden, dan zullen we eindelijk
ook in Nederland binnen afzienbare tijd een eigen bijbelse bibliotheek bezitten. We
denken hier nl. ook aan de van katholieke zijde ondernomen commentarenreeks op
het O.T. (in 12 grote delen), waarvan de eerste delen wel niet zo lang meer zullen
uitblijven. Dat is een gelukkig samentreffen, dat de wetenschap alleen maar ten goede
komen kan, vooral wanneer deze Nederlandse uitgaven ons niet een loutere repetitie
verschaffen van de commentarenreeksen, welke het buitenland reeds lang heeft. Er
is nog plaats genoeg voor zelfstandig werk. De buitenlandse commentaren zijn
dikwijls wat eenzijdig ingesteld op philologie en literair-kritische problemen. We
hopen, dat onze Nederlandse commentatoren, volledig profiterend van de gegevens
en resultaten der buitenlandse geleerdheid, hun beste kunnen zullen gebruiken om
de totale exegese van het boek, dat ze onderhanden hebben, zo positief en constructief
mogelijk te pousseren. Het hier besproken boek van Prof. Aalders schijnt ons daarvan
een geslaagd voorbeeld.
H. Renckens
De Godsdiensten der Wereld. Onder redactie van Prof. Dr G. Van der
Leeuw. Eerste deel. Tweede druk. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1948, 549
pp. geïll. Deel I geb. f. 25. - Deel I en II geb. f. 50.
Dit is niet zo maar het eerste 't beste boek. Het is ook niet bestemd voor de eerste de
beste. Het is een monumentaal werk, zowel naar de inhoud als naar de vorm van
uitgave, zodat het de draagkracht van menige beurs en ook van menig brein te boven
zal gaan. Het leidt ons binnen in de fascinerende wereld van de godsdiensten. Dit is
een zeer uitgestrekt en geaccidenteerd terrein, waarvan het zich steeds uitbreidende
onderzoek aan verschillende speciale takken van wetenschap het aanzijn heeft
gegeven. Zo komen in de twee delen van dit werk niet minder dan 18 specialisten
aan het woord. Daarmede is het voornaamste over de waarde en de belangrijkheid
van deze uitgave al gezegd. Want godsdienstgeschiedenis is geen terrein voor
amateurs, terwijl men toch nergens zoveel dilettantisme aantreft als juist hier. Het
mensenbestaan roept nu eenmaal vanzelf de problemen op, waarop de verschillende
godsdiensten ieder op hun wijze het antwoord trachten te geven: de verhouding van
de mens tot de bovenaardse wereld en de verhouding van dit korte mensenleven tot
het hiernamaals. De oplossing van deze problemen is van allesbeslissend belang;
daarom is het grasduinen op dit terrein zo verleidelijk en tevens zo onverantwoord.
Er is dus alle reden om dankbaar te zijn, dat ons hier bezonnen en bezonken
vakwerk geboden wordt. De zeer uitgebreide en voor de leek onbereikbare
vakliteratuur is hier verwerkt tot voortreffelijke synthesen, die de ontwikkelde lezer
er een beeld van kunnen geven, waar het hedendaagse weten aan toe is. Hij zal er
ook uit leren, dat hier geen plaats is voor populaire apodiktische wetenschap, maar
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eerder voor eerbiedig ordenen en bedachtzaam interpreteren van soms spaarzame
gegevens, aanduidingen en vermoedens.
In dit deel (waarvan de eerste druk in 1940 verscheen) worden, na de religie der
primitieve volken, de godsdiensten van het Nabije en Verre Oosten behandeld; dus
de godsdiensten van het Oude Oosten (Egypte, Babylonië-Assyrië, Israel, Perzië) en
de grote nog levende godsdiensten van Azië; terwijl in het spoedig te verwachten
tweede deel de religie van Grieken en Romeinen, verder Hellenisme, Judaïsme,
Christendom, Islam en tenslotte de godsdiensten van de Europese volken vóór de
kerstening een plaats zullen vinden.
Het zeer rijke eerste deel is natuurlijk volkomen ongeschikt voor
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warhoofden en fantasten. Het veronderstelt een evenwichtige lezer die tot oordelen
in staat is en geestelijk (ook in kennis van eigen godsdienst) volgroeid. Dit geldt met
name van de uitvoerige verhandeling over Israel (140 pp.), zoals het in nog wel
hogere mate zal gelden voor de twee bijdragen over het Christendom in het tweede
deel.
We kunnen hier op de 10 bijdragen van het eerste deel niet afzonderlijk ingaan.
Maar, behalve als blijk van belangstelling, is om meer dan één reden een enkel woord
over 'Het Geloof in Israel' op zijn plaats.
De schrijver van deze bijdrage is de Joodse geleerde Martin Buber. Dit zegt voor
de ingewijde eigenlijk reeds alles. Inderdaad heeft deze bijdrage alle van deze schrijver
te verwachten kwaliteiten, waarvan we dan enige bedenkelijke zijden er op de koop
toe bij moeten nemen. Dat wil zeggen, dat deze studie levend, boeiend, suggestief
en leerrijk is, maar tevens beslist moeilijk, zeer persoonlijk en niet vrij van subjectieve
constructies. Dit valt te meer op na de rustige en heldere uiteenzettingen van Prof.
de Buck (Egypte) en Prof. Böhl (Babylonië-Assyrië). We stappen echter gaarne over
die bezwaren heen, we zijn veel te dankbaar, dat dit onderwerp aan Buber werd
toevertrouwd; want hij bezit een fijn inlevingsvermogen in oude teksten en situaties,
hij verstaat de kunst van het luisteren naar een tekst, maar vooral: hij tracht het Oude
Testament als een geheel, als een samenhangende, levende boodschap te verstaan.
Door het detail heen grijpt hij naar het wezenlijke, naar het eeuwig menselijke en
eeuwig goddelijke, en weet daarvoor ook verrassend nieuwe en rake formuleringen
te vinden. Al grijpt hij o.i. dikwijls genoeg mis, toch kan men ook van die misgrepen
nog leren en er zeer bruikbare elementen in vinden.
Ook deze studie wil tenslotte in haar geheel en met sympathie begrepen worden.
Men stappe dus geduldig over wat absolute affirmaties aangaande detail- en zelfs
hoofdkwesties heen om open te blijven staan voor de totaal-visie van de auteur op
het mysterie Israel. Al zal dan de katholieke lezer het nodige voorbehoud blijven
maken, hij zal toch met vreugde en vrucht ervaren, dat Buber het wezenlijke van het
O.T. meermalen weet te treffen, bijv. betreffende het Jahwisme, het verbond, de
geloofsbeslissing, de crisis van het monotheïsme, het lijdensprobleem. De positieve,
opbouwende en synthetische exegese van Buber doet, na alles wat we op dit gebied
gewend zijn, weldadig aan, te meer daar ze hem in zijn dateringen en in zijn oordeel
over de historische waarde van de oudtestamentische gegevens dikwijls dicht bij het
traditionele standpunt brengt, wat des te vruchtbaarder is, naarmate dit standpunt bij
hem nuances krijgt, die wel eens een gelukkige correctie op bepaalde traditionele
simplismen zouden kunnen blijken.
We wensen dus aan deze benijdenswaardige Nederlandse uitgave een ruime
verspreiding toe onder allen aan wie ze goed besteed is.
H. Renckens
Dr D. DEDEN S.C.J., De Messiaanse Profetieën. J.J. Romen & Zonen,
Roermond-Maaseik, 1947, 159 pp. f. 6,20 - 7,90; fr. 100 - 120.
Juist omdat dit boek verschenen is in de bekende serie Bijbelse Monographieën,
hadden we het liever geheel anders opgezet gezien. Maar in zijn feitelijke vorm is
het er toch ook goed op zijn plaats. De leek in het vak zal immers graag een boek tot
zijn beschikking willen hebben, waarin hij zich gemakkelijk kan oriënteren over de
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belangrijkste messiaanse teksten. Hier kan hij dan ook een globale indruk krijgen
van wat er zo al over een bepaalde tekst te doen is in de geleerde wereld. Stuk voor
stuk was er van die teksten wel wat meer te maken geweest, maar de auteur schijnt
zich vooral te willen richten tot lezers met een tot dorre redelijkheid beperkte
belangstelling. Dat verklaart wellicht ook, waarom de inleiding en de uitvoerige
nabeschouwingen het messianisme behandelen van zeer speciale gezichtspunten uit,
welke ons niet de meest geschikte lijken voor een goed totaalbeeld ervan. Maar het
is mogelijk, dat bepaalde en niet eens
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weinige lezers om dezelfde redenen waarom wij bezwaren tegen dit boek hebben,
er juist in zullen vallen.
H. Renckens S.J.
Alb. LANG, Umkampftes Christentum. - Bonn, 1947, 63 blz.
Een knappe (in Nederl. en Duitse zin) samenvatting van de strijd om het Christendom.
De Schrijver ziet vier fronten, vanwaar het Christendom wordt belegerd: het front
dat zich richt tegen de bovennatuurlijke openbaring (Aufklärung en rationalisme,
later Kants kriticisme en het idealisme van Fichte en Hegel, ook van Schleiermacher);
vervolgens het front tegen de historische grondslagen (vooral de liberale Bijbelkritiek);
dan de strijd tegen de ethische waarden van het Christendom (een aesthetisch
humanisme, de aan- en uitvallen van Nietzsche c.s.); tenslotte de bedreiging van de
kant van het hedendaagse leven (de vervlakking, nivellering, mechanisering,
godsdienstig, ja geestelijk indifferentisme). In die vier fronten steekt tevens een - zij
het niet streng - chronologische orde, en zij worden in de bovengenoemde volgorde
ook steeds gevaarlijker voor het Christendom. Gelukkig kan de schrijver enige
symptonen van herleefd, radikaal Christendom noemen. Volkomen terecht legt hij
er de nadruk op, dat de weg terug er niet een is langs de vier fasen, maar van elk dier
vier rechtstreeks in de volledige aanvaarding van de gehele waarheid moet wezen,
omdat elke tussenfase maar weer doorgangsstation naar het lagere niveau zou zijn.
De schrijver is theologisch hoogleraar te Bonn.
J.J.M. van der Ven
P. Dr Francus SANDERS O. Carm., Santa Teresa. - Uren met groote
Mystici, Hollandia, Baarn, 194 blz.
Het vergt grote kundigheid om voor een belangstellend, maar oningewijd publiek
aan de hand van een Bloemlezing de mystieke leer van een schrijver of schrijfster
duidelijk en aantrekkelijk voor ogen te stellen. De poging van Pater Sanders zouden
wij nochtans uitstekend geslaagd willen noemen. Hij volbrengt wat hij in zijn boeiende
en belangwekkende Inleiding belooft. Hij geeft inderdaad een zo volledig mogelijk
beeld van de rijke gedachtenwereld van Santa Teresa. De Bloemlezing beperkt zich
tot de drie grote werken van de Heilige, haar eigen Levensbeschrijving, De Weg der
Volmaaktheid en Het Kasteel der Ziel. De tekst is aan de vertaling van Prof. Dr Titus
Brandsma en Dr Athanasius van Rijswijck ontleend. Wij verwachten dat velen een
Uur van geestelijke verpozing en verkwikking bij deze grote Mystica zullen
doorbrengen. Het is gebleken dat juist voor haar werk een bijzondere belangstelling
bestaat. Wij verheugen ons hierover, doch vragen ons af, wanneer eindelijk eens
voor onze Nederlandse Mystieken het Uur der bewondering zal slaan.
Dr M. Smits v. W.S.J.
Alois LOIDL, 60 Fragen an die Kirche.. - Herder, Wien, 1948, 88 blz.
S. 6,40.
Zo iets als 'De meest gemaakte moeilijkheden' van de PP. Otten en Pauwels. De hier
beantwoorde moeilijkheden werden verzameld in een Oostenrijks kamp voor politieke
delinquenten. In de korte antwoorden wordt allereerst getracht scheve voorstellingen
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omtrent de katholieke leer en praktijk recht te zetten. Bovendien wordt vooral
beklemtoond dat deze leer niet in tegenspraak is met de rede, hetgeen soms haar
karakter van mysterie en 'ergemis' iets in de schaduw laat. Een lijst aanbevolen
katholieke Duitse literatuur besluit de antwoorden.
P. Schoonenberg
F.M., BRAUN, O.P., Jésus, Histoire et critique. - Casterman, Doornik,
1947, 160 blz., Fr. 63.
De dertig laatste jaren zijn er vele werken over Jesus verschenen, zowel bij
Katholieken als bij Protestanten, zodat het lastig wordt over Jesus te schrijven zonder
te herhalen wat reeds dikwijls en uitnemend gezegd werd. P. Braun was goed
voorbereid om zo een taak aan te durven. Oud-
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leerling van P. Lagrange en professor in de exegese aan de universiteit te Freiburg,
had hij reeds werken gepubliceerd over verschillende aspecten van dit onderwerp,
o.a. Où en est le problème de Jésus? (1932), La sépulture de Jésus (1937), Evangile
selon Saint Jean (1946). Het boek dat hij nu laat verschijnen bestaat hoofdzakelijk
uit een artikel dat hij schreef voor de Franse encyclopédie Histoire générale des
religions (1947). Het is niet een nieuw leven van Jesus, doch eerder een studie over
de persoon en het werk van den Zaligmaker. Voor de algemene structuur gelijkt het
op het klassiek geworden boek van P. de Grandmaison, doch het is veel bondiger,
en benut heel wat werken die sedertdien zijn verschenen. Sedert twintig jaar was de
stand der critiek ook gewijzigd. Dit werk wil, zonder aan polemiek te doen, positief
uiteenzetten wat in den huidigen stand der christologische studies, over Jesus kan
gezegd worden. In hfdst. 4-8 schetst Schr. ons een mooi portret van Jesus. Hij ontleedt
er vooral, en op gelukkige wijze, de zielesterkte en zelfaffirmatie van den Zaligmaker,
zonder haar nochtans te karakteriseren als harde heldhaftigheid, zoals K. Adam. Wat
gezegd wordt over Jesus' inwendig leven en over de openbaring van Gods Vaderschap,
lijkt ons niet helemaal voldoende. Zeer belangrijk is het voorlaatste hoofdstuk over
de paulinische christologie: wij zien er hoe het geloof in Jesus' Godheid zich van de
Handelingen tot aan de laatste brieven van Paulus meer en meer expliciteert. Het
laatste hoofdstuk ten slotte schetst de ontwikkeling der christologische dogma's, en
toont hoe de afwijkingen daarvan steeds dezelfde zijn gebleven van het begin tot op
onze dagen.
'n Mooi en belangrijk werk, dat door geen ander wordt vervangen. Soms heeft
men wel den indruk dat Schr., ondanks zijn opzet, nog niet genoeg is losgeraakt uit
de polemiek. Toch doet hij de hoofdlijnen van de Evangelische boodschap zeer
duidelijk uitkomen en brengt hij op meer dan één punt werkelijk iets nieuws.
I. de la Potterie

Wijsbegeerte
Régis JOLIVET, Les doctrines existentialistes de Kierkegaard à J.P.
Sartre. - Ed. de Fontenelle, Abbaye S. Waudrille de Fontenelle, 1948,
375 blz..
E.H. Jolivet, deken van de Katholieke Faculteit van Philosophie te Lyon, is een
meester in de wijsgerige hogere vulgarisatie. Zijn Traité de Philosophie in vier delen
(Vitte, Parijs) was hiervan reeds een overtuigend bewijs. In 1946 verscheen zijn
merkwaardige Introduction à Kierkegaard, waaruit bleek, dat de belangstelling van
de schrijver door het existentialisme werd aangelokt. Het nieuwe werk, dat voor ons
ligt, is ongetwijfeld het meest volledige en het beste overzicht van de philosophische
leerstellingen, die onder de naam van existentialisme schuil gaan. In het eerste deel,
Les Sources de l'existentialisme worden Kierkegaard en Nietzsche behandeld; in het
tweede, Les doctrines existentialistes vat de schrijver de fundamentele
existentialistische geschriften samen van Heidegger en Sartre (het atheïstisch
existentialisme) en van Jaspers en Marcel. Een Appendice bevat een korte beschrijving
van de phenomenologische methode van Husserl, die, op overigens verschillende
manier, door de existentialisten werd aangewend.

Streven. Jaargang 2

De schrijver is er in geslaagd, op zo duidelijke wijze als maar enigszins mogelijk
is, de doorgaans moeilijke en duistere wijsgerige producten van de existentialisten
samen te vatten, de zin van hun philosophische onderneming te belichten en de
verschillen en gelijkenissen van de verschillende systemen aan te duiden. Zijn
uiteenzettingen zijn volkomen objectief, maar in de Inleiding, sommige voetnota's
en het besluit situeert hij op een uitstekende wijze het existentialisme t.o.v. de
traditionele philosophie en weegt hij zeer nauwkeurig de waarde af van deze nieuwe
denkrichting. Dit is dan ein-
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delijk het aangewezen katholieke boek over het proteïform verschijnsel dat men
existentialisme noemt.
F. De Raedemaeker
F. De RAEDEMAEKER, S.J., De ideologie van Karl Marx in het
Kommunistisch Manifest. - Lannoo, Tielt, 1948, 88 blz., Fr. 32.
Het Kommunistisch Manifest, dat honderd jaar geleden - in het begin van 1848 - te
Londen verscheen, bevat de kern van Marx' opvattingen over de mens, de
maatschappij en hare geschiedkundige ontwikkeling. Die opvatting was toen reeds
tot rijpheid gekomen; ze werd beschouwd als de grondkeure van de beweging die
hij inzette, en zij is dat nog steeds voor de hedendaagse kommunisten. Het ons hier
aangeboden commentaar leert ons hoe het Manifest ontstond, wat het bevat en
waardoor het in strijd is met onze christelijke levensopvatting. Het is zakelijk en
grondig. Om grondig te kunnen zijn moest de schrijver de wijsgerige opvattingen
van Marx en van zijn meesters bespreken. Dit bracht onvermijdelijk mee dat de
uiteenzetting, ofschoon steeds duidelijk, op enkele plaatsen wijsgerige vorming eist
om volledig begrepen te worden. Aan alle ontwikkelden, maar vooral aan hen die
geroepen zijn de dwalingen der kommunisten te weerleggen, moet deze brochure
warm aanbevolen worden. En wie zal nooit een dwalende, of althans een weifelende
ontmoeten?
K. du Bois.

Taal en letterkunde
Antoon van DUINKERKEN, Begrip van Rome. - Paul Brand, Bussum,
1948, 218 blz., geb. f. 5,90.
Er is nauwelijks een litterair genre, waarin de persoonlijkheid van de auteur zozeer
de waarde en betekenis van den inhoud bepaalt, als in het reisverhaal. Dit wordt men
zich weer bewust in dit boek van van Duinkerken. Hij heeft Rome bezocht en
bewonderd als duizend anderen, maar hij zag het, zoals slechts een op de tienduizend
het zien. Rome sloeg in hem Problemen wakker, die voor een gewoon Rome-reiziger
weinig met Rome te maken hebben. Daarom ook is dit boek geen eigenlijk reisverhaal,
maar een relaas van de innerlijke gewaarwordingen, de worstelingen en problemen
van van Duinkerkens eigen ziel. Hij raakt dikwijls aan kwesties en problemen van
ongewone draagwijdte en menig lezer zal terugschrikken voor de krasse uitspraken
van dezen Rome-bezoeker. Er is, dunkt me, één idee, één voorstelling die van
Duinkerkens vizie der dingen domineert, en dat is dat wij, Christenen, in alles de
consequentie der menswording Gods moeten aandurven. Dit volstrekt Christelijke
humanisme is de leidraad van zijn leven en denken en nergens, geloof ik, heeft hij
dit zo duidelijk uitgesproken als hier. Deze grondgedachte brengt hij in verband met
al wat hij in Rome zag en ervoer. Het is een boek vol prikkelende problematiek, dat
altijd boeit, ook waar het wellicht verzet uitlokt, een boek, dat ieder denkend lezer
veel te zeggen heeft. De wijze van uitgeven is smaakvol en verzorgd.
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J.v.H.
Gerard KNUVELDER, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde van de aanvang tot heden. - Eerste deel, Malmberg,
s'Hertogenbosch, 1948, 399 blz., geb. f. 15.
De uitgever Malmberg gaat een serie uitvoerige handboeken uitgeven. Daarvan
verzorgt Gerard Knuvelder de Nederlandse Letterkunde in drie delen, waarvan het
eerste nu gereed ligt. Jarenlange omgang met de vaderlandse letteren in studie en
onderwijs hebben hem daartoe voorbereid. Dit eerste deel behandelt de stof tot aan
de drempel der gouden eeuw. Het is degelijk en verantwoord werk wat hier geleverd
is: de nieuwste en laatste studies en opvattingen omtrent personen en zaken worden
besproken en brede uitweidingen over bepaalde cultuurperioden of
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-verschijnselen verwijden het uitzicht. Zonder chauvinistisch of beperkt van blik te
worden stelt Knuvelder zich op beginselvast katholiek standpunt en beoordeelt van
daaruit de historische en litteraire gebeurtenissen. De schrijver van een handboek
heeft nu eenmaal de taak werkelijk een 'handboek' te schrijven, d.w.z. hij heeft allerlei
gegevens in geordend verband te brengen en mag zich niet de weelde veroorloven
bij iets bijzonder bekoorlijks lang te blijven stilstaan. Zo had ik bijv. gewenst dat
Knuvelder langer bij het lied verwijld had, maar de handboekverplichtingen laten
hem geen tijd. Over enige kleinigheden zou nog te discussiëren vallen: over den
'kerkvader' Boetius (blz. 205) en over de uitdrukking 'de illustere-renaissance-pausen
Julius II en Leo X' (blz. 204). Alles bij elkaar heeft Knuvelder een degelijk en up-to
date handboek geschreven. De uiterlijke verzorging der uitgave is smaakvol en
kostbaar.
J.v.H.
Nico ROST, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid. - Veen,
Amsterdam, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 265 blz., geb. f. 5.50.
Nico Rost, die eerst te Vorst, Scheveningen en Vught gevangene van de Duitsers
was geweest, kwam in Juni 1944 te Dachau aan, en hield het er vol tot aan de
bevrijding door de Amerikanen, op 29 April 1945. Dit is zijn herschreven dagboek.
Zoek geen oorlogsgruwelen; zoek de ervaringen van een man die met schoonheid
en wijsheid, daarom niet minder met oprechtheid en dienstbaarheid, zich taai hield
en edel. Zoek het bestaan van een humanist (zonder de Grieks-Romeinse oudheid),
die niet het minst door de Duitse literatuur verlicht werd en gevoed. Zoek de
velerhande waarnemingen van een nuchter mens, die te oordelen wist, te helpen en
te leven. En door hem heen, benader medegevangenen en slachtoffers: den
Oostenrijksen Medicus-schrijver Rheinhardt, den Fransen Jezuïet Victor Dillard,
onzen Kamiel van Baelen, verscheidene anderen. En voeg alles samen tot het besluit,
dat Dr A. van de Poel in zijn Neuengamme reeds wist te trekken: ook te midden van
verdrukking, tragiek en dood overwint de ziel.
In de meest hachelijke oorlogsomstandigheden heeft de auteur de serene wijsheid
van den vrede kunnen bewaren, de opene onbevangenheid, de eenvoudige waardering
voor de meest verscheidene mensen, de hoopvolle levenslust en den onontbeerlijken
moed. Daardoor geeft dit boek ons over den oorlog, over de literatuur, over de
vriendschap, over de meest verscheidene menselijkheid, heel veel te leren. Weinige
andere zijn zo veelzijdig rijk en weldoend.
Em. Janssen
A.K. ROTTIERS, Het moeras. - De Brug, Antwerpen, 1947, 46 blz. en
4 reproducties naar gewassen tekeningen van R. Delannoy.
A.K. Rottiers doet, na dezen oorlog, denken aan Karel van den Oever na den
voorgaanden. Hij stikt in 'het moeras' van den modernen tijd en geest; hij hunkert
naar ruimte, nieuw leven en absoluten trouw; met geheel zijn wezen brengt hij ons
een boodschap, die zijn kunst nog niet weet te verwoorden.
Is hij dichter? Geenszins beheerst hij de dichterlijke uitdrukking en vormgeving;
maar in zijn werk vallen de symboliek op en de epische bestanddelen. Hij moet
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kiezen, sober en eenvoudig schrijven, zijn onderwerpen uitdiepen, kritisch zichzelf
beschouwen, zich meedelen van uit de voedende stilte; intussen vragen wij ons af
of zijn toekomst niet eerder in het proza ligt.
Volgend vers illustreert onze kritiek: gebrek namelijk aan dichterlijke vormgeving
en waarschijnlijk aan zelfkennis:
Ik ben uit 't hout gesneden der schalmei,
Om steeds te zingen, om steeds te zingen!
Zing ik voor mij: of 't iemand hoort?
Naderbij komend voel ik de dood.
Zing ik voor anderen, 't wordt niet erkend
't Lied waar de ziel in geborgen werd.
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Toch moet ik zingen of ik 't ergste leed,
Ik ben uit 't hout gesneden van het leed' (blz. 32).
Em. Janssen

Firmin van der POORTEN, De hof van Olijven. - Brochurenreeks 'Nieuwe
Stemmen' nr 3, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 24 blz., Fr. 25.
Wij trokken den specifiek dichterlijken aanleg van dezen auteur reeds in twijfel; deze
laatste bundel bevestigt ons vermoeden: de dichtkunst is, voor Van der Poorten, de
weg niet. Uit zijn zwaarwichtig dichterlijk-aandoende verzen en strophen klinkt geen
eigen stem op; zelfs in de vormbeheersing en verstechniek zien we eerder stilstand
dan vooruitgang; de wil om Jesus-lijden om te dichten heeft den vromen dichter tot
een licht profanerende begoocheling gebracht, niet tot een eerbiedig bewogen
penetratie. Neen, de dichtkunst is zijn weg niet.
Waarom kiest hij niet, wanneer hij psychologisch peilen en inleven kan, het sobere
directe proza?
Em. Janssen
Het volksboek van Ulenspieghel, in geleid en van aantekeningen voorzien
door L. Debaere en P. Heyns. - Klassieke Galerij nr 42. De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1948, XXXIII + 73 blz., Fr. 25.
Ulenspieghels historie is bij ons meer bekend door de vermaarde herschepping van
Charles De Coster - die zich tenslotte weinig of niets bekommerde om de originele
held - dan door de oudste Nederlandse bewerking van de XVIe eeuw, die thans
herdrukt werd. Na de fac-simile-uitgave van M. Nijhoff (1898) en de Luxe-editie
door Th. Enklaar (1943) biedt de Klassieke Galerij ons een boekje dat voor ruimere
verspreiding geschikt is.
De 16e eeuw is hier volop aan het woord, het Herfsttij der Middeleeuwen met haar
volkse en zeer sterk gekruide geestigheid, zonder bepaald gemeen of onzedelijk te
worden. De uitgevers zorgden tevens voor een degelijke inleiding en voldoende
verklarende aantekeningen.
J. Noë
Louis-Pierre BOREL, La vie d'Alfred Thélin II, Rêves de gloire. Editions du Griffon, Neuchâtel, 1948, 281 blz.
Wij bespraken het eerste deel van dezen 'roman fleuve' (Juninummer, p. 1003); wij
verwachtten dat het gehele werk een protestants tegenhanger zou worden van
Malègue's Augustin; dit tweede deel echter heeft ons licht ontgoocheld.
Dezelfde stijlvaardigheid, artistieke begaafdheid, veelvuldige literaire kennis en
menselijke hoedanigheden verrassen en verrukken ons; maar wij missen den vasten
greep die samenhoudt en één maakt. De vijf delen van het werk vallen in episoden
uiteen. Nog kunnen wij, bij deze onuitputtelijke typering en peiling, dit realistisch
waarnemen en grondig nadenken door elkander, heel veel leren; doch niets lijkt te
vorderen, en hoeveel boekdelen moeten wij, na dit tweede, nog verwachten?
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Toch blijft ook dit boek een werk van formaat, aan te raden voor gevormde en
gewaarschuwde katholieke lezers.
Em. Janssen
Catherine BUTLER HATHAWAY, The journal and letters of the little
Locksmith. - Coward-Mc Cann, New-York, 1946, 395 blz.
Een document en een belijdenis. Catharine Butler is in Europa nog zo goed als
onbekend. Zij heeft weinig geschreven. In 'The Little Locksmith' verhaalt zij de
geschiedenis van een physisch misvormd meisje dat door goedheid toch iets van haar
leven terechtbrengt. Dit misvormde meisje is zij zelf: een ruggegraatvergroeiing door
tuberculose dwong haar als kind tien jaar in een metalen harnas te leven. Toen zij
dit verlaten mocht, bleef zij voor immer klein en misvormd. Toen zij zich voor het
eerst in een spiegel zag, schrok zij zo hevig, dat haar psychologisch leven tot het
einde toe geleden heeft
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onder het bewustzijn van haar physisch gebrek. Toch heeft geen van haar verwanten
haar innerlijke marteling ooit beseft; want zij bezat een kunstenaarsziel, gedreven
door een eindeloze honger naar het scheppen van schoonheid, en vóór alles door de
honger om van haar leven zelf een kunstwerk te maken. Door welke bittere ervaringen
deze gevoelige vrouwenziel heen moest om haar ideaal te verwezenlijken, wat leed
zij moest ondergaan, vooraleer te kunnen belijden, dat schoonheid en geluk voor de
mens alleen te vinden zijn in goedheid, vindt de lezer opgetekend in dit boek, waarin
een keuze uit haar overgebleven geschriften, brieven en dagboeken verzameld werd.
Trots zijn adel en literaire waarde, blijft het boek voorbehouden aan gevormde
lezers.
Geboren uit een familie, die zelf alle christelijke beginselen overboord geworpen
had, wou Catharine zich bevrijden van alle conventies, die zo vaak alleen innerlijke
leegheid dekken.
De laatste jaren van haar bestaan waren voor deze vrouw, die zo naar leven en
schoonheid hunkerde, een tijd van bijna hopeloos en onnoemelijk lijden, maar ook
de tijd waarin zij God vond. Zij leest toevallig een brok uit het Evangelie, en vindt
er de enige woorden van leven die haar redden kunnen. Op een welhaast
overweldigende wijze ervaart zij Gods werking in haar ziel. Niet bij machte om haar
innerlijke verandering met woorden uit te spreken, schrijft zij aan haar man, 'terribly
sky, ...omdat het voor onze generatie even moeilijk is over God te spreken als voor
de overige over sexe', dat haar houding tegenover het Christendom volledig veranderd
is, en zij bidt hem, haar nooit pijn te doen door met de Christelijke godsdienst te
spotten. 'Nog vóór dat ik het wist, werd ik door God geleid'. Wat zij vruchteloos in
de psychanalyse heeft gezocht, vindt zij thans: vereniging van rijpheid en nederigheid,
van 'child likeness and boldness, - not afraid of anything or anybody -, yet with an
overwhelming sense of obedience to God.'
A. Deblaere

Kunst
Algemeene Kunstgeschiedenis. - De Kunst der menschheid van de oudste
tijden tot heden. Deel III onder redactie van Prof. Dr F.W.S. van Thienen.
W. de Haan N.V. Utrecht; de Sikkel Antwerpen; 1947, 335 pag. geïll.
Het derde deel van de voortreffelijke kunstgeschiedenis, die sinds enkele jaren bezig
is te verschijnen, is geheel gewijd aan de renaissance in Italië, Frankrijk en Spanje.
Gelijk in de twee voorgaande delen, is ook deze stof weer behandeld door zeer
bekwame vaklui. Dit geeft vertrouwen wanneer men eens dieper wil ingaan op zo 'n
problematisch thema, gelijk de renaissance de facto blijft. Want hoeveel er ook reeds
over geschreven is, men krijgt geenszins de indruk, dat over deze cultuurphase het
laatste woord werd gezegd. Zo kan men zich, o.a. nog steeds afvragen: waar en
wanneer begint de renaissance?
Ook dit werk geeft niet op alles een bevredigend antwoord, maar er staan talrijke
goede en verrijkende gegevens in.
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Twee derde deel van dit boek is gewijd aan de Italiaanse renaissance, en dit lijkt
ons volkomen verantwoord. Door het ruime inzicht dat men daardoor krijgt in de
renaissance van Italië, ziet men nog eens zeer duidelijk, dat de invloed van de
antieken, daar, steeds heeft doorgewerkt, of beter nog, dat de antieken in Italië altijd
hebben voortgeleefd; de renaissance werd zo weer een periode, waarin bijzonder op
hen de nadruk viel. De renaissance kan daarom zo juist gekarakteriseerd worden als
de opleving van de genius Loci.
Na een uitvoerige behandeling van de Franse renaissance, waarbij terecht gewezen
werd op de doorwerking van de gotiek in dit zo bij uitstek gotische land, volgt nog
een korte beschouwing van de Spaanse renaissance. Wellicht door de weinige
plaatsruimte is dit, als 't ware, een
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corrolarium geworden, ofschoon juist de boeiende stof hier naar meer deed verlangen.
Toch geeft de schrijver hiervan, Dr G.J. Geers, een zeer heldere samenvatting in
beknopte vorm. Hier en daar verrast soms een merkwaardige opmerking, die prikkelt
tot verzet, zo b.v. dat de barok ten dele geboren is uit de Contra-Reformatie en de
angst voor de renaissance-vrijheid. (p. 30 d.)
Het illustratie-materiaal is royaal en goed verzorgd, zoals wij dit van dezen uitgever
gewend zijn. Wel had ik graag ook een register gezien, in ieder deel afzonderlijk.
C. de Groot S.J.
D.J. van der VEN, Asselt aan de Maas. - de Pelgrim, Eindhoven, 1948,
320 pag. geïll.
Dit boek over Asselt aan de Maas, van den bekenden folklorist D.J. van der Ven, is
gegroeid uit een veeljarig, hartelijk contact met dit nobele dorp in Midden-Limburg,
dat zo 'n rijk verleden bezit. De langdurige observatie van zijn object heeft de
geestdrift van den schrijver voor zijn onderwerp niet doen verschalen. Vol liefde
heeft hij de interessante geschiedenis van dit dorp uitgeplozen, en zijn bevindingen
in dit keurig uitgegeven, fraai geïllustreerd boek te samen gebracht.
De nadruk valt natuurlijk op de twee kostbare bezittingen van dit dorp: het
prachtige, oude kerkje, en het voorname, indrukwekkende kasteel Hillenrade.
Uit heel dit werk spreekt, naast grote waardering voor Limburg, de warme liefde
voor het vaderland, wat te verwachten is van dezen folklorist, die zijn leven heeft
besteed om het vaderlandse bekende en onbekende schoon, te bewaren en bekend te
maken. Bovendien werd dit boek ook een schoon monument voor de personen, die
ons het behoud van het kostbare kerkje, en de bloei van Asselt verzekerden, op de
eerste plaats natuurlijk rector J.H. Pinckers.
't Is een uitstekende monografie van een onzer kostbaarste monumenten en
aantrekkelijkste dorpen, geschreven door een niet-katholiek, die zich met oprechte
eerbied en ontroerende bescheidenheid heeft trachten in te leven in de katholieke
mentaliteit van het Limburgse religieuze volk. En ook hierin is hij voortreffelijk
geslaagd!
C. de Groot S.J.
Sacheverell SITWELL, The Netherlands. A study of some aspects of
Art, Costume and Social Life. - B.T. Batsford Ltd., London, 168 pag.
geïll., 18 s. net.
De uitgever heeft dit fraaie boek over Nederlands' kunst, volk en landschap, in een
oranje-kleurige band gestoken. Is dit wellicht: ad captandam benevolentiam? 't Is
mogelijk, maar het zou toch niet nodig geweest zijn, omdat de inhoud en uitvoering
van dit werk, op zich reeds genoeg aantrekkelijkheid en waarde bezitten, om ook
een veeleisenden lezer te voldoen.
De auteur heeft grote sympathie voor ons vaderland, en zijn enthousiaste liefde
maakt scherpzinnige en interessante opmerkingen. Naar zijn mening is Nederland
even karakteristiek als Spanje of Rusland, en mij dunkt, dat hij gelijk heeft. Mocht
de een of ander daaraan nog twijfelen, hij beschouwe maar eens het overvloedige
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fotomateriaal van dit boek, en de opmerking van den schrijver zal hem niet meer
overdreven voorkomen.
Dit boek bedoelt geenszins een reisgids te zijn, maar het zal zeker de reislust naar
ons land bij de Engelsen stimuleren, omdat het de schoonheid en typische
karaktertrekken daarvan naar voren brengt, zonder dat het vervalt in de stereotype
fotoreportage van bekende objecten. Zo kan het ook den Nederlander de glorie van
zijn land meer bekend maken. De tekst is prettig en vlot geschreven. Deze vriend
van Nederland heeft ons land en volk inderdaad een sympathieke vriendendienst
bewezen.
C. de Groot S.J.
Lodewijk SCHELFHOUT, Dienende kunst. - De Pelgrim, Eindhoven,
1947, 216 pag. geïll. f. 12,90.
Lodewijk Schelfhout, die op 5 November 1943, na een langdurige ziekte, 62 jaar
oud, overleed, heeft in dit
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boek zijn geestelijk testament nagelaten. Wat deze kunstenaar heeft bemind en
bewonderd, en ook getracht heeft te bereiken in zijn leven, kunnen wij hier,
verantwoord en tot een bepaald systeem opgebouwd, bij elkaar vinden.
De materie, die dit boek ons aanbiedt, is ongeveer de inhoud van de theoretische
en practische lessen, die de kunstenaar tijdens zijn leven heeft gegeven, alles piëteitvol
tesamen gebracht door Mejuffrouw B. Kruyt.
Dienende kunst is voor den schrijver bij uitstek de religieuze kunst, en hierop valt
dan ook bijzonder de nadruk in dit werk. Steeds is hij op zoek naar de godsdienstige
motieven die een kunstenaar bij zijn werk hebben bezield en geleid. Waar de religieuze
impulsen minder opvallend worden, houdt voor Schelfhout de belangstelling op. Zo
geeft dit boek slechts een overzicht tot en met de kunst der middeleeuwen.
De kunst der Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken en Romeinen, behandelt hij
uitvoerig. Deze stof beheerst de schrijver, en hij weet zijn visie levend en boeiend
te maken door fragmenten uit de literatuur van die oude volken.
De gotiek heeft zijn onverdeelde bewondering en eerbied, omdat hier zijn ideaal
wel het schoonst werd verwezenlijkt. Misschien ziet zijn grote sympathie voor deze
kunst, de gotiek wel zeer idealistisch. In zijn enthousiasme wordt de schrijver dan
iets te rhetorisch.
De uitvoering van dit boek is, zoals het een werk over kunst past, uitstekend. De
prachtige platen geven er een heel bijzondere sfeer aan; vooral ook maakt de fraaie
omslag dit werk, op het eerste gezicht reeds, zeer aantrekkelijk.
C. de Groot S.J.
Etha FLES en T. WESTERWOUDT, Handboek der Kunst-Geschiedenis.
- 3e druk, L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch, 1948, 514 pag., f. 8,10;
9,25; 13,50.
Ieder handboek, vooral wanneer het niet te uitgebreid is, wordt bedreigd door twee
gevaren, n.l. dat het een dorre opsomming wordt van meningen en feiten, en
vervolgens, dat het gemakkelijk vervalt tot algemene, en daardoor weinig zeggende
formuleringen. Aan dit dubbel gevaar hebben de schrijfsters van het handboek der
kunstgeschiedenis getracht te ontkomen, en men mag zeggen dat dit doorgaans
uitstekend gelukt is.
Zij leverden een fris en aantrekkelijk werk, dat voor een eerste, ruime oriëntering
in de kunstgeschiedenis zeer geschikt is. Gelijk Lützeler, wiens werken zij
ongetwijfeld kennen en terecht zeer waarderen, zien zij de kunstgeschiedenis als een
stuk geestesgeschiedenis, en daardoor komt het vak, en bijgevolg ook dit boek, veruit
boven een saaie opsomming van feitenmateriaal.
Zoals te begrijpen is heeft men aan de Nederlandse kunst veel aandacht besteed.
Wij zijn daar verheugd over, niet omdat dit alles zo uiterst belangrijk is, maar het
heeft z'n nut om eerst eigen land en cultuur goed te kennen.
De fijnzinnige opmerking van Jan Mankes, die de schrijfsters citeren, kan voor
iederen kunstliefhebber nuttig zijn om te onthouden, n.l. geen behoefte te hebben
aan reizen, omdat hij hier nog zoveel te zien had.
De behandeling van de diverse tijdperken is verschillend in waarde. Persoonlijk
vind ik de moderne kunst het best behandeld.
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Dit gedeelte is helder, boeiend en zeer up-to-date. Jammer is dat de Zuid-Duitse
en Oostenrijkse barok weinig, of practisch in 't geheel niet werd beschouwd. Slechts
een enkele kunstenaar werd hier genoemd. Verder lazen wij niets over deze schone,
rijke cultuurwereld.
De uitgave van het boek is wel verzorgd. Het fotomateriaal is goed gekozen, en
doorgaans ook goed uitgevoerd.
C. de Groot S.J.
Dr A.H. CORNETTE, De portretten van Jan Van Eyck, met inleiding
van Emmanuel De Bom. - Maerlantbibliotheek XX, 'De Sikkel', Antwerpen,
W. De Haan, Utrecht, 1947, 96 blz., 44 portretten, ingen. Fr. 95, geb. Fr.
120, per reeks van 6 deelen uit de M.B., Fr. 85 en 110.
In 1943 hield wijlen Prof. A.H. Cornette voor de Kon. Vlaamse Aca-
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demie een lezing over 'De Portretten van Jan van Eyck'. Later werkte hij deze studie
verder uit: nu eerst wordt ze uitgegeven door de zorg van Em. de Bom. Cornette was
een enthousiast en een geleerde, en deze beide eigenschappen maken de lezing van
zijn studie aangenaam en leerrijk. Voldoende historische toelichting, gevarieerde
citaten uit de werken van kunsthistorici, een enkele maal zelfs het pikante oordeel
van de kenner-politicus Gambetta, doch een zeker gebrek aan synthetiserend vermogen
om tot een klaar en doorgrondend inzicht te komen, maken deze studie eerder tot
een vlot essay dan tot een definitief werk. Gaarne wellicht had Cornette zijn studie
zelf nog ter hand genomen om ze beslister uit te werken, zo het leven hem de tijd
had gegund. Hier en daar bewaart hij nog, als een master of the old school, een
enigszins verouderd standpunt, wat de lezer hem graag zal vergeven om het vele
leerrijke dat hij van hem ontvangt. Toch zal hij wellicht glimlachen, wanneer hij
Rogier 'middeleeuwsch-kerksch' hoort noemen, en van Eyck een 'libertijn'!
A.D.

Geschiedenis
K. SCHOETERS, S.J., P.J. De Nef, 1774-1844. - Keurreeks nr 39,
Davidsfonds, Leuven, 1948, 288 blz., ing. Fr. 40, geb. Fr. 60.
Dit is een biografie van de bovenste plank: degelijk en nauwgezet, vlot geschreven
in een keurige taal, zakelijk en toch ontroerend, echt een levensbeschrijving zoals
wij er moeilijk een beter kunnen wensen. Pieter-Jan De Nef, een zoon uit de
Turnhoutse Kempen, weldra tijkbaas en wijnhandelaar te Turnhout, wijdde zijn tijd
en zijn geld, tientallen jaren lang, aan de opvoeding van de jeugd en de voorbereiding
van wereldpriesters en missionarissen. Onder het Frans Regime en het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden wierp hij zich op als de verdediger van het vrij onderwijs,
en met succes; als districtscommissaris en kamerlid zou hij zijn medeburgers grote
diensten bewijzen. Zijn grootste verdienste echter is de royale hulp die hij aan de
Amerikaanse missiën heeft geschonken: zelf recruteerde hij jaar na jaar enkele jonge
mannen, schonk hun een milden rijken uitzet en betaalde hun reis naar het Verre
Amerika. De lezer staat verbaasd over den diepen godsdienstzin, den brandenden
zielenijver, de heerlijke resultaten van dezen Turnhoutsen fabrikant. Met zijn dood
ging zijn werk niet ten gronde: het huldig Turnhouts Jezuïeten-college is gegroeid
uit zijn 'Latijnse School', en de Apostolische School aldaar, die reeds meer dan 500
missionarissen naar de overzeese missiën stuurde, zet zijn glansrijk werk voort. De
katholiek vraagt zich af: maar wat belet dezen lekenapostel de eer der altaren te
geven, nu vooral in onzen tijd van Katholieke Actie? Dit degelijk, goed-doende boek
verdient de ruimste verspreiding en het Davidsfonds, die het bekroonde, deed een
gelukkige keus, het in zijn keurreeks op te nemen.
M. Dierickx
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. - M. Nijhoff, 's
Gravenhage; 'De Sikkel', Antwerpen, Deel II, afl. 3-4, 1948, bl. 161-320,
Jaarabonnement Fr. 275.
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Vóór dezen wereldoorlog drong de Grootnederlandse gedachte in onze
geschiedschrijving steeds meer door en vond tenslotte in 1938 een belichaming in
de 'Nederlandse Historiebladen', uitgegeven onder de redactie van verscheidene
vooraanstaande geschiedschrijvers in Noord en Zuid. Anderzijds verschenen sinds
1838 bij de firma Nijhoff 'Bijdragen voor Vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde',
bekend om hun hoog wetenschappelijk gehalte. Na den wereldoorlog versmolten die
twee tot 'Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden' onder redactie van de
Professoren Van der Essen, Ganshof, Geyl, Post, Thom, van Werveke en van Winter.
Nu onder drang vooral
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van uitwendige factoren de 'Benelux'-gedachte naar toenadering tussen de twee delen
der Lage Landen drijft, is het meer dan ooit de taak der historici hun historische
gebondenheid te onderzoeken. Naast het opsporen van de eenheidselementen in het
verleden van de twee landen, welke een Belgicistische en Klein-Hollandse
geschiedschrijving hebben verwaarloosd of onderschat, heeft het tijdschrift ten doel
de geschiedenis der hele Nederlanden te behandelen, de belangrijke historische
publicaties in Noord en Zuid bekend te maken en over het algemeen een nauwere
samenwerking tussen de historici teweeg te brengen.
In dit nummer neemt Prof. P. Geyl het op voor de 'wetenschappelijke
geschiedschrijving' tegen de interpretatie van het verleden naar de ideeën van onzen
tijd, zoals Ph. De Vries dit in een dissertatie over Lodewijk XIV doet. Dr Ch.
Verlinden schreef een artikel over 'De zeeverzekeringen der Spaanse kooplui in de
Nederlanden gedurende de XVIe eeuw'. In de aantekeningen staan degelijke bijdragen
o.a. over het probleem van de feodaliteit en over de Brugse effectieven in de slag bij
Kortrijk (11 Juli 1302) - die vroeger sterk werden overdreven. - De lange 'Kroniek'
(pp. 251-293) is uiterst waardevol: na de personalia vermeldt zij al het belangrijke
in boeken of tijdschriften over de geschiedenis van Nederland en België. Een
verzorgde boekbespreking besluit het nummer. Wij menen, dat geen bibliotheek van
enig belang of geen historicus dit tijdschrift mag missen.
M. Dierickx
Dr Leo DELFOS, Verkenningen door onze geschiedenis. - Biblion,
Brugge-Amsterdam, s.d., 198 bl., Fr. 50.
De auteur, die in 1931 '1302 door tijdgenooten verteld' en in 1941 een grondige studie
'Die Anfänge der Utrechter Union 1577-1587', uitgaf, bundelt in dit boek tien artikels
over Vlaanderen en Groot-Nederland. Het gaat over 1302, over de veertiende eeuw
in Vlaanderen, de Unie van Utrecht, de 'Stedendwinger' Frederik Hendrik, de naam
'Nederland' die in de XVIIe en XVIIIe eeuw even goed de Noordelijke als de Zuidelijke
Nederlanden aanduidde, over den Boerenkrijg en zo meer. Vooral 'de Waal Pirenne'
moet het om zijn Belgicistische geschiedschrijving voortdurend ontgelden. Wij
betreuren, dat de waardevolle historische gegevens en een vaak treffend raak inzicht
in het nationaal verleden niet op een meer serene, zakelijke manier worden
uiteengezet.
M. Dierickx
Dr L.G.J. VERBERNE, In den Spiegel van het verleden, I deel. - Reeks:
De Nederlanden, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht-Antwerpen, 1947, 325 blz.
Dr Verberne, onlangs tot professor benoemd aan de Rooms-katholieke Universiteit
van Nijmegen, en gunstig bekend om de twee delen over de hedendaagse geschiedenis
in Brugman's 'Geschiedenis van Nederland', heeft in dit boek twaalf artikels
gebundeld, die hij tussen 1930 en 1942 in verscheidene tijdschriften publiceerde.
Terwijl de Belgische historici een reeks degelijke monografieën wijdden aan de
geschiedenis van België sinds 1830, moet de auteur voor Noord-Nederland terecht
opmerken: 'Tot nog toe verzuimde onze vaderlandsche historiographie volle en
voldoende kracht te besteden aan onze negentiende eeuw' (bl. 207). Daarom zullen
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deze belangwekkende artikels hoofdzakelijk over de periode 1789-1839 de historici
en vele leken interesseren: er zijn vijf bijdragen over den staatsman Van Hogendorp
(1762-1834), wien de auteur vroeger een boek wijdde, andere over de geschiedenis
van den Bataafsen tijd, over Noord-Brabant na de scheiding van 1830, over het
verdrag van 1839, enz. De bundel eindigt op een, wij mogen gerust zeggen, meesterlijk
essay 'de Vlaamse Beweging tot 1914' (bl. 282-325). Wel klinkt het overdreven, dat
de taalpolitiek van Willem I 'heeft voorkomen, dat Vlaanderen reddeloos werd
verfranscht' (bl. 296), ook de belangstelling van de Noordnederlanders voor de
Vlaamse beweging wordt wat aangedikt; dit neemt niet
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weg, dat deze korte bijdrage door haar degelijkheid, overzichtelijkheid en fijne
nuancering niet alleen de Noordnederlanders maar ook de Zuidnederlanders een
verhelderend inzicht zal bijbrengen.
M. Dierickx
P. BONENFANT, H. JOOSEN, F. QUICKE, L. VERNIERS, Historische
lectuur. Geschiedenis van België, I Deel. (57 j.v. J.-C. tot 1477). Uitgeversfirma A. De Boeck, Brussel, 1948, 301 blz., Fr. 100.
'De teksten die in dit boek werden overgedrukt, zijn niet ontleend aan de hedendaagse
historische literatuur. Zij dagtekenen uit de tijd waarin de aangehaalde feiten
voorvielen', zo begint de inleiding. Deze Belgische 'geschiedenis naar de bronnen'
is bedoeld voor het middelbaar en normaal onderwijs. Niet alleen zullen deze teksten
over 155 onderwerpen een dieper inzicht geven in het concrete tijdsgebeuren en een
duidelijker beeld scheppen van de historische personen en instellingen, maar ook en dit wordt jammer al te veel in het geschiedenisonderwijs verwaarloosd - zullen
ze de leraars toelaten den critischen zin van hun leerlingen te oefenen door het
vergelijken van de normatieve met de literaire bronnen en van één getuigenis met
een ander. Zo kan een confrontatie van het lange verhaal van den Slag der Gulden
Sporen (11 Juli 1302) door Lodewijk van Velthem (pp. 166-175) met de Franse
versie van denzelfden veldslag door de 'Chronique artésienne' (pp. 176-177) slechts
vormend werken. De opzet van het boek kunnen wij met beide handen toejuichen.
Zo bevat deze bundel een verhaal over de slag aan de Samber naar Caesar, een
typerend uittreksel uit de Salische Wet, de inneming van Jeruzalem door de
Kruisvaarders, gegevens over den bloei van den Vlaamsen handel, teksten uit de
Blijde Inkomst; wij lezen er over prinsen en poorters, over leprozerieën en
dorpsprivilegiën, over oorlogen, geeselaars en brouwersordonnanties. Het is ons
echter een raadsel waarom de auteurs van af het begin der XIIe eeuw enkel het politiek,
economisch en sociaal leven illustreren en niet het kultureel en godsdienstig: over
Romaanse of Gothische stijl, over de Vlaamse primitieven, over beeldhouw- en
miniatuurkunst, over Ruusbroec, Hadewych en de Vlaamse mystiek, over de
kloosterorden, het godsdienstig leven, het schoolwezen, enz. lezen wij zo goed als
niets. Ook zouden wij, vooral bij het vertalen van de Latijnse teksten wat minder
passiva en minder 'men' 's wensen, daar dit met het Nederlands taaleigen weinig
strookt. Toch zal deze tekstenbundel in het onderwijs uitstekende diensten bewijzen.
M. Dierickx
E. de MOREAU, S.J., Histoire de l'Eglise en Belgique, Tome
complémentaire I, Texte, Circonscriptions ecclésiastiques, chapitres,
abbayes, couvents en Belgique avant 1559. Cartes des diocèses,
archidiaconies, doyennés et paroisses par J. DEHARVENG; Cartes des
chapitres, abbayes, prieurés et couvents par E. de MOREAU, S.J. en
collaboration avec A. de GHELLINCK, S.J. - Museum Lessianum,
L'Edition Universelle, Brussel, 1948, 4 grote kaarten en VIII - 520 blz.,
Fr. 575.
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Terwijl in 1913-1938 bij de firma Nijhoff de prachtige 'Geschiedkundige Atlas van
Nederland' werd uitgegeven, met o.a. grote kaarten over de kerkelijke indeling en
de kloosters omstreeks 1550 en een begeleidend commentaar, ontbeerden de
Zuidnederlandse historici nog steeds dit allernoodzakelijkste werkinstrument. Zo
pas verschenen nu dergelijke kaarten met begeleidenden tekst als aanvullend deel
bij de hier nog onlangs besproken 'Histoire de l'Eglise en Belgique' van P. de Moreau
(cfr. 'K.C.T. Streven', 1-7, April 1948, blz. 741-742).
Kan. J. Deharveng heeft jaren gewijd aan een nauwkeurige opname van alle
parochies en van de bisdommen met archidiaconaten en dekenijen vóór 1559; de
ervaren kerkhistoricus P. de Moreau maakte de lijst van alle kapittels, abdijen en
kloosters op, en de cartograaf P. de
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Ghellinck heeft met zijn gewone nauwgezetheid alles op kaarten gebracht. In het
lijvig tekstboek staan, naast de nodige bronnenopgaven en wetenschappelijken
commentaar, een repertorium van de parochies en kapellen (4.500 namen op 350
blz.), een repertorium van de kapittels, abdijen en kloosters met den datum van hun
stichting en overgang naar een anderen regel (46 blz.) en een overzichtelijke tabel
van alle orden, en kloostergroeperingen en de rij van hun stichtingen op het huidige
Belgisch grondgebied.
Men staat vol bewondering voor de massa gegevens, vrucht van jarenlange
opsporingen, die in deze publicatie zijn samengedrongen. Alle historici zullen de
drie auteurs ten zeerste dankbaar zijn. Nu pas wordt - om slechts één voorbeeld te
noemen - een geschiedenis van het kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden
mogelijk. Wij hebben maar één wens: dat binnen afzienbaren tijd een tweede
aanvullend deel zou verschijnen met dezelfde studie doorgetrokken tot op onze dagen.
Dan zullen wij, zoals in Nederland, ook in België een adekwaat hulpmiddel hebben
voor de kennis van het godsdienstig en religieus leven in de hele Nederlanden, de
eeuwen door.
M. Dierickx
Pierre JOBIT, Espagne et Hispanité. - Initiations nr 15, Editions de la
Revue des Jeunes, Parijs, 1948,175 blz.
Dit boekje heeft zowel tot doel, de Spanjaarden te zeggen, hoe men hun land en
kultuur hoogschat, als tevens de jonge Fransen te initiëren in de Spaanse problemen.
Het staat buiten alle actualiteit en tracht het diepe wezen van het 'Hispanisme' te
ontvouwen. Met warme sympathie beschrijft deze Fransman land en geschiedenis,
karakteriseert in enige korte bladzijden de philosophie en de poëzie, en eindigt met
een hoofdstuk over 'Espagne, Hispanité, Chrétienté'. Al kan men dit werkje geen
meesterlijk essay over de voor ons steeds moeilijk te begrijpen Spaanse psyche
noemen, toch biedt het, buiten alle passie en vooringenomenheid, een eerste
kennismaking met dit doorgaans zo verkeerd begrepen volk. Indien de auteur de
Reconquista op de Moren en de vooraanstaande rol van Spanje in de
Contra-Reformatie grondiger had behandeld, zou hij nog beter zijn doel hebben
bereikt.
M. Dierickx
Dr. A.A. VAN SCHELVEN, Willem van Oranje. Een boek ter
Gedachtenis van Idealen en teleurstellingen. - IVde druk, Ten Haven,
Amsterdam, 1948, 304 blz., f. 5,90.
De schrijver van dit boek is oudhoogleraar van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Zijn vakkundigheid springt op elke bladzijde in het oog. Met grote eerlijkheid en
objectiviteit heeft hij in dit werk een 'Lebensbild' van den Zwijger vastgelegd,
waarmee zich elk verstandig lezer in grote trekken zal kunnen verenigen. Het is altijd
moeilijk uit een aantal gegevens de innerlijke geaardheid en gesteltenis van een mens,
dien we nooit in levende lijve ontmoet hebben, te reconstrueren, vooral wanneer het
een zo omstreden figuur geldt als Willem van Oranje. Dr van Schelven forceert echter
nooit zijn mening, verwringt nooit de getuigenis der bronnen en motiveert zijn
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inzichten zo goed als de gegevens dit toelaten. Hij belicht evenzeer de donkere
plekken in het karakter en het leven van den Zwijger als de lichte en betracht een zo
groot mogelijke objectiviteit. Als gelovig protestant ziet hij onwillekeurig sommige
verschijnselen uit dit tijdperk enigszins anders dan Katholieken die beschouwen.
Voor ons blijft Oranje's geloofswisseling iets raadselachtiger dan ze hier wordt
voorgesteld. Dit neemt niet weg dat wij deze biografie als een goede en betrouwbare
kunnen aanbevelen. Het is een boek van bijzondere bezonken studie en doordachte
arbeid.
J.v.H.
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Varia
Antoon Vander PLAETSE, Wezen en Techniek van de voordrachtkunst.
- Lannoo, Tielt, 1948, 302 blz., Fr. 86.
Schrijver biedt ons een boek aan, geboren uit de praktijk, en gericht op de praktijk.
De titel is dan ook wat misleidend: het 'wezen' der voordrachtkunst wordt omschreven,
niet aan de hand van philosophische bespiegelingen, maar steunend op schrijver's
eigen kunstervaring, eerlijk gezien en gezond doordacht. Daarom zijn het veeleer
losse beschouwingen. De techniek echter wordt puik behandeld: de hoofdstukken
over de physiologie der spraak Organen, over de phonetica, over de woordkunst,
over de mimiek wijzen op de bekwame vakman, die alleen het nuttige aangeeft en
ieder overbodig detail weert; hij richt zich immers tot oningewijden. Zeer overvloedige
voorbeelden en een rijke bloemlezing uit verscheidene letterkunden maken het werk
tot een goudmijn voor wie oefenen wil.
Niet voor de specialist wel voor de leergierige is het boek bestemd. Daarom trachte
men eerst A. Vander Plaetse zelf te horen voordragen, pas dan begrijpt men de totale
draagwijdte van de theoretische beschouwingen en de practische wenken.
R. Hostie
Kan. J.E. JANSEN O. Praem., Gids voor de bezoekers der stad Turnhout
en omstreken (Antwerpse Kempen.) - Van Mierlo, Proost, Turnhout,
1947, 270 blz., Fr. 30.
Een gids voor bezoekers is altijd een verzamelboek: een jarenlange bezigheid en
ervaring maken het interessant, volledig, releverend, tegelijk handig en overzichtelijk.
Voor dit werk was Kanunnik Jansen wel de aangewezen man: de geschiedschrijver
van de stad Turnhout, de conservator van het stadsmuseum 'taxandria'; de jarenlang
vertrouwde met geschiedenis, folklore en gebruiken; de beste kenner wellicht van
het gehele Antwerpse Kempenland. Zakelijk en concreet heeft hij evenzeer de
snuffelaars naar vergane dingen willen en kunnen voldoen als de zoekers naar moderne
resultaten en comfort.
J.
Valère RONDELEZ, De gele orkaan. - Missiehuis Scheut, Brussel, 1947,
271 blz., Fr. 40.
In deze 'verzamelde schetsen' verhalen Paters van Scheut, Missionarissen in China,
hoe het hun verging bij de overrompeling hunner missies door de Japanners, hoe ze
leefden in de Japanse concentratiekampen of in hun verplichte residenties en wat ze
vonden bij den terugkeer in hun missies.
Geen Japanse drijverij lukt er in hun sterkte te breken. Het verblijf in de kampen
verschaft hen nog gelegenheid bekeringen te bewerken. En terwijl de Paters angstig
bezorgd aan hun Missies terugdenken, tonen de gebeurtenissen dat het geloof er
levendig blijft. De trouw der Chinese Christenen, doch vooral de heldhaftige houding
der Chinese katholieke priesters, steken hen een riem onder het hart.
L. Bruyns
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Maurice Bernard COELHO, Praktisch verklarend zakwoordenboek
der geneeskunde. Tweede herziene druk. - G.B. van Goor Zonen,
s'Gravenhage-Batavia, 1947, 827 blz.
Zoals de ondertitel aangeeft is het boekje bestemd voor verplegenden, apothekers,
studerenden en ook leken. Kort, maar toch duidelijk en begrijpelijk is een ontelbaar
aantal trefwoorden en afkortingen verklaard. Ik geloof niet, dat men kans loopt
tevergeefs dit boekje op te slaan: uiterst praktisch en handig, ook wat formaat betreft.
C.Z. arts.
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
We danken onze lezers, die niettegenstaande de moeilijke economische
omstandigheden ons tijdschrift zijn getrouw gebleven en hun abonnement
hernieuwden. Enkelen hebben hun abonnementsgeld voor de nieuwe jaargang nog
niet aan de administratie laten geworden. Om te voorkomen, dat de aflevering van
de nummers zou onderbroken worden, verzoeken we hen beleefd zich zodra mogelijk
in orde te stellen. Binnen een tiental dagen zal aan diegenen, die nog niet hernieuwden,
een postkwitantie worden aangeboden.
We wensen hartelijk welkom, in onze lezerskring, aan de talrijke nieuwe abonnés
die tot nog toe reeds zijn toegetreden. We hopen, dat de afleveringen van deze nieuwe
jaargang hun voldoening zullen geven, en dat ze trouwe lezers zullen worden van
het tijdschrift.
Allen, zowel nieuwe als oude abonnés, verzoeken we het tijdschrift in hun midden
te propageren. Met dankbaarheid zullen we ook de adressen in ontvangst nemen van
personen aan wie we proefnummers zouden kunnen zenden, alsmede alle nuttige
wenken voor de verdere verspreiding.
De redactieraad heeft in haar jongste vergadering de algemene toestand van het
tijdschrift onderzocht. Met genoegen werd vastgesteld, dat uit de talrijke reacties
van de lezers blijkt, dat de belangstelling voor de afleveringen van verleden jaargang
in stijgende lijn is gegaan. Er werd besloten aan de verschillende rubrieken nog meer
zorg te besteden, en voornamelijk meer aandacht te wijden aan de sociale, de
wetenschappelijke en de artistieke stromingen van onze tijd.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Beth, Dr E.W., 'Natuurphilosophie'. - Gorinchem, 230 pp., 90 Fr.
Brugman, Jan, 'Verspreide sermoenen'. - Kl. Gal., Nederl. Boekh., Antwerpen,
70 pp., 45 Fr.
Cattin, George, 'In the path of Mahatma Gandhi'. - Macdonald, London, 332
pp.
Chorus, Prof. Dr A., 'Zuigeling en kleuter'. - De Toorts, Heemstede, 175 pp.
Cicero, 'De Vriendschap'. - Kl. Gal., Nederl. Boekh., 46 pp., 20 Fr.
Coppieters, Drs M., 'Ridderschap, een cultuur-historische verkenning'. Standaard, Antwerpen, 71 pp., 25 Fr.
Crasset, J., 'Methode van overweging en nieuwe vorm van overweging'. - Bode
van H. Hart, Lier, 158 pp.
Creemers, Theo, 'De passie van Ons Heer'. - 't Groeit, Antwerpen, 157 pp., 50
Fr.
Creyghton, J., 'Gezondheidsregels en wenken bij ongevallen voor de jeugd'. van Goor, Den Haag, 68 pp., f. 0,65.
Dawson, Chr., 'Vooruitgang en religie'. - Sheed and Ward, Brussel, 224 pp., 80
en 105 Fr.
'La déchristianisation des masses prolétariennes'. - Casterman, Doornik, 166
pp., 48 Fr.
Dekker, Dr G., 'Afrikaanse literatuurgeschiedenis'. - Voorland, Brugge, 277
pp., geb. 98 fr.
Delaruelle, A., 'Het eeuwige getal'. - Standaard, Antwerpen, 86 pp., 25 fr.
(Abon. 6 nummers 90 fr.).
Duinkerken, A. van, 'Begrip van Rome'. - Paul Brand, Bussum, 218 pp., geb.
f. 5,90.
'Ecclesia Docens', 'Quantunque Le Siano' 108 pp., f. 1,90 en f. 2,10; 'Dall Alto',
56 pp., f. 1,05 en f. 1,30; 'Divini Redemptoris', 79 pp., f. 1,50 en f. 1,85;
'Mediator Dei et hominim', 140 pp., f. 2,50 en f. 3,10.
Fichtenau, Dr Heinrich, 'Askese und Laster in die Anschauung des Mittelalters'.
- Herder, Wien, 128 pp., s. fr. 9,80.
'Gods plan nu': met brandende zorg volgens Pius XI, d. St. Diel, 52 pp.,
Godloosheid volgens Pius XI, 52 pp., De opvoeding volgens Pius XI, 47 pp.,
De Katholieke Actie volgens Pius XI, 26 pp., door P. Steur. - De Koepel,
Nijmegen.
Gonda, Dr J., 'Inleiding tot het Indische denken'. - Standaard, Antwerpen;
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 319 pp., 150 en 185 fr.
Goossens, Dr Th., 'Mr J.F.R. van Hooff. Een Brabants Patriot'. - De Koepel,
Nijmegen, 83 pp.
Gossens, Kan. W., 'De Kerk een ergernis'. - 't Groeit, Antwerpen, 40 pp., 20 fr.
Grandjean, L., 'La biologie et l'histoire influencent-elles l'ascèse corporelle?'
Pensée Cath., Luik, 23 pp., 6 fr.
Guardini, Romano, 'Het wezen van het Christendom'. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 72 pp., f. 1,75.
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Hutjens, Val., 'De monniken van St. Augustinus'. - De Toorts, Heemstede, 105
pp., f. 2,50.
'Les intellectuels devant la charité du Christ'. - Ed. de Flore, Paris; 235 pp.,
250 Fr. fr.
Kelly, Dr B.J., 'De H. Geest bemint u'. - Roosenboom, Heerlen, 35 pp., 8 fr.
Kiek, R.E., 'Engelandvlieger en andere verhalen'. - van Goor, Den Haag, 65
pp., f. 0,90.
Knight, Frank H., 'The economic order and religion'. - London, 221 pp.
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Knuvelder, G., 'Handboek van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde'.
- Dl I, Malmberg, Den Bosch, 399 pp., geb. f. 15,-.
Lavaud, B., 'Liefde en Christelijke volmaaktheid volgens St. Thomas van
Aquino en St Franciscus van Sales'. - 't Groeit, Antwerpen, 248 pp., 75 en 90
fr.
Lewis, C.S., 'De grote scheiding'. - W. ten Have, Amsterdam, 152 pp., f. 3,90.
'Liturgische kalender' voor het jaar 1949 met foto's van Martien Coppens. J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, f. 2,50.
Maerlant, Jacob van, - 'Roman van Torec' door Dr A. Bellemans, 2e uitg. Klass. Galerij, Nederl. Boekh., Antwerpen, 96 pp., 30 fr.
Mahieu, Paul, 'De distributie, groothandel-kleinhandel'. - Standaard, Antwerpen,
132 pp.
Marmion, C., 'Mijn rozenkrans en mijn kruisweg'. - 't Groeit, Antwerpen, 1945,
85 pp., 30 fr.
Mc Arthy, R., 'Mensen in de maak'. - De Koepel, Nijmegen, 262 pp., geb. f.
6,50.
Mierlo, Prof. Dr J. van -, 'Sprokkelingen op het gebied van de middelnederlandse
poëzie'. - Standaard, Antwerpen, 112 pp., 65 Fr.
Moustier, Benoit du -, 'Onze God. Een jaar des Heren met de mystieken der
Franse school'. - Paul Brand, Bussum, 241 pp., geb. f. 6,90.
'De Navolging van Maria' uit het Frans. - 't Groeit, Antwerpen, 238 pp., 80 en
95 fr.
Niebuhr, Reinhold, 'De kinderen des lichts en de kinderen der duisternis'. - W.
ten Have, Amsterdam, 160 pp., f. 4,50.
'Noord en Zuid groeien naar elkaar'. Verslagboek studiedagen, Leuven 9-12
Sept. 1947. - 't Groeit, Antwerpen, 177 pp., 70 fr.
Nooteboom, Dr C., e.a., 'Insulinde 5. Oost Indonesië'. - 85 pp., f. 2,50.
Nuyens, Fr., 'L'évolution de la psychologie d'Aristote'. - Inst. sup. de Philosophie,
Leuven; Nijhoff, Den Haag; J. Vrin, Paris XVI, 356 pp., 165 fr.
O'Sullivan, R., 'The kings good servant'. - Basil Blackwell, Oxford, 112 pp.,
8 s., 6 d net.
Pease, Howard, 'Een tocht vol avonturen'. - De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam,
312 pp., 58 en 75 fr.
Petitot, H., 'Inleiding tot de heiligheid', 2e dr. - 't Groeit, Antwerpen, 290 pp.,
60 en 80 fr.
Philips, Chan. G., 'Le coeur de l'Apôtre'. - Pensée Cath., Luik, 16 pp. 6 fr.
Philips, G., 'Het mysterie van Christus'. - 't Groeit, Antwerpen, 61 pp., 25 fr.
Prick van Wely, Dr F.P.H., 'Engels Handwoordenboek', I Engels-Nederl.; II
Nederl.-Engels. - van Goor, Den Haag, 1015 en 928 pp., f. 7,90 per dl.
Prims, Kan. Floris, 'Antwerpiensia 1947'. - De Vlijt, Antwerpen, 352 pp., 125
fr.
Psalmen, Het Boek der -, met de lofzangen van het romeins brevier, door Th.
Stallaert. - Gottmer, Haarlem, 542 pp.
Raes, 'Kruisweg in de kerk der Paters Dominicanen'. - Zoute-Knocke, 50 fr.
Rongen, Hier., 'Gesprekken met Christus'. Dl IV. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 251 pp.
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Schelven, Dr A.A. van -, 'Willem van Oranje' 4e dr. - W. ten Have, Amsterdam,
304 pp., f. 5,90.
Schepens, Piet, 'Selma Lagerlöf'. - Piet Schepens, Gent, 230 pp., 90 fr.
Smaele, Prof. De, e.a., 'Album Prof. Dr Fr. Baur', 2 dl. - Standaard, Antwerpen,
348 en 378 pp., 600 en 750 fr., Luxuitg. 1000 fr.
Stifter, Adalbert, 'Kulturpolitische Aufsätze'. - Benziger Verlag,
Einsiedeln-Zürich, 175 pp., 7,50 en 10,40 Zw. fr.
Suhard, Kard., 'Opbloei of verval der Kerk'. - 't Groeit, Antwerpen, 86 pp., 25
fr.
Suykens, A., 'Franse revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant'. - A. Hessen,
Brussel, 246 pp., 150 fr.
Vann, Gerald, 'Onze weg naar geluk. Beschouwingen over de sociale betekenis
van de acht Zaligheden'. - Sheed and Ward, Brussel, 205 pp., 70 en 95 fr.
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Veghel, Silv., 'Het gebedsleven'. - Gottmer, Haarlem, 503 pp., geb. f. 8,50.
Vooys, Prof. C. de -, 'Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden', Dl VI.
- Standaard, Antwerpen; Teulings, Den Bosch, 354 pp., 375 fr.; voor intekenaars
325 fr.
Wallgrave, J.H., 'Kard. Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma
etc.' - Standaard, Antwerpen, 312 pp., 200 fr.
'Korte Heilsgeschiedenis van het Oud Verbond' door Zusters der chr. scholen
Vorselaar. - Goede Pers, Averbode, 126 pp., 32,50 fr.
'Van den Vos Reynaerde', uitgeg. d. Prof. P. De Keyser, 2e uitg. - Klass. Galerij,
Nederl. Boekh., Antwerpen, 151 pp., 30 fr.
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[1948, nummer 2]
Jesus' Religie
door Ed. Dhanis S.J.
AL heeft Jesus de mensen een barmhartige en universele liefde toegedragen, een
liefde welke die van een geslachtofferde verlosser wilde zijn, en voor eeuwig elk
evenaren wilde uitsluiten1., toch heeft Hij zich niet allereerst aan hen gehecht. Met
God zijn Vader was Hij onvergelijkelijk meer verbonden. Hij is geen philantroop
geweest, maar een religieuze mens. Zoals Pascal het zeide, Hij was 'saint, saint à
Dieu'2..

De plaats van het gebed in het leven van Jesus.
Een mens die grondig aan God gehecht is, kan niet nalaten te bidden. Het gebed
krijgt een ruime plaats in Jesus' leven. En vooreerst, zoals tal van aanduidingen er
op wijzen, nam Hij grotendeels de traditionele gebeden van het Judaïsme over. Meer
dan eens begaf Hij zich naar Jerusalem met de bedevaart van Pasen of van enig ander
groot feest3.. Tijdens zijn prediking in Galilea maakte Hij herhaaldelijk gebruik van
de samenkomsten in de synagoge op de Sabbat om het rijk Gods te verkondigen.
Ongetwijfeld nam Hij daar ook deel aan de gebruikelijke gebeden, misschien zelfs
bad Hij voor, aangezien Hij toch de toespraak hield over een Schriftuurtekst4..
Alvorens de broden en vissen te vermenigvuldigen, sprak Hij de zegen uit die bij de
maaltijden gebruikelijk was5.. Zijn antwoord aan de schriftgeleerde die Hem naar het
eerste gebod had gevraagd, begint met de aanvang van het Sjema, de geloofsbelijdenis
die de mannen 's morgens en 's avonds moesten opzeggen6.. Het Onze Vader, dat Hij
aan zijn leerlingen leert, biedt treffende woordelijke overeenkomsten met het Kaddisj,
dat men, naast de andere gebeden,

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zie ons artikel 'Jesus en zijn Broeder-s', in 'K.C.T. Streven', nieuwe reeks, bd. II, Mei, 1948,
blz. 673-691.
PASCAL, Pensées et opuscules, uitg. Brunschvicg, Parijs, blz. 696.
Lk., II,42 (het Paasfeest toen Jesus twaalf jaar oud was). Jo., II,13 (eerste Paasfeest tijdens
Jesus' openbaar leven). JO., V,1 (het Pinksterfeest van het daaropvolgend jaar). Jo., VII,2,
10 (het Loofhuttenfeest van hetzelfde jaar). Jo., X,22 (het feest van de Tempelwijding ook
hetzelfde jaar). Mk., XI,11 = Mt., XXI,10 = Lk., XIX,45a, verg. Jo., XII,12 (intrede van
Jesus te Jerusalem ter gelegenheid van het laatste Paasfeest).
Mk., I,21 = Lk., IV,31; Lk., IV,16-22a; Mk., VI,2 = Mt., XIII,54; Lk., VI,6 = Mk., III,1 =
Mt., XII,9; Lk., XIII,10; zie ook Mk., I,39 = Mt., IV,23 = Lk., IV,44.
Mk., VI,41 = Mt., XIV,13 = Lk., IX,16 = Jo., VI,11; Mk. VIII,6 = Mt., XV,35.
Mk., XII,29, 30 = Mt., XXII,37; verg. Lk., X,27a. Het Sjema was een soort geloofsbelijdenis
samengesteld uit drie Bijbelteksten: Deut., VI,4-9; Deut., XI,13-21; Num., XV,37-41. Die
geloofsbelijdenis werd voorafgegaan door twee zegeningen en gevolgd door een derde.
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op de bijeenkomsten in de synagoge bad7.. De synoptische Evangeliën berichten dat
Hij er aan hield daags voor zijn dood het Paasmaal te gebruiken8.. Bij het einde er
van stelde Hij de eucharistie in en verbond, zo lijkt het, de consecratie van de wijn
met de gewoonte na het maal een beker te ledigen tot teken van dankzegging9.. Naar
de gewoonte alweer besloot Hij de gehele ceremonie met de zang van het Hallel10..
Op het kruis waren Jesus' laatste gebeden brokstukken uit de psalmen11., alsof de
stervende, om aan God nog zijn ziel uit te zeggen, tot lang vertrouwde formules zijn
toevlucht nam.
Jesus heeft zich echter niet vergenoegd met gebeden te verrichten die door het
gebruik min of meer werden opgelegd. Alle belangrijke gebeurtenissen van zijn
openbaar leven worden met persoonlijk gebed begeleid. Vooreerst zijn doopsel in
de Jordaan met de theophanie, die het vergezelde. Het ontvangen van dat doopsel
was een religieuze daad; 'Hij was aan het bidden' bericht Sint Lukas, toen Hem de
hemelse verschijning gewerd als een teken om in het openbaar op te treden12..
Onmiddellijk daarop 'drijft de Geest' Jesus naar de woestijn13., waar Hij veertig dagen
doorbrengt in vasten en stellig ook in gebed14.. Zijn twaalf apostelen kiest Hij na een
nacht in gebed doorgebracht15.. Te Cesarea Philippi, vóór het beslissende uur waarop
Hij Petrus' geloofsbelijdenis zal uitlokken, blijft Hij niet ver van de leerlingen in
gebed verzonken16.. Zijn glorieuze gedaanteverandering op de berg, geschiedt tijdens
een nachtelijk gebed17.. Bij het naderen van zijn lijden heeft Hij voor Petrus, het hoofd
der apostelen, gebeden18.. Sint Jan deelt ons het onderhoud mede dat volgde op de
instelling van de eucharistie. Vol van een intense religieuze emotie eindigt het met
'het hogepriesterlijk gebed' dat de diepste gevoelens van Jesus' gemoed openbaart19.
Maar op die onvergetelijke avond moest van zeer dichtbij de brutale werkelijkheid
volgen van de Passie. We zien Jesus dan ook 's nachts in de tuin van Getsemani nog
bidden om de kracht te ontvangen voor het uiterste offer20..
Zijn mirakels worden meer dan eens door een kort gebed voorafgegaan. Alvorens
het 'Effeta' uit te spreken dat de doofstomme uit

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zie G. DALMAN, Die Worte Jesu, 2de uitg., Leipzig, 1930, p. 304, 311, 314.
Mk., XIV,12, 14, 16, 17 = Mt., XXVI,17-20 = Lk., XXII,7, 8, 11, 13-15.
Mk., XIV,22, 23 = Mt., XXVI,26-28 = Lk., XXII,19-20; I Cor., XI,23-25.
Mk., XIV,26 = Mt., XXVI,30.
Mk., XV,34 = Mt., XXVII,46 (verg., Ps., XXII,2a); Lk., XXIII,46 a (verg. Ps., XXXI,6a).
Lk., III,21, 22; verg., Mk., I,10, 11 = Mt., III,16, 17.
Mk., I,12 = Mt., IV,1a = Lk., IV,1.
Mt., IV,2 = Lk., IV,2.
Lk., VI,12.
Lk., IX,18a.
Lk., IX,28, 29; verg. Mk., IX,2, 3 = Mt., XVII,1, 2.
Lk., XXII,32.
Jo., XVII.
Mk., XIV,32, 35 = Mt., XXVI,36, 39 = Lk., XXII,40, 41.
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de Dekapolis moet genezen, heft Hij de ogen ten hemel en slaakt een zucht21.. We
vermeldden reeds het gebed vóór de beide broodvermenigvuldigingen. Eens wendden
de leerlingen vergeefse pogingen aan om een bezeten epilepticus te bevrijden. Daar
komt Jesus en verlost hem. Op de vraag van de leerlingen naar de oorzaak van hun
mislukking antwoordt Hij: 'Dit soort kan alleen door het gebed uitgedreven worden'22..
Het Evangelie van Johannes leert ons uit welk vertrouwensvol gebed 's Meesters
wonderen voortvloeien. Vóór de verrijzenis van Lazarus 'hief Jesus - zo bericht het
- de ogen ten hemel en zei: Vader ik dank U, omdat Gij Mij verhoord hebt. Ik weet
wel, dat Gij Mij steeds verhoort. Maar Ik sprak zo terwille van het volk dat hier rond
staat, opdat ze geloven dat Gij Mij gezonden hebt'23.. Bij Sint Lukas en bij Sint Jan,
zien we Jesus' aandoening zich plots in een vurig gebed uitstorten. Luisteren we eerst
naar Sint Lukas. Toen de leerlingen terugkwamen van de zending die de Meester
hun had opgedragen, 'jubelde Hij het uit in de Heilige Geest, en sprak: Ik dank U,
Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen
hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja Vader, want zo is uw welbehagen
geweest'24.. Sint Jan echter vermeldt een gesprek waaronder Jesus, die zo even op
zijn aanstaande dood heeft gezinspeeld, met angst bevangen wordt: 'Nu is mijn ziel
ontsteld, - bekent Hij plots, - en wat zal ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur? Maar...
daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen... Vader, verheerlijk Uw naam'25..
Welde het gebed uit Jesus' ziel te midden van uitwendige bedrijvigheid, toch hield
Hij er aan zich van de menigte te verwijderen om in de eenzaamheid te bidden. Soms
hield zijn gebed aan tot laat in de nacht. Zo na de eerste broodvermenigvuldiging,
bij het meer van Gennezaret, toen Hij zijn leerlingen beval het meer over te steken,
en zelf zich terugtrok 'in het gebergte om er te bidden'26.. Of ook begon zijn gebed
lang vooraleer de dag klaarde: 'Zeer vroeg in de morgen - verhaalt Sint Markus, stond Hij op en ging heen; Hij begaf zich naar een eenzame plaats, en bleef daar in
gebed. Het duurde totdat Simon en andere leerlingen die ondertussen naar Hem op
zoek waren gegaan, Hem vonden en Hem berichtten, dat het volk op Hem wachtte'27..
Sint Lukas geeft volgend overzicht van 's Mees-

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Mk., VII,33.
Mk., IX,28.
Jo., XI,41, 42.
Lk., X,21. Men weet, dat het Evangelie van Sint Matteüs hetzelfde gebed bevat. Maar deze
brengt het aan na andere woorden van Jesus en buiten geëigende omstandigheden, met de
weinig zeggende formule: 'In die tijd nam Jesus het woord en sprak' (Mt., XI,25).
Jo., XII,27, 28a.
Mk., VI,46 = Mt., XIV,23; verg. Jo., VI,14.
Mk., I,35, 36 = Lk., IV,42.
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ters apostolische bedrijvigheid: 'Hoe langer hoe meer begon zijn faam zich te
verbreiden. Talrijke scharen kwamen bijeen om Hem te horen en van hun ziekten te
worden genezen. Maar Hij trok zich terug op eenzame plaatsen om te bidden'28.. We
hebben reeds de gelegenheid gehad te wijzen op de gebedswake vóór de keuze van
de apostelen, en op twee andere nachtelijke gebeden van elkaar zo verschillend: dat
van de transfiguratie en dat van de doodstrijd. De Evangeliën vermelden uitdrukkelijk,
dat gedurende deze laatste twee gebeden de aanwezige apostelen insluimerden29..
Alles wijst er op, dat de leerlingen niet gewoon waren aan Jesus' lange gebeden deel
te nemen. Deze moesten nochtans op hen indruk maken; en aan een heilig verlangen
dat ze bij hen wekten, verbindt Sint Lukas het aanleren van het Onze Vader: 'Het
gebeurde, - zo verhaalt hij, - dat Jesus ergens aan het bidden was. Toen Hij ophield,
sprak een zijner leerlingen tot Hem: Heer, leer ons bidden; en Hij leerde hun het
Onze Vader'30..
In een der smekingspsalmen zegt de psalmist tot God: 'De ganse dag, Jahweh,
roep ik U aan, en strek mijn handen naar U uit'31.. Wij vinden hier een gebed dat er
naar streeft het hele leven te doordringen; wat aan de geest van Jesus reeds doet
denken. De Meester vertelt de parabel van de weduwe welke, door een onwaardig
rechter voortdurend lastig te vallen, tenslotte recht bekomt. Zoveel te meer, besluit
Hij dan, zal God, die goed is, degenen verhoren die 'dag en nacht naar Hem roepen'.
Men moet dus 'altijd bidden, zonder ooit te versagen'32.. Hij zou willen dat men los
genoeg staat van de tijdelijke goederen om hier op aarde te leven met een hart dat
steeds bij God verwijlt: 'waar uw schat is, - zegt Hij, - daar is ook uw hart'33.. Dat Hij
zelf aldus leefde, blijkt vooral uit het feit dat alles Hem van God sprak. De 'mussen',
de 'leliën des velds', de 'haren op het hoofd' spreken Hem van de Voorzienigheid van
de hemelse Vader34.. Regen en zonneschijn zijn weldaden van de goddelijke mildheid
voor goeden en kwaden35.. De hemel komt Hem voor als 'Gods troon', de aarde als
zijn 'voetschabel', Jerusalem als de 'stad van de grote Koning'36.. Hij wil, dat men de
ziel der kleinen zou eerbiedigen, 'want hun engelen in den hemel zien altijd het
aanschijn' van God37.. De neiging van de ouders om
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de verlangens van hun kinderen in te willigen herinnert Hem aan de goedheid van
de Vader in de hemel die rekening houdt met onze gebeden38.. Hij vergelijkt de
vergiffenis door de huisvader geschonken, met die welke de goddelijke goedheid
aan de mensen verleent39.; en de eenvoudige vreugde van de herder die zijn verloren
schaap terugvindt, roept voor zijn ogen de vreugde op die in de hemel ontstaat voor
een enkele bekeerde zondaar40.. Met het beeld van de wijngaardenier die rijkelijk de
arbeiders van het elfde uur vergoedt, schildert Hij de God van liefde af en diens
onverdiende voorkeur41.. De koning die de genodigden tot het bruiloftsmaal roept42.,
en de meester die geld aan zijn dienaars toevertrouwt43., dienen Hem om de wegen
te openbaren van Gods Voorzienigheid. Zou men niet zeggen, dat voor Jesus de
wereld doorschijnend is, dat Hij de aardse werkelijkheid slechts ziet in het stralen
van Gods licht?

Kinderlijke liefde
Is het belangwekkend vast te stellen in welke ruime mate het gebed Jesus'
bedrijvigheid doordrong, dan zal het nog meer de moeite lonen de grondige houding
te achterhalen welke zijn gebed heeft vertolkt. Die houding schijnt ons gans kinderlijk
te zijn geweest, vooral gekenmerkt door liefde, vertrouwen en getrouwheid. De
Evangeliën hebben ons de inhoud bewaard van acht gebeden van de Meester44.. De
meeste zijn slechts korte doch leerrijke aanroepingen. In ieder daarvan spreekt Jesus
God met de naam Vader aan. Daar is maar één uitzondering, en die maakt geen
werkelijke inbreuk op de regel, want ze komt in de aanroeping voor die Jesus
onveranderd uit psalm twee en twintig overnam: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij mij verlaten?'45.. Eveneens tot de Vader richt zich het gebed door de Meester aan
zijn discipelen aangeleerd: 'Gij nu bidt zo: Onze Vader, die in de hemelen zijt...'46..
De idee van Gods Vaderschap was het Oude Testament niet vreemd. Jahweh is
de Vader van Israël dat Hij teder bemint. Het vaderschap Gods lijkt aanvankelijk te
zijn opgevat in collectieve zin. Het gehele volk van Israël, eerder dan dit of dat
individu, werd als
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Jahweh's kind beschouwd47.. Later werd die collectieve betekenis met een individuele
verrijkt: de koningen, wegens hun bediening48., de rechtvaardigen om de onschuld
van hun hart49., werden op bijzondere wijze voor Gods kinderen gehouden. Meer in
het algemeen werd het ook de gelovigen mogelijk God hun Vader te noemen, om de
persoonlijke betrekkingen die ze met Hem onderhielden. Maar voorwaarde tot die
kinderlijke verhouding bleef altijd het toebehoren tot het volk van Israël50.. Die traditie
handhaafde zich in de Joodse apocriefen en bij de rabbijnen. Van het einde af van
de eerste eeuw na Christus komt in de uitspraken dezer laatsten de uitdrukking 'onze
Vader die in de hemelen is' veelvuldig voor. Ze blijft duiden op Gods Vaderschap
tegenover Israël of tegenover sommige Israëlieten51.. Bij Jesus integendeel staat de
notie van het goddelijk vaderschap niet langer in die uitsluitende betrekking met het
volk van Israël of met zijn leden52.. Zo ontving ze een verruiming die analoog is met
die welke de Meester aan de idee van het messiaanse rijk schonk. Bovendien wordt
ze in verband gebracht met het hele mysterie van Gods ontfermende liefde, die zich
onvermoeibaar over de zondige mensen heenbuigt, en zij wint daardoor een opvallende
innigheid53.. Ze drukt ook een heel bijzondere, enige betrekking uit tussen Jesus en
zijn Vader, en het wordt duidelijk dat het goddelijk zoonschap van de overige mensen
niet onafhankelijk is van het transcendente zoonschap van de Meester.
Op het transcendent karakter van Jesus' zoonschap moeten we nog terugkomen.
Beschouwen we voor het ogenblik de liefde die Hij zijn Vader betuigde. In het
Lukas-Evangelie is het eerste gezegde dat we van Hem vernemen het antwoord dat
Hij zijn ouders gaf, toen zij Hem in de tempel terugvonden: 'Waarom zocht ge Mij?
Wist ge niet dat Ik bij mijn Vader moest zijn?'54.. De heilige knaap, die zich niet heeft
kunnen onttrekken, zou men zeggen, aan de fascinerende bekoorlijkheid van Gods
huis, openbaart de goddelijke roepstem die Hij reeds verneemt en die Hem nooit zal
toelaten iemand anders dan zijn hemelse Vader toe te behoren. Dat antwoord is als
een belofte welke Jesus' openbaar leven niet heeft beschaamd. Zijn
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optreden immers stond geheel in het teken van een zuiver kinderlijke gehechtheid
aan God. In dat opzicht levert het Onze Vader, dat Hij zijn discipelen leerde, een
kostbaar getuigenis55.. Het spreekt misschien duidelijker dan sommige gebeden door
Jesus zelf tot God gericht maar waarvan de inhoud grotendeels door bijzondere
omstandigheden werd bepaald. We denken bij voorbeeld aan Jesus' gebed vóór zijn
lijden om de volharding van Petrus in het geloof, aan de aanroeping die Lazarus'
opwekking voorafging, en aan de sublieme bede van de gekruiste voor zijn beulen.
Het Onze Vader staat meer boven de tijd: in 's Meesters bedoeling is het een gebed
dat de hele religieuze houding van de leerlingen moet inspireren. Welnu, zoals men
reeds dikwijls heeft aangestipt, betreffen de eerste drie verzen er van Gods grote
belangen56.. Men drukt er de wens uit, dat de God van heiligheid zou gekend worden
en geloofd, dat zijn rijk kome, en dat de mensen in alles zijn wil zouden volbrengen.
Een enkel vers, het vierde, heeft betrekking op tijdelijke belangen; en nog drukt het
een zeer bescheiden bede uit, want men vraagt er niet meer dan het dagelijks brood.
Het vijfde en het zesde vers betreffen de zedelijke en godsdienstige belangen van
hen die bidden: in het vijfde verzoekt men God om vergiffenis voor de tekorten van
het verleden, in het zesde vraagt men voor de toekomst vrijwaring van gevaarlijke
bekoringen en bevrijding van de zonde. De inhoud van dit gebed van Jesus' leerlingen
paste niet geheel voor de Meester zelf, al was het maar omdat Hij de zonde niet
beschouwde als een onheil dat Hemzelf bedreigde57.. Maar het lijdt geen twijfel, dat
ook Jesus' persoonlijk gebed, ja dit op de eerste plaats, bovenal gericht was op God
en op de goddelijke belangen.
Want Hij wil dat men 'goddelijke' en niet 'menselijke' gevoelens zou koesteren58..
Het gebed dat de jubelhymne genoemd wordt en dat we reeds meermalen aanhaalden,
is een kinderlijke lofspraak op God die de blijde boodschap aan de nederigen
openbaart. Laten we hier alleen het begin en het einde er van citeren: 'Ik loof U,
Vader, Heer van hemel en aarde... Ja, Vader, want zo is uw welbehagen geweest'59..
Enkele dagen voor de Passie, wanneer plotseling de angst Jesus beknelt, bidt Hij niet
om van het verschrikkelijk offer verschoond te worden, maar opdat het zijn Vaders
eer dienstig zou zijn60.. Te Getsemani in zijn grote verlatenheid herhaalt Hij
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lange tijd hetzelfde gebed: 'Abba, Vader, alles is mogelijk bij U: neem deze kelk van
Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt'61.. Tot in deze noodkreet toe vraagt
Hij minder de verlossing van de dood dan het volbrengen van Gods wil. Aan die wil
klampt Hij zich vast als aan een reddingsboei. Laten we tenslotte verwijzen naar de
vragen in 'het hogepriesterlijk gebed' vervat. Zij betreffen de verheerlijking van de
Zoon om de glorie van de Vader, de volharding van de discipelen en van allen die
tot het geloof zullen komen, de glorievolle vereniging van de uitverkorenen bij de
Vader, kortom de hele verwezenlijking van Gods heilsplan62..
Maar wat zijn die gebeden en enkele andere nog waarvan de Evangeliën ons de
inhoud meedelen, vergeleken met de lange, eenzame gebeden waarbij Jesus er behagen
in schepte zich met zijn Vader te onderhouden? Wie zegt ons wat er toen omging
tussen Hem en zijn Vader, welke woorden Hij sprak en welke volheid er lag in zijn
zwijgen? Enige kruimels althans kunnen wij opvangen van de feestdis. Want de
frisse, aandoenlijke en ontroerende woorden die Hij vindt om over zijn Vader te
spreken kunnen aan zijn intieme omgang met Hem niet geheel vreemd zijn. Luisteren
wij hoe wonderbaar Hij Gods aanschijn beschrijft: De hemelse Vader weet wat de
mensen nodig hebben63.; deze zijn meer waard in zijn oog dan de leliën des velds die
Hij tooit of de vogels uit de hemel die Hij voedt64.; zon en verkwikkende regen schenkt
Hij aan goeden en kwaden65.; Hij 'schenkt goede gaven aan hen die Hem bidden'66.;
de verborgen aalmoezen, gebeden en boeteplegingen, Hij ziet ze 'in het geheim' en
beloont ze67.; aan 'de kleinen' openbaart Hij het mysterie van het rijk der hemelen68.;
Hij is 'Heer van hemel en aarde'69., 'heilig'70., 'volmaakt' en 'barmhartig'71.; zijn engelen
stelt Hij als bewakers aan over de kinderen72. en wil niet dat er een van deze verloren
gaat73.; Hij ziet uit naar de terugkomst van de verloren zoon74., Hij heeft veel woningen
in zijn huis75.. Tenslotte stuurt Hij naar de boze mensen zijn enig geliefde Zoon76.;
alles heeft Hij aan
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zijn Zoon overhandigd77.; tot Jesus' leerlingen zendt Hij de Heilige Geest78.; Hij bemint
ze en komt in hun hart wonen79.. Alleen uit Evangelieteksten zou men een
verrukkelijke litanie van de hemelse Vader kunnen samenstellen, want in Jesus'
woorden over God ligt de klank van de zuiverste kinderlijke liefde.
Zijn antwoord aan de Farizeër die Hem over het 'eerste van alle geboden'
ondervroeg kan dan ook niet verwonderen. De vraag was van die aard, dat ze als
antwoord een citaat uit de Wet vergde. Jesus geeft er ook een: 'Het eerste, - zegt Hij,
- is: Hoor, Israël, de Heer onze God is de enige Heer; gij zult de Heer uw God
beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw
kracht'80.. Het aangehaalde gebod is er een waaraan de toenmalige Israëlieten het
grootste belang hechtten. Zulks bewijst de inlassing er van in hun dagelijkse
geloofsbelijdenis, het Sjema. Dit belet nochtans niet dat, voor zover wij weten, geen
enkele onder de rabbijnen van de oude Synagoge die het eerste of belangrijkste gebod
van de Wet wilden aanwijzen, bij dit voorschrift stil bleef81.. Jesus trof de keuze die
men van Hem kon verwachten.
Maar stemt die wel genoeg overeen met de 'gulden regel' uit de Bergrede? Zagen
we niet dat deze laatste de liefdevolle toewijding aan de naaste voorstelt als de
samenvatting van Wet en Profeten? Hoe is zulks overeen te brengen met het antwoord
welke de liefde tot God boven alle andere geboden stelt? De Meester zelf gaf te
kennen waar de oplossing ligt. Want na aan het boek Deuteronomium de formule te
hebben ontleend van het 'allereerste gebod': 'Hoor, Israël, de Heer onze God enz.'
gaat Hij voort met het boek Leviticus aan te halen: 'Het tweede is dit: Gij zult uw
naaste beminnen gelijk uzelf'; en Hij besluit: 'Daar zijn geen groter geboden dan die
beide'83.. Jesus stelt dus tegelijk op de voorgrond het gebod van de Godsliefde en dat
van de naastenliefde. Zij stonden in de Wet te midden van de andere geboden als
twee gescheiden voorschriften. Maar Hij ziet daarin twee zo innig verwante en
essentiële plichten, dat, ofschoon Hij aan de liefde tot God de onbetwistbare voorrang
toekent, Hij de naastenliefde toch met haar op de top stelt van het zedelijk en
godsdienstig leven. Zou zulks niet betekenen dat de naastenliefde, gelijk Jesus ze
opvat, in de grond van dezelfde aard
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is als de Godsliefde, dat ze geenszins in een louter profane philantropie bestaat, dat
ze veeleer een soort uitbreiding van de liefde tot God is naar allen die God tot kinderen
wil hebben? Voorzeker, indien de broederlijke liefde iets is als de Godsliefde die
zich in goedheid jegens de mensen uitstort, dan mag men, zonder miskenning van
de plicht God zelf te beminnen bovenal, haar voorstellen als de samenvatting van de
hele Wet.
Overigens wil Jesus, dat de zijnen hun vijanden beminnen om aldus de
barmhartigheid van de hemelse Vader na te volgen en zich als zijn ware kinderen te
gedragen84.. Hij wil dat men andermans beledigingen zou vergeven, meteen indachtig
blijvend hoezeer men zelf behoefte heeft aan de barmhartigheid van de Vader van
allen. Hij leert bidden: 'Onze Vader, die in de hemelen zijt,... vergeef ons onze schuld
gelijk ook wij aan anderen hun schuld vergeven'85.. Hij nodigt de zijnen er toe uit
zich allen als broeders te beschouwen in hun gemeenschappelijke betrekking tot
Hem, de enige Meester, en tot de hemelse Vader: 'Laat u geen rabbi noemen, want
één is uw Meester en allen zijt gij broeders. Noemt ook niemand op aarde uw vader,
want één is uw Vader die in de hemelen is'86.. Hij spoort er uitdrukkelijk toe aan de
kinderen en de zwakken te beminnen uit liefde tot Hem en tot God: 'Wie een van die
kinderen opneemt in mijn Naam, hij neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet
Mij op maar Hem die Mij gezonden heeft'87.. Dat alles maakt een atmosfeer uit, waarin
Hij verlangt dat men zich zou bewegen en waarin de naastenliefde een kinderlijke
trek aanneemt voor de ogen van de hemelse Vader. Hijzelf die deze atmosfeer schept
en die alles ziet in Gods licht, bemint zijn broeders in God en om God. Vandaar die
vurige verklaring: 'Wie de wil van God volbrengt, hij is mijn broeder en zuster en
moeder'88.; vandaar de ontroerde blik waarmede Hij de rijke jongeling bejegent die
steeds de hele Wet had onderhouden89.; vandaar nog zijn bedroefde verwondering,
dat melaatsen die Hij genezen had nalieten God hun dank te betuigen: 'Heeft men
niemand anders terug zien keren om eer te brengen aan God dan deze vreemdeling
alleen?'90.. Maar er is nog meer; er is de overeenkomst van zijn naastenliefde met de
neiging naar de 'kleinen' en de 'zondaars' die Hij in Gods hart aanschouwt91..

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Mt., V,45 = Lk., VI,35b.
Mt., VI,9-12 = Lk., XI,2-4.
Mt., XXIII,8,9.
Mk., IX,36 = Lk., IX,48.
Mk., III,35 = Mt., XII,50 = Lk., VIII,21.
Mk., X,21.
Lk., XVII,18.
Zie 'K.C.T. Streven', nieuwe reeks, bd. II, Mei 1948, blz. 821-823.

Streven. Jaargang 2

123
Niets laat beter begrijpen, dat zijn liefde voor de mensen de verlenging is van zijn
liefde voor God, dat ze nog diezelfde liefde is die op aarde terugdaalt. Jesus weet
welke vreugde er in de hemel heerst om één zondaar die zich bekeert; Hij weet
hoezeer de hemelse Vader verlangt naar zijn verdwaalde kinderen; Hij komt dus
'redden wat verloren ging'92.. Het lijdt tenslotte geen twijfel, dat in zijn bedoeling de
instelling van de eucharistie een gebaar van liefde is tot zijn Vader evenzeer als tot
zijn broeders. Hij schenkt zich aan de zijnen weg als het voedsel hunner ziel, maar
in een ritus die Hem voorstelt als een aan God geofferde93.. Wat heeft zulks anders
te betekenen, dan dat Hij zich innig met hen wil verenigen om ze aldus met zich tot
de Vader te brengen?
In de mate waarin de goddelijke liefde een ziel vervult, onthecht ze deze van de
aardse goederen en doet haar verlangen naar een vereniging met God zonder hinder.
Die onthechting en dat verlangen zijn essentiële componenten van Jesus' leven en
gedachte. Van een zeer zuiver gehalte is zijn onthechting. Geen zweem in haar van
geheime misnoegdheid of van levensvlucht. Ze ontspringt eerder aan een uiterst
levendig besef van Gods onvergelijkelijke waardigheid. 'Niemand is goed buiten
God' zegt Jesus in een spontaan wederwoord waarin zijn ziel zich uitspreekt94.. Men
weet hoe Hij er op staat, dat men zich aan de hemelse goederen zou hechten en zich
onthechten van de aardse. Een van zijn parabels gaat over een koopman die zulk een
kostbare parel heeft gevonden, dat hij er heel zijn bezit voor prijsgeeft95.. Met nadruk
dringt Hij er op aan: 'Verzamelt u geen schatten op aarde... Maar verzamelt u schatten
in de hemel'96.; 'Verheugt U niet, omdat de duivels U onderworpen zijn, maar omdat
uw namen opgeschreven staan in de hemel'97.; 'Wie zijn leven wil redden zal het
verliezen; maar wie zijn leven verliest om Mij en om het Evangelie, zal het redden'98..
En waarom zou men nog het dreigen der mensen vrezen, wanneer men op weg is
naar het rijk waar God zijn kinderen wacht? 'Wees niet bezorgd, kleine kudde, want
het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven'99.. Hijzelf heeft zijn familie,
zijn ambacht, zijn huis en zijn verzekerd bestaan prijsgegeven om de blijde boodschap
te verkondigen en om een ploeg van apostelen en volgelingen te vormen. Zet
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Hij de bergrede met de acht zaligheden in, dan is het voorzeker omdat deze een
geestelijke houding aanprijzen die Hem uiterst dierbaar is. Welnu, de wezenlijke leer
die in de zaligheden te voorschijn komt, is tweevoudig: enerzijds nodigen ze uit tot
onthechting van zichzelf en van de aardse goederen, anderzijds sporen ze aan het
rijk der hemelen bovenal te zoeken100.. Reeds leeft de Meester in een buitengewone
vereniging des harten met God, maar dat belet Hem niet te verlangen naar een nog
vollediger vereniging: die welke Hem wacht, naar zijn eigen eenvoudige beeldspraak,
wanneer hij het paaslam zal eten en van de vrucht van de wijngaard zal drinken in
het rijk Gods101.. In het Evangelie van Sint Jan openbaren meerdere passages uit de
'afscheidsrede' en het 'hogepriesterlijk gebed' Jesus' heilig verlangen om naar zijn
Vader te gaan: 'Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat Ik naar de Vader ga'102.;
'Nu ga Ik tot Hem die Mij gezonden heeft'103.; 'Ik ga naar mijn Vader'104.; 'Heilige
Vader... nu kom Ik tot U'105.. Hetzelfde kinderlijk verlangen uit de stervende Jesus
nog in zijn laatste kreet door Sint Lukas vermeld: 'Vader, in uw handen beveel Ik
mijn geest'106..

Godsvertrouwen
Die kreet echter vertolkt vooral Jesus vertrouwvolle overgave aan God. Hij had het
vertrouwen op God evenzeer gepredikt als de kinderlijke liefde tot de Hemelse Vader.
Zijn opvatting over God eiste dat vertrouwen niet minder dan die liefde. Sommige
van zijn antwoorden omtrent het vertrouwen krijgen een indrukwekkende vorm. Op
het meer, na de storm te hebben gestild, zegt Hij, tot de apostelen die Hem hun angst
hebben uitgeschreeuwd: 'Waarom zijt gij bevreesd? Hebt gij nog geen geloof?'107..
Men komt Jaïrus het afsterven van zijn dochtertje melden; Hij zegt alleen: 'vrees
niet, geloof maar'108.. Een hele pericoop uit de Evangeliën van Sint Matteüs en Sint
Lukas behandelt het thema van het vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid.
Het is een parel van die Evangeliën. Te lang ware het die passus hier in zijn geheel
aan te halen; enkele verzen zullen de inhoud er van in herinnering brengen: 'Weest
niet bezorgd om uw leven, om wat ge zult eten... Ziet naar de vogelen des hemels...
Uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Mt., V,3-12 = Lk., 20b, 23.
Lk., XXII,16; Mk., XIV,25 = Mt., XXVI,29 = Lk., XXII,18.
Jo., XIV,28b.
Jo., XVI,5.
Jo., XVI,28.
Jo., XVII,11-13a.
Lk., XXIII,46a; verg. Mk., XV,37 = Mt., XVII,50.
Mk., IV,40.
Mk., V,36 = Lk., VIII,50.

Streven. Jaargang 2

125
meer waard dan zij?... Zegt dus niet vol zorgen: Wat zullen we eten? of: Wat zullen
we drinken? of: Wat zullen we aantrekken?... Want uw hemelse Vader weet, dat gij
dat alles nodig hebt. Maar zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid en dat
overige zal u geschonken worden als toegift'109.. Men zou de ware betekenis van die
aansporing miskennen, indien men zich ging inbeelden, dat de Meester een hemel
op aarde belooft of de harde werkelijkheid van het leven niet kent. Hij laakt noch
een wijze voorzorg, noch een naarstige inspanning, wel echter de onrustige kommer
die weigert zich op God te verlaten. Aan de woorden die we zo even citeerden voegt
Hij, bij Sint Matteüs, nog een nuchter realistische raadgeving toe: 'Weest niet
bekommerd voor de dag van morgen, want die dag zal bezorgd zijn voor zichzelf;
iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kommer'110.. Hij is zo weinig geneigd te dromen
van een idyllische wereld, dat Hij de 'vervolgingen' vernoemt, zelfs daar waar Hij
het honderdvoudige belooft aan hen die alles prijsgeven voor het rijk Gods111.. Hij
wil niet, dat zijn 'kleine kudde' aan vrees zou toegeven112.; toch ontgaat het Hem niet,
dat Hij de zijnen 'als lammeren midden onder de wolven' stuurt113.. Zijn gedachte is,
dat ze hen niet hoeven te vrezen 'die wel het lichaam doden, maar daarna niets meer
kunnen doen'114..
In feite veronderstelt het vertrouwen dat Hij predikt de geest van onthechting
welke de 'gelukzaligheden' inprenten. Dit vertrouwen gaat naar God zonder eisen te
stellen, vast overtuigd, tegen al het schijnbaar tegenovergestelde in, dat niets voorvalt
zonder de instemming van een almachtige en liefhebbende Vader. Het is doordrongen
van kinderlijke liefde en onderwerping. Het bezielde Jesus op het zo gewichtige uur
van zijn aanhouding, toen Hij tot Simon-Petrus sprak: 'Steek uw zwaard terug op
zijn plaats... Of meent ge, dat mijn Vader niet aanstonds meer dan twaalf legioenen
engelen zou zenden, als Ik Hem daarom bad. Maar hoe zullen dan de Schriften worden
vervuld die zeggen, dat het zo moet geschieden?'115.. Indien Hij niet bereid geweest
was de ergste beproevingen als uit de hand van zijn hemelse Vader te aanvaarden,
zou zijn vertrouwen niet in opstandigheid overgegaan zijn, wanneer Hij als een
vervloekte gekruisigd werd?116. De klacht die Hij dan heeft geuit: 'Mijn God, mijn
God, waarom
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hebt Gij Mij verlaten!' moet op zijn lippen de zin hebben behouden die ze had in de
psalm waaraan Hij haar ontleende117.. Die psalm nu schreeuwt een uiterste nood uit,
maar slechts om daarna over te slaan in een lied van vertrouwen op Jahweh. Ten
onrechte zou men dus een tegenstelling vermoeden tussen de grote klacht van Jesus
op het kruis en het laatste gebed waarmede Hij, volgens Sint Lukas, zijn ziel in Gods
handen beval. De laatste aanroepingen van de gekruisigde zeggen ons welke
beproeving zijn vertrouwen dragen kon.
Het vertrouwen op God wordt heel bijzonder beoefend in het smeekgebed. Het is
niet moeilijk te zien welk belang Jesus hecht aan een vertrouwvol gebed. Drie parabels
moeten het aanbevelen: die van de vriend welke ongelegen komt118., die van de
onrechtvaardige rechter119. en die van het kind dat zijn ouders om brood of om enig
ander voedsel vraagt120.. Welk een nadruk wordt er gelegd in de driemaal herhaalde
aansporing: 'Vraagt, men zal u geven; zoekt, ge zult vinden; klopt, en men zal u
opendoen.' En daarna in de drievoudige herneming: 'Want wie vraagt krijgt, en wie
zoekt vindt, en wie klopt, hem wordt opengedaan'121.. De Meester deinst niet terug
om aan zijn gedachte een paradoxale wending te geven: 'Zo gij een geloof hebt als
een mosterdkorrel, dan zult ge zeggen tot deze berg: Ga van hier daar heen, en hij
zal gaan; en niets zal u onmogelijk zijn'122..
Voorzeker moet dit gezegde begrepen worden in zijn samenhang met het geheel
van Jesus' prediking. Er kan geen sprake van zijn, dat men, bij het bidden, aan de
geest van onthechting en van nederige onderwerping zou verzaken die in de kern
ligt van de evangelische boodschap. Men zal er dus niet naar uit zien de uitdeling
van Gods weldaden te schikken naar menselijke inzichten. Heeft Jesus wel eens een
onvoorwaardelijk vertrouwen aangemoedigd in het verkrijgen van een bepaald
wonder, dan was het wanneer Hij zich reeds bereid toonde het te verlenen123.. In dit
geval mocht men die gunst onvoorwaardelijk vragen, zonder ze daardoor van God
te willen afdwingen. Over het algemeen echter beveelt de Meester een vertrouwen
aan dat wel niet geringer doch meer van overgave doordrongen is. De zijnen zullen
bidden, wetend dat de hemelse Vader welwillend naar de beden van zijn kinderen
luistert, en zij zullen verhoord willen worden
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zoals het God behaagt. Zeker zullen ze om bepaalde weldaden mogen bidden. Leert
Jesus dit zelf niet in het Onze Vader, waar Hij onder meer laat bidden om het dagelijks
brood? Maar de diepe zin welke zij dan aan hun gebed zullen geven, zal zijn, dat
God er mede rekening moge houden naar eigen wijsheid en goedheid. Ze zullen vast
verwachten verhoord te worden, niet noodzakelijk naar de letter van het gevraagde
maar op een wijze die de God van liefde waardig is, ook al blijft die wijze
geheimzinnig. In het Matteüs-Evangelie belooft Jesus, dat de hemelse Vader 'goede
gaven' zal geven 'aan hen die Hem bidden', en Sint Lukas begrijpt, dat die goede
gaven vooral zullen bestaan in de gave van de 'Heilige Geest'124.. Wordt er meer
vereist, opdat een gebed vol kinderlijke overgave, ook een gebed vol absoluut
vertrouwen zou zijn? Omdat Hij wil, dat de zijnen in hun bidden het vertrouwen
zouden verbinden met de overgave, mag de Meester ze aanzetten hun verlangens
niet tot in de kleinigheden te bepalen: 'Als ge bidt, gebruikt dan geen stortvloed van
woorden zoals de heidenen dit doen... Doe niet zoals zij, want uw Vader weet wat
ge nodig hebt, voordat ge er Hem om vraagt'125..
In het Sint Jans-Evangelie zegt Jesus tot zijn Vader: 'Ik wist, dat Gij mij altijd
verhoort'126.. Men is gerechtigd te geloven, dat dit woord, zo overeenkomstig met zijn
gestadig onderricht, de gewone zekerheid van zijn hart weergeeft. Maar ook Hij wil
niet anders verhoord worden, dan het aan zijn Vader behaagt. Zijn nederig gebed te
Getsemani kan ons daarvan overtuigen. Naar de Brief aan de Hebreën richtte Hij het
tot God 'met luide kreten en met tranen', en werd Hij 'verhoord'127.. Dit betekent wel
niet, dat Hij het voorbijgaan van de lijdenskelk verkreeg, zoals Hij er in zijn
beklemming om vroeg. En toch mag men beweren, dat Hij verhoord werd. Want,
terwijl Hij zijn welbepaalde bede uitsprak, verzaakte Hij er reeds aan om alleen die
verhoring te willen welke God zou behagen: 'Niet wat Ik wil, - sprak Hij, - maar wat
Gij wilt'128.; en Hij ontving de troost die Hij nodig had129.. Zeker Hij heeft gekermd
en gesmeekt in zijn doodsangst. Maar Hij deed het als iemand die God en het goddelijk
welbehagen onherroepelijk boven alles stelt. In de grond van zijn vertrouwen vol
overgave vinden we dus zijn liefde tot God terug. Deze lijkt met dit vertrouwen de
kern uit te maken van zijn kinderlijke houding.

Getrouwheid
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De echte liefde tot God wordt op de eerste plaats getoetst aan de getrouwheid
waarmede men Gods wil volbrengt. Jesus houdt te veel van al wat echt is en oprecht,
om daar niet de aandacht op te vestigen. Hij vertelt de parabel van de twee zonen
door hun vader naar de wijngaard uit werken gestuurd. De ene weigert maar gaat,
de tweede stemt toe maar laat het daarbij. En de Meester laat geen twijfel bestaan
omtrent zijn voorkeur voor de eerste130.. Wijzen we er op, hoe Hijzelf zich aan de wil
van zijn Vader onderwierp. Het verhaal dat Hij aan zijn leerlingen moet hebben
medegedeeld over zijn bekoringen in de woestijn getuigt van een onwrikbare
beslissing: Hij zal, zonder enig afwijken, de moeizame weg volgen die God Hem
voorbeschikt heeft voor het vervullen van zijn Messiasrol. Aan die beslissing is Hij
gestadig trouw gebleven. Dikwijls heeft Hij op de lippen uitdrukkingen als: Ik ben
daartoe gekomen131.; Ik ben daartoe gestuurd132.. Ze vertolken het bewustzijn dat Hij
heeft van zijn zending, en zijn standvastige wil te gehoorzamen. Meerdere woorden
van Jesus in het Evangelie van Johannes drukken die wil uit op een wijze die even
sterk is als ontroerend: 'Mijn spijs is het de wil te doen van Hem die Mij zond'133., 'Ik
zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft'134.; 'Die Mij
zond is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat Hem
behaagt'135.; 'Zolang het dag is, moet Ik de werken verrichten van Hem die mij
gezonden heeft; er komt een nacht, waarin niemand werken kan'136.; en tenslotte: 'De
kelk die de Vader Mij gaf, moet Ik hem niet drinken?'137. Zozeer is Jesus gehecht aan
de wil van zijn Vader, dat Hij de zijnen aanspoort te bidden, opdat de mensen hem
zouden volbrengen op aarde, gelijk de engelen Gods het in de hemel doen138..
De Meester, wiens goedheid wij hebben aangetoond139., antwoordt met een soort
onbuigbaarheid, wanneer men beroep doet op menselijke gevoelens om Hem Gods
belangen te doen prijs geven. Bij het begin van zijn openbaar leven, toen Hij eenmaal
voor een grote
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menigte predikte, kwamen zijn verwanten Hem opzoeken. Maria, zijn moeder, bevond
zich onder hen. De aanvoerders van de groep schijnen wel Jesus van zijn nieuwe
levenswijze te hebben willen afbrengen. Daar de Meester wegens de menigte moeilijk
te bereiken was, stuurde men iemand op Hem af die door het volk heendrong om
Hem op te vorderen. Maar Jesus gaf te kennen, dat Hij enkel nog wilde leven voor
zijn zending: 'Ziedaar - antwoordde Hij naar de menigte wijzend - mijn moeder en
broeders! Want wie de wil van God volbrengt, die is mijn broeder en zuster en
moeder'140.. Een andere keer, in omstandigheden die onbekend zijn gebleven, koos
de Meester een leerling en wilde hem in zijn gevolg opnemen. Deze echter vroeg
uitstel om eerst zijn vader te begraven. Maar hij liep een besliste weigering op: 'Laat
de doden hun doden begraven. Gij, ga het rijk Gods verkondigen'141.. Toen Petrus
Jesus van zijn zending als lijdende en stervende Messias wilde afbrengen, werd hij
heftig terechtgewezen: 'Weg van mij, Satan, want uw gevoelens zijn niet die van
God, maar die van de mensen'142.. In de mond van Hem wiens leven zulk een
ontroerende betuiging van goedheid was, zijn die strenge antwoorden veelzeggend.
Zij getuigen van zijn ijverige getrouwheid aan de zending die Hij van God kreeg, en
zij herinneren ons aan die ijver voor Gods eer, welke Jesus er toe bracht de kooplieden
uit de tempel te verdrijven. 'Zijn leerlingen - merkt Sint Jan daarbij op - herinnerden
zich later, dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis verteert mij'143..
Jesus' trouw in het vervullen van Gods wil verschilt veel van het nauwgezette
legalisme der Farizeeën. De gerechtigheid die Hij bemint is tevens hoger en vrijer.
We zagen reeds, dat Hij de Wet van Moses onderhield, maar zich niet bekommerde
om de vele formalistische voorschriften door de Farizeeën er aan toegevoegd, en dat
Hij vooral de nadruk legde op de wet van liefde144.. Zijn getrouwheid neigt hoegenaamd
niet naar de vrees toe. In de jubelhymne heeft Hij gezegd: 'Ja, Vader!' En in die twee
woorden lijkt zijn hele leven vervat. Hij sprak ze uit in een uur van vreugde, voor
een der aandoenlijkste aspecten van de heilseconomie145.. Maar toen Gods plan op
een wrede wijze zich moest inprenten in zijn eigen vlees en Hem aan het kruis nagelen,
trok Hij ze niet terug. Zijn gebed te Getsemani was een even onvervalste als
smartelijke echo er van. Na dat
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gebed, ontwapend als Hij was door zijn trouw aan de wil van zijn Vader, gedroeg
Hij zich gedurende de hele Passie als 'een schaap dat verstomt vóór zijn scheerders'146.;
Hij wist 'gehoorzaam' te zijn 'tot de dood'147.. Zo is Jesus' getrouwheid geweest:
volhardend, soms onbuigzaam, fijngevoelig, kinderlijk vrij, heldhaftig tot het uiterste
offer. Edele vrucht van zijn liefde tot de hemelse Vader, bewees zij er de oprechtheid
van en de ernst.

De Zoon en de Vader
De godsdienstige houding van Jesus is nauw met Israël's traditie verbonden, doch
staat boven de verhevenste voorbeelden die men daarin vindt. In het Oude Testament
treft men op 't gebied van religieus leven merkelijk hoge waarden aan, zoals Isaias
gehechtheid aan de Heilige van Israël, Jeremia's gebed zo vurig en smartvol tegelijk,
de psalmen met hun hartstochtelijke smekingen, hun onwrikbaar vertrouwen, en hun
vreugde in het loven van Jahweh. Doch Jesus' religie verheft zich in haar wonderbare
eenvoud boven deze toppunten van het verleden. In de oude traditie van Israël ziet
men hier en daar een hoogst zuiver en edel godsdienstig gevoel vluchtig opduiken,
dàt namelijk van een welbehagen in God als in het goed dat volstaat om een kinderlijk
hart te bevredigen. Op een aangrijpende wijze wordt dit gevoel uitgedrukt in enige
verzen van psalm drie en zeventig: 'Wat mij betreft, steeds ben ik met U, Gij houdt
mij bij de rechterhand? Wat heb ik in de hemel in vergelijking met U? En zonder U
bevalt mij niets op aarde. Al bezwijken mijn vlees en mijn hart, God blijft mijn rots
en mijn aandeel voor immer'148.. Men heeft mogen zeggen, dat die woorden de
schoonste waren uit het Oude Testament149.. Maar ieder die het boek der psalmen
heeft gelezen weet, dat ze de gewone atmosfeer er van niet weergeven. Evenmin
geven ze die weer der andere boeken van het Oude Testament; en het Judaïsme,
vooral bij de Farizeeën, ontwikkelde zich in de richting van de reglementering, eerder
dan in die van een waarachtig inwendige godsdienst. De schrijver van de aangehaalde
psalm bekent, dat hij lange tijd geërgerd was over het geluk der bozen. Nu hij de
vrede gevonden heeft, lijkt hij zich niet meer over hen te bekommeren, tenzij om
zich van hen af te keren en zich af te zonderen. Hoe anders gaat het bij Jesus. De
zuivere liefde tot God is het toppunt waarop Hij blijft en zich beweegt. Zonder moeite
bevindt Hij zich daar en al het
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overige volgt daaruit. Zijn rechtvaardigheid wil zich geenszins afzonderen; Hij is
integendeel vol bekommering voor de zondaars. Men treft hier ontegensprekelijk
iets heel nieuws aan.
Welnu, Jesus heeft de zijnen uitgenodigd na Hem heel hun moreel en religieus
leven tot de liefde van God terug te brengen. Hoe lauw ook velen zijner volgelingen
mochten zijn, hoezeer meerderen onder hen zijn geest mochten miskennen, toch
heeft zijn uitnodiging vrucht gedragen. Van het begin af tot heden toe trachten talrijke
Christenen de religieuze houding van hun Meester na te volgen. Het nieuwe dat die
houding in de geschiedenis bracht is dus duurzaam geweest. Opmerkenswaardig is
toch vooral, dat Jesus' religie, terwijl zij de grootheden van het verleden plots overtreft,
ook iets volmaakts vertegenwoordigt vergeleken bij de hele godsdienstige stroming
die van haar uitgaat. Ongetwijfeld hebben de Christenen in de loop der eeuwen de
organisatie van het geestelijk leven aanzienlijk uitgebreid evenals de methoden van
ascese en contemplatie. Niemand denkt er aan dit te ontkennen. Doch dit alles is
bijzaak en moet dienen tot het opbloeien van de liefde tot God en de evennaaste, wat
hoofdzaak blijft. Welnu de geschiedschrijver kan niet zeggen dat het voorbeeld van
de Meester, in de orde van de liefde, door één der zijnen werd overtroffen. Wij zien
niet, dat na Christus een hogere of diepere vorm van overgave van zichzelf aan God
in het Christendom zou ontstaan zijn. De grootsten onder de Christenen waren de
eersten om te verklaren, dat geheel hun streven hierin bestond: van ver althans hun
Meester na te volgen. Moet het niet een ontzaglijk feit in de geschiedenis heten, dat
zulk een volmaaktheid door Jesus plotseling geopenbaard werd, daarna als voorbeeld
door duizenden werd nagevolgd, zonder dat men zeggen kan, dat ze ooit werd
overtroffen?
Nooit overtroffen, zeggen we. Doch moeten we niet verder gaan en zeggen, dat
ze nooit werden geëvenaard? We merkten reeds op hoe bij Jesus de eenvoudigste en
echtste nederigheid gepaard ging met het bewustzijn van een onschuld die zich niets
moest laten vergeven150.. Geen enkel onder zijn volgelingen heeft met een zo
wonderbare zekerheid zijn blik ten hemel kunnen oprichten; Hijzelf raadde hun ten
sterkste af het te beproeven151.. Geeft deze heilige zekerheid niet een enig en mysterieus
kenmerk aan zijn kinderlijke liefde? Zij bereidt ons in elk geval voor om het hoogste
mysterie te beschouwen dat Jesus in zich droeg: het bewustzijn Gods Zoon te zijn
op een Hem voorbehouden aanbiddelijke wijze. Zoals men weet,
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Zie 'K.C.T. Streven', nieuwe reeks, bd. II, April 1948, blz. 684-685.
Zie 'K.C.T. Streven', nieuwe reeks, bd. II, Mei 1948, blz. 822-823.
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duidde Jesus voor zichzelf God niet aan met de gebruikelijke benaming 'Onze Vader'.
Een enkele keer sprak Hij wel zo, doch niet voor zich zelf, in de gebedsformule die
Hij zijn discipelen aanleerde: 'Zo zult gij dus bidden: 'Onze Vader, die in de hemelen
zijt'152.. Voor zich spreekt Hij God aan zeggende 'Vader'. Wanneer Hij echter over
God spreekt, zegt Hij dikwijls 'Mijn Vader', ofwel met betrekking op zijn toehoorders
'Uw Vader'153.. Daardoor zonderde Hij zich af en kende zich een goddelijk zoonschap
toe waarop de anderen geen aanspraak mochten maken. Welk is het mysterie van
dat zoonschap?
Hij geeft te verstaan, dat het Hem maakt tot een Messias die veel verhever is dan
David, de roemrijke voorvader van zijn geslacht154.. De geheimvolle band die Hem
met God verenigt, verheft Hem boven de profeten gelijk een 'welbeminde Zoon' hoog
boven de dienaren verheven is155.. Hij is de 'Zoon' in een zo transcendente zin dat
zelfs de engelen beneden Hem staan156.: In de jubelhymne openbaart Hij nog meer
zijn aanbiddelijk geheim: 'Alles, - zegt Hij, - is Mij door mijn Vader in handen
gegeven. En niemand kent de Zoon, dan de Vader alleen; en niemand kent de Vader,
dan de Zoon alleen, en hij aan wie de Zoon het openbaren wil'157.. Wat willen deze
woorden zeggen? Tweemaal stelt Jesus de Vader en de Zoon tegenover al de anderen,
als twee onuitsprekelijke grootheden van gelijke orde. De intieme realiteit van beide
lijkt een gemeenzaam mysterie te zijn. Zij alleen kennen elkaar, zonder dat er hier
sprake is van openbaring; eenvoudig, naar het schijnt, omdat Ze voor elkaar staan
als de Vader en de Zoon. Het mysterie dat de Zoon aldus kent, kan Hij aan de anderen
openbaren. Het is geen overdrijving te zeggen, dat Jesus zich door deze woorden in
de sfeer van God plaatst, eerder dan in die der schepselen. Hij ziet zich daar tegenover
de Vader in de houding van de enige Zoon. Later zal Sint Jan zeggen: 'Niemand heeft
ooit God gezien; een God, de enige Zoon, die in de schoot des Vaders is, heeft Hem
bekend gemaakt'158..
De openbaring van zijn grootheid als Zoon Gods heeft Jesus echter willen verbinden
met de uitnodiging tot de mensen gericht om met Hem en door Hem kinderen te
worden van God. Deze uitnodiging komt te voorschijn uit een geheel van gezegden
van de Meester.
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Mt., VI,9 = Lk., XI,2.
Zie b.v. G. DALMAN, Die Worte Jesu, 2de uitg., Leipzig, 1930, blz. 155-159.
Mk., XII,35-37a = Mt., XXII,41-46 = Lk., XX,41-44.
Mk., XII 1-11 = Mt., XXI,33-43 = Lk., XX,9-18.
Mk., XIII,32 = Mt., XXIV,36.
Mt., XI,27 = Lk., X,21. In het Evangelie van Johannes treft men meerdere passages aan in
dezelfde toonaard geschreven. Zie b.v.: Jo., VI,4b; - X,29, 30; - XVI,27.
Jo., I,18.
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Vooreerst toegang hebben tot het rijk der hemelen en kind van God zijn, dat is één.
Zoals men weet beloven de acht zaligheden het rijk der hemelen in een reeks
gelijkwaardige uitdrukkingen: 'Het rijk der hemelen behoort hun toe; ze zullen de
aarde bezitten, getroost worden, verzadigd worden, en erbarming verwerven, ze
zullen God zien', en ook: 'Ze zullen kinderen Gods genoemd worden'159.. Men krijgt
trouwens geen toegang tot het rijk, tenzij men tegenover God een kinderlijke houding
aanneemt; 'Wie het rijk Gods als een kind niet zal aanvaarden, zal het niet
binnentreden'160.. En het is even belangrijk kind van God te worden als het rijk te
ontvangen161.. Verder nu is de toegang tot het rijk, en bijgevolg het kindschap Gods,
voorbehouden aan hen die Jesus volgen: 'Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ook
Ik voor mijn Vader belijden die in de hemelen is'162.. In het laatste oordeel, zal de
uitspraak zeer speciaal gebaseerd zijn op de houding die men zal genomen hebben
tegenover de naaste en hierdoor, wellicht zonder het te weten, tegenover Jesus: 'Dat
hebt gij Mij gedaan... Dat hebt gij Mij niet gedaan'163.. De ritus der eucharistie heeft
slechts zin, indien Jesus' leerlingen in een mysterieuze levensvereniging met Hem
moeten blijven164.. Komt uit dit alles de gedachte van de Meester niet aan het licht?
De mensen zijn geroepen om kinderen Gods te worden en om binnen te treden in
het rijk van hun Vader, door zich met Jesus, de Zoon, te verenigen.
Om de diepe zin te begrijpen die Jesus aan zijn kinderlijke houding tegenover God
en daarmee aan zijn hele leven geven wilde, hebben we tenslotte moeten luisteren
naar wat Hij openbaarde over zijn transcendent, goddelijk zoonschap. Deze openbaring
is ontzaglijk geheimzinnig, maar degene die haar gaf is alleszins wonderbaar groot.
Het mysterie van Jesus, Zoon van God, die de mensen uitnodigt om met Hem kinderen
Gods te worden, bestraalt het leven van de gelovigen met een zo heilig licht, dat zij
sinds eeuwen, zoals eens Simon-Petrus, antwoorden: 'Heer naar wie zouden we gaan,
Gij hebt woorden van eeuwig leven'165..
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Mt., V,3-10.
Mlk., X,15 = Lk., XVIII,17.
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Het Sionisme
door G. Boss
MIschien zou als titel beter geweest zijn: het Jodenvraagstuk en de Palestijnse kwestie,
doch dan was het onderwerp nog ruimer geworden. Het is niet zo lastig iets over dit
probleem te schrijven, want men kan er boekdelen over vullen: de eigenlijke
moeilijkheid ligt in de keuze van de punten die men wil belichten. We willen hier
alleen een overzicht geven van de Organisaties der Joden en van de verschillende
stromingen die heden allen min of meer uitlopen op de ene idee: een onafhankelijke
Joodse Staat.
Het ware verkeerd de Joden en hun streven onder één naam te willen samenvatten.
Sedert de tweede helft van de vorige eeuw vooral kan men drie grote partijen of beter
stromingen onderscheiden: de orthodoxen, de partijgangers van de 'status quo' en de
gereformeerden. De Orthodoxen beschouwen het Oude Testament, geïnterpreteerd
door de Talmud als het oorspronkelijk woord Gods. Zij houden dus vast aan de
beloften hun vaderen gedaan en nooit zullen zij hun erfdeel willen opgeven. Zij zijn
het die over de gehele wereld verspreid elke morgen hun God aanroepen: 'Red ons,
o God, verzamel ons en bevrijd ons van de volkeren', en elk jaar met Pasen herhalen:
'Heden vieren wij het nog hier, maar komend jaar hopen wij het te vieren in het land
van Israël'.1. Zo hielden zij de geest en de hoop levendig, doch al baden zij zo sedert
17 eeuwen, zij wendden geen enkele poging aan om de toegang tot Palestina te
openen, want zij meenden te moeten wachten op het ogenblik dat God zelf zou
ingrijpen. Uit hen zien wij de eerste 'organisaties' ontstaan. Zo kwam in 1860 te Parijs
het Algemeen Israëlitisch Verbond tot stand en een weinig later ontstond in Engeland
de Anglo-Joodse Vereniging. In de jaren na de eerste Wereldoorlog werden de
Chovevi Zion (zij die Sion liefhebben) en de Shova Zion (colonisten van Sion)
gesticht. Dit zou men de 'eerste stappen' kunnen noemen met het vooruitzicht Palestina
weer te betreden.
De partijgangers van de status quo willen het Joodse element verzoenen met de
eisen van de moderne tijden. Vooral in West-Europa telden zij veel aanhangers.

1.

Voor geheel deze passus cfr. 'Jesus Revient suivi de: Les Temps des Nations et la guerre
1914-1918 à la lumière de la Prophétie' par W.E.B., La Mission Belge Evangélique, 7, Rue
du Moniteur, Bruxelles.
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De Gereformeerden of Neologisten hebben in de practijk het geloof, dat gebaseerd
was op de H. Schrift, over boord gegooid en hadden aldus alle nationale en messiaanse
verwachtingen opgegeven. Maar toch zullen zij een voorname vleugel van het
Sionisme vormen, ja uit hen zullen zelfs de eerste leiders komen.
De orthodoxe Joden, die het Sionisme aanhangen zijn met een religieuze ijver
bezield terwijl de agnosticisten onder de gereformeerden verklaren dat deze beweging
niets religieus omvat, doch dat zij zuiver economisch en nationaal is. Dit komt
duidelijk naar voren bij het ontstaan van de eigenlijke sionistische beweging.
In 1896 geeft Dr Th. Herzl zijn beroemd boek 'Der Judenstaat' uit. Hij is de stichter
en bezieler geweest van het eigenlijke Sionisme, dat volgens hem de redplank is om
te ontkomen aan de hevige vervolgingen; hij wil een joodse Staat die door het
internationaal recht erkend en beschermd wordt: indien de Joden naar Palestina
kunnen terugkeren en er een eigen staat vormen, al was het onder suzereiniteit van
de Sultan, dan zouden zij als natie beter in staat zijn het anti-semitisme te bestrijden
en de rechten van de Joden over de gehele wereld te verdedigen. De zuiver
economische en nationale opvattingen van Herzl hebben vele orthodoxen doen
aarzelen om zich aan te sluiten en in feite hielden de leiders van de Chovevi Zion
zich afzijdig.
De uitnodiging van Dr Herzl om zich in een Sionistisch Congres te Bazel te
verzamelen ontmoette dan ook veel tegenstand, vooral vanwege de Duitse Rabbijnen.
Toch waren er in 1897 meer dan twee honderd vertegenwoordigers van al de partijen
van Europa en van het Oosten, alsook enkele uit de Verenigde Staten op het Congres
te Bazel verenigd en met enthousiasme werd het program van het Congres
aangenomen. Dit program verklaart: het doel van het Sionisme is aan het Joodse volk
een eigen, nationale haard te verschaffen, gegarandeerd door het internationaal recht.
Dit was de eerste kern, het embryon van de toekomstige Joodse staat, en de
Sionistische Juristen betitelden de Sionistische organisatie dan ook als 'de Joodse
Staat in wording'; wel een erg vaag juridisch concept, maar dat organisatorisch tot
in de kleinste details werd uitgewerkt. Zo ontstond de ruime idee der Joodse Natie,
die geen rekening hield met grenzen of nauw bepaalde nationale kaders en waarvan
de Joden in Palestina slechts een 'tijdelijke voorhoede' waren totdat nl. deze
Joods-Palestijnse gemeenschap zou worden omgevormd tot een ware, internationaal
erkende Staat, die open zou staan voor immigratie. Het Sionistisch burgerrecht werd
verkregen door inschrijving in de organisatie en werd gesymboliseerd in de
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'Shekel' (naam van een oud Hebreeuws geldstuk): het storten van een jaarlijkse
bijdrage aan de Sionistische organisatie door de Joden die er deel van willen uitmaken.
Daarvoor ontvingen zij dan een kwitantie die gold als een soort bewijs van
burgerschap.
De organisatie als 'staat in wording' was overigens volkomen. De Wetgevende
macht, het parlement van de 'staat in wording' berustte bij het Sionistisch Congres,
waarvan de leden door het Joodse volk zelf verkozen werden. Zo was er één
vertegenwoordiger per 1.500 Sionistische burgers, behalve dan voor de ingezetenen
van Palestina zelf, waar één vertegenwoordiger werd aangewezen per 750 Sionistische
burgers of dragers van de Shekalim. Verder bestonden er naast het Congres nog als
wetgevende lichamen: de algemene Raad en de 'verkleinde algemene Raad'.
De Algemene Raad was nogal complex in zijn samenstelling en in het tijdsverloop
tussen de periodieke zittingen van het congres beheerste hij het politieke streven. Hij
kon resoluties stemmen in de geest van het congres, doch met een meerderheid van
twee-derden, en wanneer drie-vierden van de leden aanwezig waren kon hij zich
zelfs tegen het congres verzetten en zo b.v. het Uitvoerend Lichaam dat door het
congres gekozen werd, verwerpen en er een nieuw doen kiezen.
De verkleinde algemene Raad ontstond ten gevolge van de beroeringen van 1936
in Palestina. Men achtte het toen noodzakelijk aan de leden van de algemene Raad,
die in Palestina vertoefden een bijzondere macht toe te kennen. Tijdens de tweede
wereldoorlog delegeerde de Algemene Raad zelfs al zijn bevoegdheden aan deze
'verkleinde algemene Raad'.
De Uitvoerende Macht berustte bij het Uitvoerend Lichaam dat dus de Regering
van de 'Staat in wording' vertegenwoordigde. De president ervan werd aangewezen
door het Congres, en de leden waren tegelijk verantwoordelijk tegenover de president
en tegenover het Congres. Wegens de structuur zelf van de Sionistische Organisatie
was het noodzakelijk meerdere uitvoerende lichamen te benoemen, die geographisch
wel gescheiden waren, maar die in de grond één constitutionele eenheid vormden.
Zo bestonden er vooral sinds 1921 een reeks echte ministeries, die hun hoofdzetels
in Palestina hadden maar die elders vaak permanente bureaux bezaten. Ook de
rechterlijke macht was georganiseerd voorzover dit mogelijk kon zijn en de
hoofdlichamen waren: het Hof van het Congres en het Hof van Eer.
Naast de hoofdorganisatie van het Sionisme ontstond een tweede beweging: het
Joods Agentschap voor Palestina, onder Brits mandaat bij de Conferentie van
San-Remo, op 2 April 1920, waar de Balfour-
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verklaring (cfr. infra) bevestigd werd en waarbij de oprichting van een dergelijk
agentschap werd voorzien. Bepaling en uitbreiding van de werkzaamheden van dit
agentschap hebben soms heftige discussies uitgelokt tussen de Sionisten totdat in
1929 op het Congres van Zürich het agentschap officieel als onderafdeling van de
algemene organisatie erkend werd en zijn werkterrein zag bevestigd: de heroprichting
van een nationale joodse 'haard' voor alles wat de immigratie betreft: het terugkopen
van terreinen, landbouw-kolonisatie door persoonlijk werk van de pioniers, en de
terugkeer tot de Hebreeuwse taal en cultuur.
De organisatie van dit agentschap is vrijwel dezelfde als de inrichting van de
algemene Sionistische Organisatie met dit verschil dat de vertegenwoordigers in de
onderscheiden organen voor de helft non-sionisten en sionisten zijn. Dit onderscheid
tussen sionisten en non-sionisten is heden meer van organisatorische dan van
principiële aard. In feite staat het Agentschap volledig onder de invloed van de
Sionistische Organisatie en de president van de Organisatie is tevens president van
het Agentschap.
Wat de financiën van deze 'Staat in wording' betreft, kunnen we verschillende
bronnen aangeven waaruit de minister van financiën kon putten. Van belastingen
kan men niet spreken en het ging dan ook meer om persoonlijke giften aan de twee
nationale joodse fondsen: de Keren Kayemeth en de Keren Hayessod.
De Keren Kayemeth werd gesticht in 1901 voor de terugkoop van gronden in
Palestina, die onvervreemdbaar eigendom van het joodse volk zullen worden.
De Keren Hayessod werd ingericht op de Sionistische Conferentie te London in
1930. Deze berust op een persoonlijke belasting volgens het inkomen.
Ook was er natuurlijk nog de Shekel, die echter geen grote bron van inkomsten
vertegenwoordigde daar dit 'lidgeld' slechts een zeer bescheiden bijdrage vroeg.
Als bank-instellingen zijn vooral te noemen: de Joodse Stichting voor kolonisatie,
ook genoemd de Joodse Koloniale Trust, en de Anglo-Palestine Bank.
Zo kan men zich rekenschap geven van de degelijke organisatie van deze 'staat in
wording'. Zelfs werd een legermacht opgericht, want naast de Jewish Brigade en het
Palestine Regiment, die beiden bij het Brits leger ingelijfd waren, bestond nog de
paramilitaire, semi-officiële organisatie: de Haganah, terwijl er bovendien nog twee
clandestiene paramilitaire groeperingen bestonden: Irgoun Zwai Leumi en de Lohami
Cherut Israel.
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Evolutie der feiten
Pas sedert de eerste wereldoorlog is het Palestijnse vraagstuk een wereldvraagstuk
geworden, dat zich na de tweede wereldoorlog tot een internationaal probleem van
eerste betekenis zou ontwikkelen.
Een van de voornaamste gebeurtenissen voor de ontwikkeling van een Joodse
Staat was wel de Balfour-verklaring. Lord Balfour, secretaris van het Foreign Office,
schreef in een brief aan het Hoofd van de Joodse Gemeenschap in Groot Brittanië
op 2 December 1917 ongeveer als volgt: De Regering van Zijne Majesteit ziet zeer
gaarne dat er in Palestina een Nationale Haard voor het Joodse volk zou ingericht
worden en zal dan ook van haar kant alles in het werk stellen om de uitwerking van
dit plan te vergemakkelijken met dien verstande nochtans dat er niets zal geschieden
wat in strijd zou kunnen zijn met de burgerlijke of religieuze rechten van niet-joodse
gemeenschappen, die in Palestina verblijven, of dat zou kunnen indruisen tegen de
rechten of het politiek statuut waarvan de Joden in de andere landen genieten.
Deze brief werd door verschillende Staatshoofden goedgekeurd en de tekst werd
overgenomen in het Mandaat voor Palestina, waar hij op 24 Juli 1924 door de
Volkenbond geratificeerd werd.
Dit was - in theorie althans - een eerste grote stap. Engeland zou echter in zijn
mandaat spoedig grote moeilijkheden ondervinden. De Arabieren, die sedert dertien
eeuwen in dit 'Land van Israel' gevestigd waren, wilden hun rechten niet prijsgeven,
terwijl de Joden dit Land als het hunne opeisen. Nooit is Engeland er in geslaagd
beide partijen te bevredigen en wellicht was het ook niet mogelijk: twee beloften die
volkomen tegenstrijdig leken: aan de Joden een Nationale Haard verschaffen en aan
de Arabieren de verzekering hun rechten te doen eerbiedigen.
In de eerste jaren - 1923, '24 en '25 zien we een grote toevoer van Joden, in 1925
zelfs 36.000. De Arabieren beginnen reeds te klagen, als plots in '26-'27 deze toevloed
schijnt stop te staan. Maar bij het begin van de vervolgingen in 1933 gaat de toeloop
zeer snel stijgen. De Arabieren worden ongerust en de Engelsen staan voor het
probleem. Ze zien uit naar een radicale oplossing en in 1939 publiceren ze het Britse
Witboek: de eerst volgende vijf jaren mogen per jaar niet meer dan 10.000 Joden
immigreren, terwijl bovendien nog 25.000 vluchtelingen zullen opgenomen worden.
Zodra deze 75.000 opgenomen zijn mag er geen immigratie meer plaats hebben
zonder een accoord met de Arabieren.
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De Joden noemden dit Witboek een nationale ramp en ook in Engeland werd het met
zeer verschillende gevoelens ontvangen. Churchil o.a. verklaarde dat dit het verbreken
was van een plechtig gegeven woord en Herbert Morrisson zei dat dit Witboek niet
zonder meer een Labourregering zou binden, zo deze ooit mocht gevormd worden.
Het Sionistisch Congres van Augustus 1946 verzette zich absoluut tegen dit
Witboek en verklaarde zelfs dat men zonder dit Witboek heel wat Joden die nu in
Europa waren omgekomen, had kunnen redden indien men ze in Palestina had
toegelaten.
Truman koos de zijde der Joden en in een brief van 22 September 1946 aan de
Britse Regering steunde hij de aanvraag van het Joods Agentschap nl. de onmiddellijke
toelating van 100.000 Joodse immigranten in Palestina.
Engeland stond voor een probleem, dat het niet gaarne alleen wilde oplossen en
in een nota verklaarde Engeland dat het Sionistisch vraagstuk een zaak was die de
Verenigde Naties aanging en dat de regeringen der geallieerden gezamelijk de
verantwoordelijkheid ervoor moesten dragen.
We kennen het verloop van de jongste gebeurtenissen. Eerst was het een terreur,
waartegen de Sionistische Organisatie en het Joodse Agentschap zelf zich verzetten,
spoedig waren het onlusten die uitgroeiden tot een oorlog, want een oorlog was het
en afgelopen is deze strijd nog lang niet. Maar één groot feit staat vast: 15 Mei 1948
is de onafhankelijke Joodse Staat uitgeroepen en dit is een gebeurtenis waarvan we
de betekenis niet mogen onderschatten. Als we daarover de commentaren der Joden
lezen staan we verbaasd welk een ontzettende betekenis deze mensen hieraan hechten,
zowel op politiek als op religieus gebied en als we bedenken dat dit tenslotte de
verwezenlijking is van een sedert eeuwen gedroomd ideaal, dan kunnen wij ons
inderdaad met velen afvragen: moeten wij dit met vrees of met vreugde begroeten?
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Graham Greene
The Heart of the Matter
door Dr D.G. van der Vat
ALA vue d'un inspiré, le Français d'abord s'irrite, devient vertueux et, d'instinct,
ramasse une pierre.'1. Was het bescheidenheid welke Mauriac bewoog aan zijn
landgenoten toe te schrijven wat wij uit de geschiedenis kennen als de normale reactie
van de goegemeente op het verschijnen van de illuminaat in de dorpsstraat? Zij die,
vooral de Katholieke Engelse pers gevolgd hebben in de liefdeloze, onkundige en
kleinzielige vervolging van Graham Greene naar aanleiding van het verschijnen van
zijn laatste en grootste roman, The Heart of the Matter, hebben kunnen zien dat
Mauriac zijn wrange oordeel niet had behoeven te beperken tot zijn landgenoten.
Evelyn Waugh, superb prozaist, en, naar blijkt uit zijn opzet met Brideshead Revisited,
een authoriteit op het gebied van de werking van de Goddelijke genade in de mens,2.
heeft helaas, ten gevolge van een ernstige, en al spoedig ruiterlijk erkende vergissing
een ongewenste impuls gegeven aan deze weinig verheffende campagne.3. Het hek
was voorgoed van de dam, toen Evelyn Waugh in The Tablet4. sportief zijn excuses
aanbood voor het feit dat hij zijn afwijzend oordeel had geschreven en gepubliceerd,
ten detrimente van zijn grotere collega, voordat tot hem doordrong dat hij The Heart
of the Matter met onvoldoende aandacht had gelezen, en dat de ketterij welke hij
meende ontdekt te hebben in de roman niet gebaseerd kon worden op enige passage
in het boek, doch enkel op een onjuist begrepen citaat van Charles Pépuy dat aan de
roman voorafging. Gelukkig kwamen de theologen Graham Greene en het Katholiek
fatsoen te hulp. Waar Waugh voorbarig een veroordeling uitsprak, spraken Dom
Butler O.S.B. en pater Martindale S.J. Graham Greene vrij.5. 'As for me, I am for
ever grateful for the author's most profound insight into and pity for human nature...
The author leads us to look into the sinner's eyes with, precisely, the eyes of Christ.'
Aldus pater Martindale.
Het zal de moeite lonen een kort ogenblik stil te staan bij dit oordeel van de geleerde
Jesuiet en te verduidelijken dat op principiële gronden het hier geciteerd en in wezen
theologische oordeel de hoogste literaire waar-

1.
2.
3.
4.
5.

Journal, II, p. 18.
Zie K.C.T. Streven, Maart 1948, pp. 561 ss.
The Tablet, 5 Juni, 1948, pp. 352 ss.
Ib., 17 Juli, 1948, p. 41.
Ib., 26 Juni, 1948, p. 402.
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dering betekent welke zou kunnen worden uitgesproken over het werk van een
Katholiek auteur. Esthetische autonomie is een hersenschim en een cultuurhistorisch
decadentie-verschijnsel dat in zuivere vormen van 'l'art pour l'art' zichzelf veroordeelt
door de rollen om te draaien en ethiek met esthetiek te verwarren: 'alle die in Schönheit
gehn, werden in Schönheit auferstehn'. Een waarderend literair oordeel kan samen
gaan met morele verwerping. Een dergelijk samengaan van twee tegenovergestelde
oordelen betekent echter per se het constateren van wan-orde in philosophische zin.
De volmaakte esthetische gaafheid moet voor een Katholiek samengaan met ethische
en theologische gaafheid, niet als een kwestie van vrije keuze, maar als een
metaphysische noodzaak.
Daarom is de uitspraak van father Martindale indrukwekkend. En daarom vraagt
men zich af of niet een geringe mate van naastenliefde voldoende had behoren te
zijn om althans het zwijgen op te leggen aan de vrome zielen die zelfs meenden te
mogen schrijven dat een boek als The Heart of the Matter nooit had behoren te
verschijnen.
Het gaat er namelijk niet langer om de reputatie van een auteur in bescherming te
nemen tegen de kleinzieligen en onbekwamen. Sub specie eternitatis is het niet zo
belangrijk dat een kunstenaar tijdens zijn leven het odium der geïnspireerden moet
delen met de profeten. De tijd is een wonderbaarlijk geneesheer en contemporaire
vervolging is de beste garantie voor posthume waardering. Waar het om gaat is dat
voor de Katholieken de tijd is aangebroken zich principieel te bezinnen op de taak
van de Katholieke romancier, nu in Frankrijk en Engeland Katholieken aan de spits
staan in de enige belangrijke en volledig ontwikkelde kunstvorm ontstaan sinds de
reformatie. In zeer uitgebreide kringen van Katholieke lezers bestaat een vroom, en
in wezen zeer te waarderen vooroordeel dat het de taak zou zijn van de Katholieke
romancier proza-verhandelingen te schrijven over de in Katholieke zin ideale mens,
de kleine of grote heilige, de man zonder zonde.
Indien men echter aan de Katholieke romancier de taak wenst op te leggen van
het bedrijven van deze vrome journalistiek, ontneemt men hem de mogelijkheid zijn
kunstenaarsroeping te volgen, dwingt men hem tot het begraven van zijn talent. Want
de roman houdt zich in wezen bezig met levende mensen en met conflicten van
levende mensen, d.w.z. van onvolmaakte mensen. Men kan geen romancier zijn
zonder karakters te scheppen die gelijken op ons allen. En zelfs, indien de romancier
zich zou beperken tot heiligenlevens, dan nog zou zijn esthetische kennis, zijn
onmiddellijke kennis, ja, zijn mystieke kennis van de menselijke natuur (vide
Maritain) hem dwingen de psychologische vervalsing van de meer primitieve
hagiografieën te vermijden.
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Een andere vraag is vanzelfsprekend of niet de bevoegde authoriteiten op louter
pastorale gronden een Katholiek werk van grote esthetische en zelfs apologetische
waarde moeten voorbehouden aan ervaren lezers. Op dezelfde gronden mag men
immers ook de Heilige Schrift ongeschikt achten voor onrijpe lezers. Maar het valt
moeilijk zich te onttrekken aan de indruk dat een verbod als dat van The Heart of
the Matter door de regering van Eire in direkte strijd is met grote Katholieke belangen
en wellicht ook met de naastenliefde.6. Doch ook met betrekking tot het goed recht
een boek voor te behouden of zelfs te verbieden blijft gelden wat ik hierboven schreef,
nl. dat het tijd wordt dat de Katholieken zich bezinnen over de taak en de
verantwoordelijkheid van de romanschrijver. De schade toegebracht aan de goede
naam van een schrijver door de lichtzinnigheid waarmee een vonnis wordt
uitgesproken over zijn werk, is voldoende aanleiding en rechtvaardiging voor de eis
dat het oordeel in handen wordt gegeven aan waarlijk competenten, d.w.z. aan hen
die zowel pastorale als literaire scholing bezitten. Ook de Muze heeft recht op een
woonplaats in de parochie.
Het is niet de eerste keer dat Graham Greene het slachtoffer is van onbekwame
kritiek en misverstand. Hij zelf heeft het zijn uitgebreid lezerspubliek nooit
gemakkelijk gemaakt. Reeds aan het begin van zijn schrijvers-carrière koos hij zonder
aarzelen het materiaal van de gangbare Angel-Saksische thriller. En het was niet
slechts het publiek van de openbare leeszalen die met ademloze spanning zijn pezige,
snelle verhalen lazen in de mening dat zij te doen hadden met niet meer dan
meesterlijke voorbeelden van de thriller-roman. Ook de recensenten liepen er geregeld
in. De grote geestelijke spanningen op de achtergrond, de pulserende verontwaardiging
over maatschappelijke corruptie en sociale onrechtvaardigheid, de koude verachting
van de schrijver voor een gestroomlijnd en zielloos modernisme, dit alles werd over
het hoofd gezien onder de druk van louter psychologische spanningen geschapen
door een knap technicus die zijn groot meesterschap verborg onder een bedrieglijke
soberheid en die er bijna altijd in slaagde, althans in zijn grotere werken, zijn romans
te doen spreken 'sans voix d'auteur'. Het proza was voorts zo sober en pragmatisch,
de emphase geplaatst door de schrijver op de verborgen hoofdmotieven zo gering,
dat menige lezer zelfs nimmer ontdekte dat het eigenlijke verhaal hem geheel was
ontgaan, het grotere verhaal waarvan ieder van Graham Greene's werken slechts een
hoofdstuk vormt, het verhaal van het slagveld waarop dag-in dag-uit vanaf het begin
der tijden de strijd wordt gestreden tussen de Duivel en God.8.

6.
8.

Dezelfde regering verbood ook schielijk Brighton Rock bij zijn verschijnen, doch zag zich
genoopt dit verbod in te trekken.
The Lawless Roads, Penguin ed. pp. 31 ss.
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Maar Greene's bewuste en bijna uitdagende verwerking van geheel eigentijds en
'sensationeel' materiaal was niet de enige oorzaak van miskenning en misverstand.
Toen hij de climax begon te naderen van zijn indrukwekkende geestelijke en artistieke
groei in Brighton Rock, The Power and the Glory en The Heart of the Matter, toonde
hij zich, ondanks het gevaar zijn populariteit te verliezen bij een internationaal
lezerspubliek bestaande uit honderdduizenden bewonderaars, intransigent en bijna
schaamteloos Katholiek. De drie genoemde romans zijn Katholieke meesterwerken,
hun kernproblemen zijn Katholieke problemen. Was het wonder dat de niet-Katholieke
en, vanaf het begin der dertiger jaren tot nog slechts voor kort, overwegend
marxistisch georiënteerde Engelse kritiek moeite had met haar waardering, geplaatst
als zij werd voor zulk onverhuld en exclusief Katholicisme dat geen problemen
erkende behalve Katholieke problemen en geen strijd dan die tussen goed en kwaad?
Het pleit voor deze materialistische kritiek en voor de werkelijke grootheid van
Graham Greene, dat zij het meesterschap van de schrijver desondanks erkende en
dikwijls een mate van afgunst verried voor een schrijver die de stenen stal van hun
grauwe bouwplaatsen en er tempels van bouwde; die in zijn materiaal geheel gebonden
was aan zijn eigen tijd en desondanks een levende geestelijke achtergrond bezat en
een diepte welke hem niet slechts behoedden voor de machteloze steriliteit van Farrell
en de Amerikaanse 'tough school', maar welke hem tevens een esthetische en
scheppende zekerheid gaven in het uitbeelden van karakter en milieu welke aan de
meesten van zijn tijdgenoten ontzegd bleef.
Mag men echter nog aannemen van Brighton Rock en The Power and the Glory
dat het Katholiek element in deze romans desnoods over het hoofd gezien kon worden
door lezers die voldoende hadden aan de psychologische conflicten en, zo men wil,
avonturen van de in wezen schizoiede figuren van Pinkie en de whisky-priest; in The
Heart of the Matter wordt van de lezer geëist dat hij de bijna ondragelijke zielestrijd
van een Katholiek over een heiligschennende Communie aanvaardt als tenminste
psychologisch aanvaardbaar, een eis van de schrijver welke, naar bleek uit veel kritiek
van niet-Katholieke zijde, inderdaad menige lezer plaatste voor een gegeven dat hij
rationeel niet kon aanvaarden, maar dat hij in de ban van Graham Greene's volmaakt
meesterschap moest aanvaarden, zij het ook met tegenzin.
Graham Greene maakt het zijn lezers inderdaad niet gemakkelijk. Men had evenwel
mogen hopen dat zijn geloofsgenoten minder moeite gehad zouden hebben met een
zuivere waardering van zijn werk dan helaas het geval is gebleken.
Omwille van de rechtvaardigheid heeft de schrijver van dit artikel afge-
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zien van zijn oorspronkelijke bedoeling het gehele, omvangrijke oeuvre van Graham
Greene te onderwerpen aan een letterkundige analyse. Er zijn belangrijker dingen
dan esthetische waardering; en het leek niet minder dan billijk een poging te doen,
naar aanleiding van de laatste roman, het oordeel over deze grote Engelse schrijver
te ontdoen van vooroordeel en onbegrip. Dit moge verklaren waarom in het huidige
artikel zoveel ruimte is genomen voor een analyse van de inhoud van The Heart of
the Matter en aan de controverse welke volgde op het verschijnen. Tegelijkertijd is
het evenwel de bedoeling, in het tweede gedeelte van dit opstel, reliëf te geven aan
The Heart of the Matter door de roman te plaatsen tegen de achtergrond van het
voorafgaand werk van de schrijver.9. Want evenals alle grote auteurs heeft Graham
Greene een eigen spraakgebruik en een eigen mythologie die eerst in volle diepte
hun rijkdom en betekenis onthullen, als men als zijn werken kent.
The Heart of the Matter, Graham Greene's laatst-verschenen roman, behoort tot
de groep romans van deze schrijver welke de grote strijd tussen goed en kwaad tot
hoofdmotief hebben. Deze groep begint met Brighton Rock. Weliswaar ontbreekt
een morele gerichtheid niet aan vroegere werken en zal men dezelfde strijd als
subsidiair motief weervinden in bijna alle romans, maar een zekere romantische
instelling ten opzichte van het probleem van goed en kwaad is bijna altijd aanwezig
in de vroegere werken en verraadt een onevenwichtige nieuwsgierigheid naar het
kwaad als louter verschijnsel, boeiend in zichzelf, ook al constateert men bij Greene
reeds spoedig een begeerte tot het stellen van een diagnose, een tasten naar een begrip
van de ware aard en oorsprong van Newman's 'aboriginal calamity', het mysterie van
het kwaad en de corruptie in de wereld. In dit opzicht toont Greene een eendere
ontwikkeling als Aldous Huxley aan wiens Oosterse mysticisme en Californische
omphaloscopie een bijna morbiede interesse in verwordingsverschijnselen voorafging.
In Brighton Rock zien wij duidelijk een dalen in de diepte. De sporen van de oude
romantische instelling ten opzichte van het verschijnsel van morele verwording zijn,
zelfs in verhevigde vorm, aanwezig. Maar wat naar

9.

Hier volgt een beknopte bibliografie van Graham Greene's werken:
Romans: The Man Within (1929), The Name of Action (1930), Rumour at Nightfall (1931),
Stamboul Train (1932), It's a Battlefield (1934), England Made Me (1935), A Gun for Sale
(1936), Brighton Rock (1938), The Confidential Agent (1939), The Power and the Glory
(1940), The Ministry of Fear (1943), The Heart of the Matter (1948). Een nieuwe roman,
The Third Man, is in manuscript gereed en wordt zelfs reeds verfilmd, doch de publicatie is
niet te wachten voor 1949.
Short stories: The Bear Fell Free (1935), The Basement Room (1936), Nineteen Stories
(1947).
Reisbeschrijvingen: Journey Without Maps (1936), The Lawless Roads (1939).
Voorts verscheen er van Graham Greene een bundelte poëzie in 1925 onder de titel Babbling
April, een werkje dat zijn interesse voornamelijk ontleent aan de aanwezigheid van motieven
welke later geregeld terugkeren in de romans. In 1934 verscheen onder redactie van Graham
Greene een verzameling opstellen van Engelse schrijvers over hun schoolervaringen, getiteld
The Old School. En in 1942 publiceerde Graham Greene een weinig belangrijke studie over
het Engelse toneel getiteld British Dramatists.
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zijn gegeven beperkt had kunnen blijven tot een knappe thriller wordt door het feit
dat de tragedie wortelt in een fundamenteel besef van de Katholieke eschatologie tot
een drama dat ver uitstijgt boven het ongetwijfeld boeiend gangster-gegeven. Het
volgende werk dat behoort tot dit nieuwe verdiepte terrein van Graham Greene's
scheppende werkzaamheid is The Power and the Glory, een rechtstreekse confrontatie
van bijna grenzeloze menselijke zwakte en onwaardigheid met Gods onmetelijke
genade, een 'heiligenleven' waarin een zwakke, drankzuchtige priester, ondanks al
zijn tekortkomingen en zonden, omwille van een minimum aan medewerking de
genade van het martelaarschap wordt waardig gekeurd; een verhaal bovendien dat
kenmerkend is door de volkomen afwezigheid van heroïsche elementen. The Power
and the Glory is een belangrijke stap vooruit na Brighton Rock. Het thriller-element
is slechts accidenteel aanwezig in zoverre het namelijk onvermijdelijk samengaat
met het motief van 'the hunted man', een motief dat wij kennen uit vrijwel alle romans
van Greene vanaf de eerste, The Man Within. Maar het overwoekert niet het
hoofdmotief, nl. het dubbele conflict tussen menselijke zwakheid en Goddelijke
genade, en tussen de door de priester vertegenwoordigde religieuze
levensbeschouwing en het dode materialistische idealisme van de fanatieke
politie-luitenant. Toch bevat ook The Power and the Glory, niettegenstaande het
groot meesterschap van de schrijver, nog iets van de vroegere romantische
bevangenheid van de auteur. Nog steeds valt een zware nadruk op externe
corruptie-verschijnselen die door hun veelvuldigheid afdoen aan het centrale gegeven,
de strijd tussen goed en kwaad, zonde en genade, godsdienst en materialisme. Het
boek heeft nog iets tropisch, een overdadige groei, die niet uitsluitend te danken is
aan het sub-tropisch klimaat van de Mexicaanse achtergrond.
Het derde werk in deze serie betekent wederom een belangrijke vooruitgang. De
bij uitstek sobere stijl van Graham Greene gaat in The Heart of the Matter samen
met een grotere soberheid van decor. Wel kiest de schrijver wederom doelbewust
een tropische achtergrond, een Brits protectoraat in West-Afrika, maar deze keer zijn
de uitwendige corruptie-verschijnselen, de rottende vegetatie, de schimmelende
wonden, de roofvogels, ratten en kakkerlakken, de onophoudelijke regen, de
moerassen, de stank van bederf, de verwording van de blanke onder invloed van de
tropen niet meer dan de beklemmende harmonische begeleiding en een uitwendige
projectie van de verwording die zich voltrekt in de hoofdfiguren.
The Heart of the Matter, begroet door zowel Katholieke als niet-Katholieke
recensenten als het grootste werk van Engelands grootste Katholieke romancier, is
het verhaal van een Brits ondercommissaris van politie, gestationneerd in een Brits
protectoraat in West-Afrika, een man van even
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over de vijftig, een Katholiek bekeerling gehuwd met een Katholieke vrouw. Deze
politie-ambtenaar, Majoor Scobie, is een man van grote rechtschapenheid, nederig,
bijna ascetisch in de geringe eisen die hij aan het leven stelt, onkreukbaar, rechtvaardig
en bezeten van een bijna pathologische liefde voor zijn medemensen en een
'verschrikkelijke' gave tot medelijden. Wij leren hem kennen aan het begin van het
verhaal in ongeschonden hoge staat en zien hem geleidelijk ten gronde gaan aan
eigen zwakheid. Zijn vrouw, Louise, woont bij hem door een toeval. De oorlog heeft
haar namelijk belet naar Engeland terug te keren. Deze vrouw, egoistisch, dom,
snobbistisch en eerzuchtig, maar beschreven met de compassie die de schrijver toont
tegenover al zijn karakters, is zozeer teleurgesteld en gekwetst in haar
maatschappelijke trots als zij verneemt dat haar man niet benoemd zal worden tot
opvolger van de vertrekkende commissaris van politie, dat zij haar uiterste best doet
aan deze vernedering te ontlopen door te trachten het protectoraat te verlaten. Haar
man, die de ambitie van zijn vrouw niet deelt en die al lang zijn liefde verloren heeft
voor zijn charmeloze vrouw, is bezeten van plichtsbesef. Hij heeft zichzelf gezworen,
toen hij haar trouwde, dat hij zich verantwoordelijk zou stellen voor haar geluk.
Tegelijkertijd kan hij geen beroep op zijn medelijden weerstaan, kan hij niet de
gedachte tolereren dat hij zich schuldig zou maken aan enige daad welke verdriet
zou berokkenen aan zijn medemensen, vooral aan zijn eigen vrouw. Hij bezit echter
niet de middelen om zijn vrouw in staat te stellen naar Zuid-Afrika te gaan. Gedreven
door zijn fataal gevoel van verantwoordelijkheid voor haar geluk leent hij het
benodigde geld bij een Syrisch koopman, Yusef, een daad die rechtstreeks in strijd
is met Scobie's plichten als politie-ambtenaar, daar Yusef bekend staat als smokkelaar
en als een man die een gedeelte van zijn rijkdom dankt aan afpersing en omkoperij.
Kort na het vertrek van Louise arriveren in het protectoraat een aantal
schipbreukelingen die na afschuwelijk lijden in open boten een toevlucht vinden in
de kolonie. Onder hen bevindt zich een jonge, pas-getrouwde vrouw, die in de
schipbreuk haar echtgenoot verloren heeft. Scobie wordt onvermijdelijk het slachtoffer
van zijn medelijden. De jonge vrouw, Helen Rolt, vindt in hem voor het eerst een
onbaatzuchtig man waaraan zij haar hart kan uitstorten. Maar wat begint met
medelijden van Scobie eindigt in een liefdes-affaire, waarin echter bij Scobie nog
steeds zijn 'verschrikkelijk' en bijna ziekelijk medelijden domineert. Er is geen sprake
van simpele wellust bij Scobie. Persoonlijk heeft hij slechts één verlangen, met rust
gelaten te worden en, ongehinderd door emotionele banden, zijn dagelijkse plicht te
doen. De enige vorm waarin hij zich geluk kan voorstellen is onder de naam 'vrede',
een vrede nauw geassocieerd met
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de betekenis van dit woord in goddelijke zin, zoals Scobie het heeft leren liefhebben
in de gebeden van de H. Mis; 'Mijn vrede geef ik u, Mijn vrede laat ik u.' De hemel
betekent voor Scobie 'vrede' en zijn verlangen is zo groot dat hij tijdens de H. Mis
zijn vingers moet pressen op zijn oogleden om de tranen te weerhouden. Deze
fel-begeerde vrede offert hij op aan Helen Rolt. De zondige verbintenis met Helen
is echter oorzaak dat Scobie zich meer dan ooit bewust wordt van zijn plichten en
verantwoordelijkheid tegenover zijn afwezige vrouw. Hij ziet in dat hij betrokken is
geraakt in het conflict van een dubbele trouw, een trouw en verplichting gefundeerd
op zijn medelijden en zijn liefde voor zijn medemensen. Hij kan, ondanks zijn
ondragelijk verlangen naar een verloren integriteit, Helen Rolt niet opgeven. Hij
schrikt er voor terug verder lijden te bezorgen aan de jonge vrouw die op haar jeugdige
leeftijd reeds zoveel geleden heeft. 'Hij keek naar haar met droefheid en genegenheid
en met enorm medelijden, omdat er een tijd zou komen waarop hij haar niet langer
tot gids zou kunnen zijn in een wereld waarin zij de weg niet wist. Toen zij zich
omdraaide en het licht op haar gezicht viel, leek zij lelijk met de voorbijgaande
lelijkheid van een kind. De lelijkheid lag als handboeien rond zijn polsen.' Door zijn
medelijden verliest hij tot op zekere hoogte zijn vrijheid van handelen, en in deze
zelfde passage onthult zich de verschrikkelijke en tyrannieke aard van Scobie's
medelijden: 'He had no sense of responsibility towards the beautiful and the graceful
and the intelligent. They could find their own way. It was the face for which nobody
would go out of his way, the face that would never catch the covert look, the face
which would soon be used to rebuffs and indifference that demanded his allegiance.
The word “pity” is used as loosely as the word “love”: the terrible promiscuous
passion which so few experience.' De nu ontstane situatie dwingt Scobie tot leugen
en bedrog. De ongelukkige man die voorheen niet in staat was een leugen te spreken,
tenzij uit medelijden; die niet in staat was zijn naam te zetten in brieven aan zijn
vrouw onder een verklaring van liefde, omdat hij te goed besefte dat liefde plaats
had gemaakt voor niets meer dan plichtsbesef en compassie met een ontevreden en
ongelukkige vrouw, ziet zich gedoemd zelf een levende leugen te zijn.
Al spoedig verschilt Helen Rolt weinig van Louise in de aanspraken die zij maakt
op de weerloze en altruïstische Scobie, totdat de laatste tenslotte, radeloos van
onvermogen, tegenover Helen alle voorzichtigheid uit het oog verliest en in een
volledig ondertekende brief zich comprommiteert door te verklaren dat hij Helen
werkelijk lief heeft, meer dan zijn eigen vrouw. Na een van de pijnlijke episoden
waarin Helen hem verwijten doet over zijn gebrek aan liefde voor haar en hem
toesnauwt dat zij hem nooit weer
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wil zien, voelt Scobie de bekoring om naar haar woorden te handelen en zijn rust
weer te vinden; maar de gedachte aan haar hulpeloze eenzaamheid in de tropische
havenplaats te midden van onsympathieke blanke kolonisten, drijft hem terug. Tot
haar grote dankbaarheid.
Dan keert, onverwachts, Louise uit Zuid-Afrika terug en met haar de dubbele
verantwoordelijkheid voor het geluk van twee vrouwen. Scobie is radeloos. 'Why
me, he thought, why do they need me - a dull, middle-aged police officer who had
failed for promotion? I've got nothing to give them that they can't get elsewhere: why
can't they leave me in peace? Elsewhere there was younger and better love, more
security. It seemed to him now that alle he could share with them was his despair.'
Voor het eerst komt de gedachte aan zelfmoord bij hem op, en het conflict verdiept
zich op tragische wijze. Scobie is in hart en nieren Katholiek, ook al bevindt hij zich
op het pad van verderf 'door sentiment.' Hij beseft en erkent dat zelfmoord een
onvergeeflijke zonde is, omdat het 'de laatste uiting is van een onrouwmoedige
wanhoop.' Hij verzet zich tegen de gedachte, maar raakt steeds meer verstrikt in het
net van een intrigue die zijn oorsprong vond in medelijden. De brief waarin hij zijn
liefde betuigd had aan Helen om haar voor wanhoop te behoeden is in handen geraakt
van de Syrische smokkelaar Yusef, dezelfde die hem geld heeft geleend om Louise
in staat te stellen 'te deserteren van het slagveld.' De Syriër misbruikt de brief om
Scobie te dwingen hem behulpzaam te zijn bij het smokkelen van diamanten. Hier
zien wij hoe Scobie, gedreven door een schuldig medelijden, vervalt van kwaad tot
erger. Het was begonnen met het niet rapporteren van een gesmokkelde brief gevonden
in de scheepshut van een Portugees kapitein; uit medelijden. Uit medelijden met zijn
vrouw gaat Scobie verplichtingen aan ten opzichte van Yusef. Uit medelijden raakt
hij verstrikt in de affaire met Helen. En medelijden maakt hem tot slachtoffer van
de Syriër, als Scobie de resten van zijn ambtelijke integriteit overboord werpt.
En nu gaat het met toenemende snelheid bergafwaarts. Louise's plotselinge
terugkeer was te danken aan een brief van een vriendin die haar waarschuwde over
Scobie's verhouding tot Helen. Scobie is onkundig van dit feit. Zijn vrouw die zich
reeds dikwijls beklaagd heeft over het volgens haar onvoldoende practisch
Katholicisme van haar man, vraagt hem om gezamenlijk met haar de H. Communie
te ontvangen. Zij heeft de, door haar zelf niet als heiligschennis begrepen, bedoeling
de H. Communie te misbruiken als een toetssteen voor de echtelijke trouw van Scobie.
De laatste ziet zich derhalve geplaatst voor de onmiddellijke keuze: breken met Helen
en zijn geweten in orde te brengen door een goede Biecht, of Louise voor lijden te
bewaren door het ontvangen van een heiligschennende
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Communie. Hij kiest het laatste, maar redt zich op het nippertje door ongesteldheid
voor te wenden en cognac te drinken kort voor het bijwonen van de H. Mis. Hij
vergezelt Louise echter naar de kerk en daar zijn wij getuigen van zijn verschrikkelijke
zielestrijd, als hij zich een uitgestotene voelt en het grote mysterie overweegt van de
oneindige liefde die Christus bewoog zich in de H. Eucharistie opnieuw en
onophoudelijk over te leveren aan de mens, zoals Hij het eenmaal gedaan had in
Palestina. Christus, aldus peinst de gemartelde Scobie, levert zich in de Eucharistie
over aan de 'genade van mensen die nauwelijks de betekenis van dit woord kenden.'
'How desperately God must love, he thought with shame.'
Scobie doet nog één poging uitkomst te zoeken door te gaan biechten bij een
priester. Zoals Scobie verwacht had, wordt de absolutie geweigerd op grond van zijn
onvermogen Helen prijs te geven aan wanhoop en vertwijfeling. De keuze is tussen
het redden van zijn eigen ziel en de wanhoop van het meisje Helen. Scobie loopt het
probleem niet uit de weg door een poging tot zelfbedrog: 'He prayed for a miracle,
'O God convince me, help me, convince me. Make me feel that I am more important
than that child.' Men behoeft geen theoloog te zijn om Scobie's fout te zien, door
hemzelf erkend als 'corruption by sentiment'. Het is een conflict in Scobie tussen
natuurlijke goedheid en medelijden enerzijds en de bovennatuurlijke liefde tot God
anderzijds. Scobie is het slachtoffer van een verworden natuurlijke deugd.
Inmiddels blijft Louise aandringen op de H. Communie en Scobie geeft toe. De
scene in de kerk, Scobie's ontzaglijk geestelijk lijden tijdens de H. Mis als het ogenblik
van de H. Communie onvermijdelijk nadert, is ondragelijk van tragische spanning,
een spanning die nog verhoogd wordt door het herhaaldelijk wederkeren van het
woord 'vrede' in de Misgebeden. 'Pax, pacis, pacem: all the declinations of the word
“peace” drummed on his ears through the Mass. He thougt: I have left even the hope
of peace for ever. I am the responsible man.' Dan komt eindelijk het verschrikkelijk
ogenblik van de heiligschennende Communie. Wij zien Scobie bewust een eeuwige
verdoemenis tegemoet schrijden met in zijn oren de waarschuwing vervat in het
gebed 'non mihi proveniat in judicium et condemnationem.' Geheel verdwaald in een
geestelijke doolhof zoekt hij de verdoemenis in de hoop de twee vrouwen, Louise
en Helen, te bewaren voor wanhoop. 'With open mouth he made one last attempt at
prayer, “o God, I offer up my damnation to you. Take it. Use it for them” and was
aware of the pale papery taste of his eternal sentence on the tongue.' Geen preken en
geen moraal-theologische tractaten zouden op meer overtuigende wijze de
afschuwelijkheid van een heiligschennende Communie kunnen tonen dan de passages
welke de schrijver wijdt aan de zonde van Scobie.
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Ofschoon Scobie zich nu bewust is dat zijn geestelijke corruptie volkomen is, zet
zich de strijd in zijn binnenste voort. Hij zal Helen niet opgeven; hij kan zijn plichten
tegenover Louise niet ontlopen; en tenslotte kan hij zich niet verzoenen met de
gedachte de liefde tot God voor goed prijs te geven. 'En zelfs medelijden met zichzelf
was hem ontzegd, omdat hij zo nauwkeurig de omvang kende van zijn schuld.' Maar
zelfs nu kan hij nog verder zinken. Hij wordt oorzaak dat zijn beminde en trouwe
huisknecht, Ali, wordt vermoord op last van de Syrische koopman Yusef. Dan is
Scobie's maat vol. Hij besluit, ten einde raad, de laatste onvergeeflijke stap te doen
en zelfmoord te plegen. Zelfs de niet-Katholieke Helen beseft in hoeverre zij door
haar aanspraken op Scobie heeft bijgedragen tot diens ondergang. Zij doet een poging
hem vrij te geven. Maar als zij zo zichtbaar lijdt onder het voorgenomen offer, kan
Scobie de zo hartstochtelijk begeerde uitweg niet nemen en schrikt hij terug voor
het lijden dat het afscheid Helen aan zal doen.
Ondertussen heeft hij een tweede heiligschennende Communie ontvangen onder
de drang van Louise die zich langs deze weg wil blijven verzekeren van zijn echtelijke
trouw. Een derde heiligschennis wil Scobie voorkomen. Zijn karakter getrouw
organiseert Scobie met grote zorgvuldigheid zijn zelfmoord, welke namelijk het
voorkomen behoort te hebben van een natuurlijke dood om zowel Louise als Helen
verder verdriet te besparen: 'Het was niet zo gemakkelijk een zelfmoord te vergeten
als het overlijden van een man op middelbare leeftijd aan angina.' Alvorens zich van
het leven te beroven bezoekt Scobie nog eenmaal de kerk om te 'praten' met God.
Bidden kan hij, naar hij meent, niet meer. Hij bekent zijn schuld en zijn zwakheid.
'Dit was wat menselijke liefde hem had aangedaan - het had hem beroofd van liefde
voor eeuwig... Hij zei, O God, ik ben de enige schuldige omdat ik altijd heb geweten
waar het om ging. Ik heb liever u, van Wien ik het lijden niet kan zien, willen kwetsen
dan pijn te doen aan Helen of mijn vrouw.' Dan spreekt in deze climax van het verhaal
Gods stem in Scobie's binnenste. De stem smeekt hem om zijn liefde, smeekt hem
vertrouwen te hebben in Gods goedheid welke het lijden van Helen zal verzachten.
Maar Scobie antwoordt: 'Ik kan een van hen niet doen lijden om mijzelf te redden...
en ik bemin U en wil niet door gaan met U te beledigen aan Uw eigen altaar.'
Na de ondragelijk aangrijpende tweespraak tussen Scobie en de Goddelijke stem
in zijn binnenste volgt eindelijk de zelfmoord. Een laatste monologue intérieure gaat
aan de daad vooraf. Scobie richt zich nogmaals tot God, met de woorden: 'Ik kan
haar geen pijn doen, en de andere geen pijn doen en ik kan niet door gaan met U te
pijnigen.' En als hij de dodelijke dosis Evipan heeft ingenomen en zich zijn brein
geleidelijk
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verduistert, klinkt door de nevel van zijn gedachten tot aan het laatste ogenblik Gods
stem die smeekt om Scobie's liefde: 'en steeds door, buiten het huis, buiten de wereld
die dreunde als hamerslagen binnen zijn oren, zwierf iemand rond, proberend binnen
te komen, iemand die om hulp riep, iemand die hem nodig had. En automatisch bij
het horen van een stem van iemand in nood, van het roepen van een slachtoffer,
dwong Scobie zichzelf tot handelen. Hij dregde zijn bewustzijn omhoog uit een
oneindige verte om iets te kunnen antwoorden. Hij zei hardop “Goede God, ik
bemin...” Maar de inspanning was te groot.' En hij sterft. De tragedie heeft haar
laatste climax bereikt.
Bij wijze van epiloog werpt de schrijver een korte blik op de achterblijvenden.
Hier is vooral van belang het tweegesprek tussen Louise en Pater Rank. Louise, die
in hoge mate medeschuldig is aan Scobie's ondergang, die 'deserteerde van het
slagveld', die de H. Communie misbruikte als toetssteen voor Scobie's echtelijke
trouw en die ook van Scobie's tragedie niets geleerd heeft, zegt van de dode dat hij
een slecht Katholiek was, waarop de priester bits antwoordt: 'Dat is de meest onnozele
uitdrukking in dagelijks gebruik.' Dan zegt Louise (die niet weet dat haar man ook
nog zelfmoord heeft gepleegd): 'En dan deze verschrikking. Hij moet geweten hebben
dat hij zichzelf verdoemde.' 'Ja,' antwoordde de priester, 'dat wist hij zeker. Hij had
nooit enig vertrouwen in barmhartigheid, behalve voor andere mensen.' 'Het heeft
zelfs geen nut te bidden,' zegt Louise. 'Pater Rank sloeg de kaft van zijn brevier toe
en zei woedend: 'Beeldt u zich in 's hemelsnaam niet in, mevrouw Scobie, dat u - of
ik - ook maar iets afweten van Gods barmhartigheid.' 'De Kerk zegt...' 'Ik weet wat
de Kerk zegt. De Kerk kent alle voorschriften. Maar zij weet niet wat er om gaat in
het menselijk hart.'
De voorafgaande dialoog is van groot belang, omdat zij plaats vindt tussen twee
personen die geen van beiden weten dat Scobie zelfmoord heeft gepleegd. Indien
men derhalve al van mening mocht zijn dat de schrijver zelf wenst te impliceren dat
Scobie misschien toch nog deelachtig geworden is aan Gods grote barmhartigheid,
dan kan men dit niet ontlenen aan de voorafgaande dialoog die immers betrekking
heeft op een andere situatie dan die welke de lezer, krachtens zijn lezerschap, beter
kent dan de karakters in het boek. Pater Rank en Louise spreken over een man die
een natuurlijke dood gestorven is.
Tenslotte zegt pater Rank nog: 'Het moge vreemd klinken met betrekking tot een
man die zo te kort schoot als hij, maar ik geloof, van wat ik van hem gezien heb, dat
hij God werkelijk lief had.' Waarop de zelfzuchtige Louise in een laatste vlaag van
bitterheid antwoordt: 'In ieder geval hield hij van niemand anders.' 'En ook daarin
zou u wel eens
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gelijk kunnen hebben,' zegt Father Rank. Daarmee eindigt de roman.
Uit de voorafgaande beknopte uiteenzetting van de inhoud van The Heart of the
Matter blijkt dat wij te doen hebben met een tragedie van bijna zuiver Shakespeariaans
type, met het belangrijke verschil dat Shakespeare religieuze conflicten schuwt in
zijn tragedies en met het onbelangrijke verschil dat de held van The Heart of Matter
niet een vorst of staatsman is, doch wel een persoon in 'hoge staat' door zijn
uitzonderlijke liefde voor zijn medemensen, zijn rechtschapenheid en zijn ambtelijke
integriteit; en eveneens in ander opzicht een held volgens het Shakespeariaanse
patroon, een persoon namelijk die 'een volmaakt onvermogen bezit om in zekere
omstandigheden te weerstaan aan de kracht die hem drijft.'10. Buiten de reeds genoemde
Shakespeariaanse trek beantwoordt de tragedie in alle opzichten aan het tragisch
schema dat ten grondslag ligt aan alle drama's van Shakespeare. Het is een verhaal
van lijden en rampspoed dat leidt tot de dood van de held; de tragedie strekt zich
verder uit dan tot de hoofdpersoon wiens handelingen verantwoordelijk zijn voor
rampen die niet slechts hemzelf, maar ook anderen treffen. De tragedie vloeit voort
uit de karaktergesteltenis van de hoofdpersoon, 'the worker of his own woe'; de
handelingen die samen het actie-patroon vormen van de tragedie zijn 'karakteristiek',
d.w.z. wortelen in het karakter en de karakterfouten van de held. Overeenkomstig
het zelfde Shakespeariaanse schema wordt (evenals trouwens in de meeste werken
van Graham Greene) op niet onbelangrijke wijze bijgedragen tot de ontwikkeling
naar de climax door 'toeval-' (b.v. het feit dat Scobie's brief aan Helen in handen valt
van Yusef). Voorts is de held betrokken in zowel een inwendig als een uitwendig
conflict. Scobie's uitwendig conflict is dat tussen zijn altruïsme en het egoïsme van
Louise en Helen met daarnaast het conflict tussen ambtelijke integriteit en de
corrumperende invloeden van zijn omgeving. Het inwendig conflict is dat tussen
Scobie's natuurlijke naastenliefde en zijn bovennatuurlijke liefde tot God. Want het
kardinale punt van de tragedie is de ondergang van een goed mens wiens natuurlijke
goedheid en medelijden zijn bovennatuurlijke deugden overwoekeren. De
door-en-door goed-willende, nederige en trouwe Scobie verwart een natuurlijke
deugd met een bovennatuurlijke, en in zijn koortsachtige pogingen een evenwicht
te scheppen tussen de twee, vergeet hij dat zij van verschillende orde zijn, dat zij niet
eenvoudig tegen elkaar kunnen worden afgewogen, maar dat de bovennatuurlijke
deugd voorgaat en maatgevend behoorde te zijn voor de natuurlijke. Scobie's eigen
oordeel is juist: hij gaat ten gronde aan 'corruption through sentiment.' Om

10.

A.C. Bradley: Shakespearean Tragedy.
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tenslotte de Shakespeariaanse parallel te voltooien moet hieraan worden toegevoegd
dat het centrale gevoel dat achterblijft bij de lezer er een is van 'nodeloze verspilling'11.
en dat de held die een zeker doel nastreeft (hier het sparen van zijn medemensen)
eindigt met het tegenovergestelde, het kwetsen van Louise, Helen en tenslotte God.
'Whatsoever he dreams of doing, he achieves that which he least dreams, his own
destruction.'12.
Deze opmerkelijke trouw aan het schema van Shakespeare's tragedies is evenwel
niet het enig Shakespeariaans element dat de lezer treft in The Heart of the Matter.
Een zeer bekwaam criticus13. onderkent terecht een gelijkenis met Hamlet, niet slechts
in Scobie, maar ook in andere karakterscheppingen van Graham Greene, zowel in
de laatste als in vroegere romans. Deze gelijkenis berust, volgens deze anonyme
criticus, op de verhaal-techniek van Graham Greene die, sprekend door zijn karakters,
alle bespiegelingen van zijn personen, meestal 'men of action,' plaatst in het brein
van de karakters zelf, zodat deze karakters een introvert, introspectief element
verenigen met een uitgesproken extrovert element, m.a.w. in opvallende mate gelijken
op de weifelaar Hamlet, de tot handelen gedwongenen ondanks een te sterke
verbeelding, de 'conscience' die lafaards maakt van ons allen. Ongetwijfeld draagt
Graham Greene's verhalende techniek in grote mate bij tot het scheppen van de indruk
dat zijn karakters opmerkelijke gelijkenis vertonen met het Hamlet-type. Maar de
grond-oorzaak van de gelijkenis ligt veel dieper en wortelt in de aanwezigheid van
de typische karaktertrekken van Hamlet in Graham Greene zelf, het uitgesproken
samengaan van een sterke lust tot handelen met een even sterke drang tot bespiegeling.
Graham Greene is wat men, in wijdere zin, een philosoof mag noemen en hij beziet
het leven en de wereld vanuit een krachtige en homogene levensbeschouwing welke
laatste in haar somberheid doet denken aan de profeten van het Oude Verbond. Met
andere woorden, de romantechniek van de schrijver werkt hier samen met een
persoonlijke geaardheid van de auteur, een geaardheid die zich reeds verraadt in 's
schrijvers eerste romans. Graham Green's eerste roman, The Man Within, suggereert
zowel in de titel als in het gegeven een opvallende en ongetwijfeld bewuste associatie
met het Hamlet-motief. Francis Andrews, de held van het verhaal, is een jongeman
op zoek naar zichzelf, een morele lafaard op zoek naar moed, een zelf-verachter die
probeert 'to win from Critic Self but one approving nod.'14. Ook de volgende roman
van de schrijver verraadt diens obsessie met het Hamlet-

11.
12.
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Ib.
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The Times Literary Supplement, 29 Mei, 1948.
Babbling April: Selfdom.
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motief reeds in de titel, ontleend aan een monoloog van Hamlet zelf, The Name of
Action.15. In latere werken vinden wij steeds weer uitgesproken Hamlet-typen: Dr.
Czinner in Stamboul Train; de commissaris van politie, Conrad Drover, Conder, Jim
Surrogate in Its a Battlefield; professor Hammerstein in England Made Me, D. in
The Confidential Agent, de whisky-priest in The Power and the Glory, Arthur Rowe
in The Ministry of Fear.
De genoemde karakters en vooral Scobie zijn echter niet stereotiep gebaseerd op
het Hamlet-origineel. Scobie is een grote en intens levende karakterschepping en
zijn tragedie is juist daarom zo ondragelijk omdat het karakter van het slachtoffer zo
intens leeft en niet terzijde geschoven kan worden als een levenloos excuus voor het
uiteenzetten van een theorie of een levenshouding, of voor het illustreren van de
afschuwelijkheid van het zedelijk verval van een oorspronkelijk goed mens. In
vergelijking met Scobie doen de vrouwenfiguren iets flets aan. Maar de figuur van
Yusef, met zijn schizoied weifelen tussen een ziekelijke behoefte aan Scobie's
vriendschap en zijn misdadig belagen van Scobie's ambtelijke trouw, is van
Dostojewskiaanse diepte, en doet denken aan een andere grote creatie van Graham
Greene, de verraderlijke mesties in The Power and the Glory. Ook de andere karakters,
Ali, Wilson, Harris, de beide priesters, gloeien van leven. Men hoort dikwijls van
Graham Greene beweren dat al zijn karakters 'minor characters' zijn. Doch het
tegenovergestelde is waar. De minder belangrijke figuren in vele van Greene's romans
leven zo intens dat soms de louter technische noodzaak van een duidelijke distinctie
tussen hoofd- en neven-figuren verloren dreigt te gaan in de gloed van een scheppend
vermogen dat zich zelfs niet verloochent in het ten leven wekken van figuren die
niet van wezenlijk belang zijn voor de handeling, een trek die Graham Greene met
Shakespeare gemeen heeft.
Karakteristiek voor Graham Greene is de afwezigheid van 'heroïek' in de figuren
van The Heart of the Matter. De schrijver is in al zijn werken zo diep doordrongen
van de gevolgen van de erfzonde en van de nietigheid van de mens dat hij zich altijd
onthoudt van alle heroische elementen. Zijn karakters zijn schurken, kleine
ambtenaren, armen, verdrukten en verbijsterden, geestelijk hulpbehoevenden, gevallen
mensen en deelgenoten aan de gevolgen van de erfzonde; allen zijn ze niets zonder
de genade en allen zijn ze slachtoffer van de 'moderne' gestroomlijnde wereld waarin
geen plaats is voor werkelijke rechtvaardigheid. Helen is geen Beatrice, en

15.

Hamlet:
'Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er, with the pale cast of thought,
And entreprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action.'
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Louise geen Laura. Zo vindt men ze bij honderden in Oxford Street om elf uur in de
morgen, in Woolworth's en in de 'coffee shops.' Even kenmerkend voor de schrijver
als de bewuste afwezigheid van vervalsende, heroische elementen, is de nimmer
falende tederheid en compassie van de auteur zelf voor al zijn karakters, ondanks
hun zwakheid en verwording. Voor Greene zijn alle mensen kinderen Gods en slechts
een enkele keer in vroeger werk komt men een karakter tegen dat niet deelt in dit
alomvattend medelijden van de schrijver, zoals Sir Marcus en David-Cholmondeley
in A Gun for Sale, de financiers en magnaten die gebrandmerkt zijn met het stempel
van de kinderen van Satan, 'succes'. Maar deze karakters behoren tot de
uitzonderingen. Zelfs de magnaat Kroger in England Made Me is getekend met
tederheid. En als Graham Greene in Brighton Rock in Ida een levend symbool wil
scheppen van de in alles te kort schietende menselijke rechtvaardigheid, kan men
tussen de regels door de wrevel voelen van de schrijver, als Ida hem dwingt tot
dezelfde begrijpende tederheid die hem kenmerkt in de beschrijving van zijn andere
karakters. Ida wordt nooit de onsympathieke figuur die de schrijver blijkbaar had
trachten te scheppen.
Wat betreft de proza-stijl van The Heart of the Matter constateert de lezer een
verdere versobering van materiaal, zelfs van de beeldspraak, waarin Greene een
meester is, maar die in deze roman niet meer gebruikt wordt dan waar ze de schrijver
bijna wordt opgedrongen. Het lancet van de chirurg heeft niet langer een paarlemoeren
heft. Doch deze laatste versobering verhevigt slechts de barre poëzie van Greene's
sonoor en snelademend proza. Zijn taal is stoer en pezig. En in deze laatste roman,
meer nog dan in vroegere werken, blijkt Greene een verhaler te zijn die zelfs door
Maugham, zijn geestelijk mindere, niet wordt overtroffen. Nergens vindt men sporen
van een moedwillige literair narcissisme, het teloorgaan van de verhalende impuls
in een woord gekozen om zijn verleidelijke schoonheid, een zinswending gebruikt
uit pure lyrische vreugde in een tot in de grond beheerst métier. Greene speelt niet
met zijn materiaal. Hij wil geen poëet zijn en geen woordkunstenaar. Hij is de prozaïst
par excellence, die in de vervolmaking en versobering van zijn harde materiaal de
poëzie als bij toeval ontmoet.16. Het is een brilliant boek; doch nergens is sprake van
overdadige of niet door het verhaal gerechtvaardigde decoratieve elementen. De
glans van dit proza is de glans van blauw staal. De beschrijvingen van de tropische
achtergrond zijn meesterlijk en overweldigend door hun sobere onmiddellijkheid,
maar het zijn alleen beschrijvingen die niet bestaan omwille van zichzelve, zoals bij
Conrad en Hardy,

16.

'Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire.' Léon Bloy in Le Mendiant Ingrat.
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doch alleen in zoverre zij onontheerlijk zijn voor het verhaal en voor de symphonische
Anklang met de in de roman pulserende conflicten. Het koortsachtig element dat
men dikwijls tegenkomt in vroegere werken ontbreekt geheel. De schrijver is tot
volledige rijpheid gekomen en het verdient de bijzondere aandacht dat het bereiken
van deze hoge graad van rijpheid samenvalt met een meer exclusief Katholieke
instelling van de schrijver dan in enig vroeger werk. The Heart of the Matter is een
indrukwekkend bewijs van de stelling dat het esthetisch hoogtepunt van een
schrijverscarrière samenvalt met zijn meest intransigente belijdenis van zijn geloof.
Tenslotte moet ik in dit eerste gedeelte van mijn artikel nog enkele woorden wijden
aan de controverse over The Heart of the Matter. Evelyn Waugh meent dat vele
Katholieken Graham Greene's laatste roman in ernstige mate verkeerd zullen
begrijpen.17. Al spoedig blijkt uit Waugh's eigen artikel dat hij zelf behoort tot deze
Katholieken, als hij als zijn mening geeft dat Greene Scobie als een heilige beschouwt.
Indien niet Waugh zelf de oorzaak van deze schromelijke vergissing had blootgelegd,18.
zou men zich terecht afgevraagd hebben hoe een intelligent en knap literator en goed
geschoold Katholiek als Evelyn Waugh een dergelijke wilde vergissing kon maken.
Scobie verzaakt zijn plichten als ambtenaar. Hij pleegt echtbreuk. Twee keer pleegt
hij een heiligschennende Communie. Hij is medeplichtig aan de moord op zijn trouwe
huisknecht Ali. Tenslotte pleegt hij zelfmoord en maakt zich tegelijkertijd schuldig
aan diefstal door aan zijn zelfmoord het voorkomen van een natuurlijke dood te geven
en aldus zijn verzekeringsmaatschappij op te lichten ten voordele van de
achterblijvende weduwe. Nergens, let wel, nergens vergoelijkt Scobie in zijn eigen
gedachtenprocessen de misdaden en zonden waaraan hij zich schuldig maakt. Nergens,
let wel, nergens geeft de schrijver enig commentaar waaruit zou kunnen blijken dat
hij Scobie's daden niet als zonden beschouwt. Greene beschrijft enkel, zij het dan
ook met grote tederheid en medelijden, hoe zijn held ten gronde gaat door sentiment.
De enige reserve welke Greene impliceert aan het eind van zijn roman, door de mond
van andere karakters, is dat geen mens de graad van schuld van Scobie kan beoordelen,
dat geen mens kan zeggen in hoeverre Scobie, toegevend aan zijn medelijden en
naastenliefde en slachtoffer wellicht van een vorm van morele lafheid (evenals
Hamlet), aan het eind onder de druk van zijn geestelijke verwording zijn vrijheid
van handelen verloren heeft; en dat alleen God schouwt in het hart der mensen. Scobie
zelf is meedogenloos in zijn oordeel over eigen zonden; de schrijver laat, als groot
kunstenaar en goed Katho-
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The Tablet, 5 Juni, 1948, p. 352.
Ib., 17 Juli, 1948, p. 41.
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liek, het laatste oordeel aan Wien het toekomt, scrutans corda et renes, Deus. Kortom
Greene handelt en denkt zoals de Kerk handelt, die niet verbiedt dat men bidt en
hoopt voor de als zondaars gestorvenen.
Waar Waugh's redenering zich fundamenteel verliest in een drogrede is, als hij
schrijft: 'We are told that he is actuated throughout by the love of God.' Het is een
overrijp exempel van een quartus terminus dat men nauwelijks verwacht zou hebben
van de literator Waugh. Waugh's 'we are told' impliceert namelijk dat de schrijver
ons vertelt dat wij in Scobie iemand zien die wordt gedreven door de liefde tot God.
Maar de schrijver vertelt ons niets van dien aard. Hij voert een levend karakter op
en stelt ons in staat de levende gedachten van zijn held te volgen in diens
overpeinzingen en twijfels. Wat wij zien is hoe Scobie zichzelf om de tuin leidt, zich
plaatst in een impasse waar hij zijn natuurlijke naastenliefde plaatst tegenover de
liefde tot God, als behoorden zij tot dezelfde orde. Het enige wat de schrijver ons
vertelt zijn de feiten, de corruptie, de echtbreuk, de heiligschennis, de zelfmoord.
Het gaat niet aan voor een criticus de schrijver te belasten met de gedachten en
instellingen van zijn karakters, tenzij men te doen heeft met een pseudo-roman, zoals
het merendeel van Huxley's romans, die niet meer zijn dan 'braintrusts' bestaande uit
niet uit eigen kracht levende karakters wier taak het is de overtuigingen en
vooroordelen van de schrijver uit te spreken ten behoeve van de lezer. Daar komt
nog bij dat het oordeel, volgens hetwelk Scobie in zijn handelingen zich zou hebben
laten drijven door liefde tot God, afkomstig is van pater Rank die niet eens weet dat
Scobie zelfmoord heeft gepleegd. Indien Waugh Greene's karakters wenst te citeren
ter veroordeling van de opzet van de schrijver, zou hij met meer recht het verwerpend
oordeel van Scobie over zichzelf kunnen aanvoeren.
Als Waugh eenmaal deze vergissing begaan heeft, blijkt hij reddeloos verloren te
zijn en concludeert hij dat wij in The Heart of the Matter te doen hebben met een
vorm van quietisme. In Scobie? Neen, in de schrijver. Waugh zegt dan ook: 'Voor
mij is de gedachte dat men zijn eigen verdoemenis verlangt uit liefde tot God óf een
zeer losse poëtische uitdrukking of een krankzinnige blasphemie, want de God die
een dergelijk offer zou aanvaarden zou noch rechtvaardig noch beminnenswaardig
zijn.' Inderdaad. En Graham Greene is het ongetwijfeld met Waugh eens. Waugh
meent zich te verzetten tegen een denkwijze van Greene, terwijl hij in werkelijkheid
het onkritisch slachtoffer is geworden van het meesterschap van Graham Greene die
Scobie tot zulk leven wekte dat Waugh stelling neemt tegen een literaire
karakterschepping, zoals voorheen eender bevangenen zich de hersens pijnigden
over de jeugd van Hamlet en het verleden van Falstaff. Waugh behoort tot degenen
die de strijd van het boek voort-
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zetten op de omslag. Waugh had de schrijver moeilijk een groter compliment kunnen
maken. Maar het was zijn bedoeling niet.
Hoe was het mogelijk dat Waugh zozeer kon dwalen? Hij geeft zelf de verklaring
in zijn excuus. 'In verband met de controverse in The Tablet en elders zou ik willen
zeggen dat een zorgvuldig herlezen van The Heart of the Matter mij ervan heeft
overtuigd dat ik het volkomen bij het verkeerde eind had, toen ik veronderstelde dat
Graham Greene ook maar ergens heiligheid toekent aan zijn held. Ik had mij laten
misleiden door een citaat uit Péguy aan het begin van het boek.' Dat citaat dat Waugh
op een dwaalspoor bracht luidt: 'Le pécheur est au coeur même de chrétienté... Nul
n'est aussi compétent que le pécheur en matière de chrétienté. Nul, si ce n'est le saint.'
Dit betekent niets anders dan een omschrijving van wat in de katechismus te lezen
staat. Men zondigt slechts met volle kennis. Om waarlijk en in volle zin zondaar te
zijn moet men waarlijk Christen geweest zijn. Corruptio optimi pessima. Het citaat
van Péguy dat de zondigheid van Scobie boven alle twijfels plaatst, verklaart op
zichzelf echter niet Waugh's vergissing. Ongetwijfeld heeft de laatste gedacht aan
de vele pogingen van vrome Katholieke letterkundigen bij een beoordelen van Péguy's
eigen leven om God het oordeel uit handen te nemen en Zijn barmhartigheid te
anticiperen. Maar Greene heeft zelfs dit niet gedaan ten opzichte van zijn held. De
slotmoraal van The Heart of the Matter, uitgesproken door pater Rank, onkundig
van de zelfmoord, is: dat men slechts kan hopen en bidden voor hen die in zonde
sterven en die wellicht, naar Gods oordeel en inzicht, niet geheel verantwoordelijk
waren, of misschien nog tussen lip en bekerrand het ogenblik vonden voor een
volmaakt berouw.
Gesteund door het oordeel van bekwame theologen die, Goddank, in Engeland
hun mening niet verborgen hielden, wil ik dit gedeelte van mijn artikel besluiten met
de mening dat The Heart of the Matter een grote roman is zowel van louter
letterkundig standpunt als van Katholiek standpunt, zeker de grootste Katholieke
roman die ooit in Angel-Saksische landen is verschenen.
Londen
(wordt vervolgd)

Streven. Jaargang 2

159

De Beeldhouwer Bert Servaes
door André Vandenbunder S.J.
EEN eigenaardig geval, het geval Servaes in Vlaanderen! Bert de beeldhouwer en
Albert de schilder. Beiden Gentenaren, beiden aan de Leieboorden van
Sint-Martens-Laethem voor hun scheppingen groot gebracht. Een dubbel-verschijning
van het éne nieuwe kunstgebeuren, de verinnerlijking van de plastische uitdrukking,
in de eerste helft van de XXe eeuw.
Eén zelfde schoonheidsinzicht, maar in geheel andere vormentaal uitgedrukt. Bert
heeft niets van een avant-gardist. Zijn religieus werk prikkelt geen Leuvens hoogleraar
tot het virulante verdict 'het werk van den duivel of van Rops'. Op twaalfjarige leeftijd
werd hij leerling aan de Gentse Akademie. Waar in die zelfde instelling zijn
naamgenoot niets dan onbegrip en tegenkanting had gekend, doorliep hij met de
hoogste onderscheidingen de afdelingen van tekenen en beeldhouwen. Vanaf 1931
werkt hij te Sint-Martens-Laethem in het atelier van Joris Minne. Zou dit
vooruitstrevend milieu, dat toch fel afsteekt bij een officieel instituut, geen
onverwachte, weinig orthodoxe wending in dit jonge talent teweegbrengen? Die
vrees was niet uitgesloten voor wie zich de boutade herinnert, die zijn meester als
leerling in dezelfde Gentse Akademie in 1886 te horen kreeg: 'L'Antéchrist est entre
nos murs'. En toch blijkt het wel dat Bert Servaes, ondanks de invloed van die
revolutionnair, in de gratie is weten te blijven van de weldenkende meesters en
kunstkritici. Bewijs, het behalen van de grote prijs voor beeldhouwkunst met
bizondere gelukwensen der jury in 1933, zijn Paul Devigne prijs in 1937, en de
benoeming in 1946 tot professor in de praktische beeldhouwkunst aan de Gentse
Akademie. In welk schril contrast staat daarnaast de officiële kerkelijke veroordeling
van Albert Servaes' kruisweg, en de polemiek rondom diens kunst gevoerd! Maar
die polemiek - en ook de kerkelijke veroordeling - had de schilder in Vlaanderen en
verder in het buitenland bekend gemaakt. Ook in Nederland kwam het enthousiaste
begrip voor zijn werk. De kunstenaar kreeg opdrachten voor kerken van Amsterdam
en Rotterdam.
Die publieke erkenning bleef Bert Servaes tot hiertoe ontzegd. Wel werd zijn werk
in het Salon '37 door verscheidene critici opgemerkt en dan ook in Panorama en
Bulletin de l'Art (Parijs) besproken. Doch buiten een vrij beperkte kring van
ingewijden is de beeldhouwer Bert Servaes nog een onbekende. Dat kan verwondering
wekken. Te meer omdat de
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ommekeer door hem teweeggebracht even verreikend en, zoals reeds gezegd, van
dezelfde aard is als de door den schilder verwekte. Wat de reden hiervan mag zijn?
Prof. Dr Muls heeft de kunst van Albert Servaes getypeerd als de mysterieuse
samenzang van de grofste materie met de hoogste bezieling. Den schilder zelf ziet
hij als de primitieve van een nieuw religieus gevoel1.. Dit grove en dit primitieve
treffen inderdaad bij een eerste contact den toeschouwer en dwingen hem die
eigenaardige creaties niet onverschillig voorbij te gaan. Voor Albert Servaes kiest
men positie, in gunstige of ongunstige zin, naar gelang men het geestelijk moment
al of niet heeft weten te ontdekken. Dit is niet het geval bij de beeldhouwer. Een
studie van Bert Servaes is voor de gewone expositiebezoeker een akademiestuk,
mooi afgewerkt, evenwichtig, klassiek. Niets noopt hier om bij het werk te blijven
stilstaan... tenzij de bezinning, een innerlijk afgestemd zijn op dezelfde belevenissen,
of een behoefte aan erkenning van diepere bestaanswaarden. In het werk van de
schilder worden de ruigheid en het hortende van de vorm voor het begrijpend oog
in de inwendige visioenen van het voorgestelde gebeuren opgelost. Bij de beeldhouwer
Servaes doet eveneens de schoonheidservaring van het diepe zieleleven het schools
conventionele van de gladde vorm verdwijnen voor de voldragen uitdrukking van
een innerlijk gebeuren. De weg alleen die ons tot een gelijkwaardige kunstbelevenis
brengt is tegenovergesteld. Men gaat uit van de vorm of van de inhoud om in beide
gevallen vast te stellen dat vorm en inhoud elkaar volledig dekken. Beide kunstenaars
geven aldus een levende en doorleefde katholieke kunst. Alleen zouden wij Prof. Dr
Muls' woorden over Albert in volgende zin over Bert willen ombuigen: 'de
mysterieuze samenzang... van de meest fijn bemerkte materie met de hoogste bezieling,
maakt de grootheid uit van zijn werk' 'Servaes is de klassieke van een nieuw religieus
gevoel'.
Vier blijvende invloeden kunnen in het oeuvre van de beeldhouwer worden
aangewezen. Verbanck - de grote meester waarnaar hij eerbiedig en dankbaar blijft
opkijken als naar de man die hem de techniek leerde en de liefde voor het kappen.
Verder: Joris Minne, Michel-Angelo en niet het minst Servaes' vrouw, eveneens
kunstenares en eerste prijs van de Gentse Akademie. Haar stille aanwezigheid draagt
bijna iedere creatie van haar echtgenoot.
Joris Minne kwam de veelbelovende leerling in 1931 bij diens leraren opzoeken.
Nooit wellicht hebben twee mensen op zo een wijze in eenzelfde werk deel gehad.
Het was onmogelijk om leerling van Minne in de gewone zin van het woord te zijn.
Hij was daarvoor te geniaal en eenvoudig niet te volgen. Onder de handen van de
kunstenaar werd naar niet te bepalen

1.

Uit 'Elzevier's Geïllustreerd Maandschrift', 1922, 32e Jrg.
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procédé's de idee uit de klomp klei getrokken. Zou het beeld twintig cm. of anderhalve
meter worden? Minne wist het niet. Pas in de schepping, die met het modeleren
samenviel, openbaarde het werk zich aan de kunstenaar. Dit was zijn kracht. Maar
daar hield het ook op. Minne kon niet kappen! Welke practicus zou zijn visie in de
materie overbrengen? Niet mechanisch maar aangepast. Want iedere materie heeft
haar wetten. Na vele ontgoochelingen vond hij Servaes en bekende dankbaar alleen
van diens werk ten volle te genieten. Ze bleven samen tot mobilisatie en
krijgsgevangenschap van Bert en de dood van de meester hen in 1941 scheidde.
Servaes had niets aan techniek bijgeleerd, maar hij had tien jaar in de intimiteit van
een groot kunstenaar geleefd, met al de relaties die zulk een milieu meebrengt. Hier
kan hij monumentale werken uitvoeren: het Astrid monument te Antwerpen, de
Moeder, in de expositie van Parijs bekroond. Boven alles had hij zich de vele kostbare
aanwijzingen van zijn meester ten nutte gemaakt. 'Albert, bestudeer veel de natuur'
'Albert, - en Minne wees op het kerkboek van zijn vrouw - Albert, lees eens dit en
dit vers uit het Evangelie. Denk er goed over na, dat zal u inspireren'.
Een Romereis heeft onze kunstenaar nooit kunnen ondernemen. Alles wat hij weet
van de Italiaanse school kent hij slechts langs reproducties. En toch heeft misschien
geen enkel Vlaamse beeldhouwer zich in die mate met die meesters vertrouwd
gemaakt. De laatste Pieta en La Sepoltura di Christo van Michel-Angelo hebben een
diepen invloed op hem gehad. De Nood Gods, waar de Moeder van Smarten achter
haar zoon verdwijnt doet bijzonder aan La Sepoltura denken. Al zijn werken verwijzen
naar dat klassieke meesterschap van de grote Buonnarotti. Minne en Michel Angelo,
hoe verschillend ook van aard, behalve in de tekeningen (naakte figuren, Brussels
Museum) benaderen elkaar in het werk van Bert Servaes, waarin de soms schrale
uitdrukkingskracht van het symbolisme aan de volle vormen van de overdadige
Renaissance een diepere inhoud geeft.
Dat die inhoud en uitdrukking ook religieus is, heeft een andere bron: het vaak
harde en door armoede beproefde, doch in trouw bewaarde huiselijk leven van de
kunstenaar. Al zijn beelden zijn confidenties. Geheel zijn oeuvre betrekt den
toeschouwer in een christelijke levensinstelling die hij zich, dank zijn echtgenote,
wist eigen te maken. De Vrouw, zo vaak in de beeldende kunsten geprofaneerd, heeft
hij bezongen als geen ander beeldhouwer. Zijn Eva is een smartelijk beeld van de
ontgoocheling. Een kuis oprijzend naakt, naar boven afgebroken door de omgebogen
arm over het mijmerend hoofd. Hoeveel sprekender in zijn sober tragisch gespannen
lijn dan de Zusters der Begoocheling van Rousseau, hoeveel christelijker dan de
opeengepakte Satandochters van Rombaux. - Biddend Moederke, gemodeleerd 's
avonds bij het thuiskomen uit het kerkje waar een oud
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vrouwtje te bidden zat voor de jongens, door de bezetter zo pas opgehaald. Een
gerimpeld gelaat, nauw in een hoofddoek omsloten, en een paar biddende handen.
De laatste hulp van een moeder. - Verwachting, de jonge vrouw die met zacht
beschuttende hand de loshangende sjaal om het volle frisse gezicht eerbiedig tegen
haar schoot samenhoudt, God dankend om zijn zegen. - Berusting, de vrouw die voor
het opslaan harer blikken, nog even verwijlt aan de grenzen van smart en eeuwig
leven. - De Twee geknielde Figuren, en Innig Trouw, twee hymnen in verdroomd
marmer, over de innigheid en onverbreekbaarheid van het kristelijk huwelijk. Alleen
Vondel's zang 'Waar werd oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw', kan dit
aanleunen van de hulpbehoevende vrouw tegen de zich als een schild toereikende
borst van de man waardig beschrijven. - Meeleven drukt opnieuw dezelfde trouw
uit, doch nu bevestigd na een zware beproeving gemeenschappelijk gedragen. Welk
een edel gebaar die kus op de hand van haar man, waarin de liefde alleen door de
eerbied wordt geëvenaard2. Geheel die zang op de Vrouw culmineert in de
Mariabeelden, waarvan de zo diep bewogen Pieta (of Gezamenlijk Offer) volstaat
om Servaes onder de allergrootsten te doen rekenen. Ontstaan bij het doodsbed van
des kunstenaars vader, toen grootmoeder het hoofd van haar dood kind in een
krampachtig liefdegebaar tussen de handen nam, hem snikkend toesprekend, mijn
jongen, mijn beste jongen - wekt dit beeld van Moeder en Zoon een diep zuiverend
medelijden op in de toeschouwer. De blauwe steen, door de serpententand doorploegd,
suggereert een zee van smarten. - Het spijt ons niet nader op het reeds omvangrijk
werk van de beeldhouwer te kunnen ingaan. Alleen moge hier nog verwezen worden
naar die boodschap uit de andere wereld, de strenge Monnikskop3 in het stoere arduin
gekapt, de grote eenzame Godsverbondene, te midden van een zondige samenleving,
wier vele leed hij stilzwijgend draagt en boetend offert aan de God van erbarming.
Zo is heel dit werk uit de grote motieven van twintig eeuwen christendom
opgebouwd, weemoed en vertrouwen, verlatenheid en gebed, echtelijke trouw en
het aanhangen aan God, de kinderzegen met haar blijde verwachting en de
bovennatuurlijke vruchtbaarheid van het totale alleenstaan in dienst van de zielen.
We zien Servaes als een eindpunt van anderhalve eeuw Belgische beeldhouwkunst.
De avantgardisten, als vemieuwers van de vorm, hebben meer toekomst, zijn in zeker
opzicht beloftevoller. Servaes integendeel heeft absolute waarden bereikt en deze
blijvend vastgelegd.

2
3

Zie reproductie.
Zie reproductie.
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De Presidentsverkiezing in de U.S.A.
door K.J. Derks S.J.
MET meer belangstelling dan vóór de tweede wereldoorlog volgt de internationale
samenleving het verloop van de verkiezingsstrijd voor het presidentschap der V. St.
Hij, die in de tegenwoordige critieke omstandigheden, het hoofd wordt van deze
machtige natie, heeft het lot der wereld in handen. In vredestijd is zijn macht beperkt.
De benoeming van staatssecretarissen, van gezanten en andere hogere ambtenaren
zijn aan de goedkeuring van de Senaat onderworpen. Zijn wetgevende macht is vooral
negatief. Wetten voorstellen kan hij niet, slechts in boodschappen aan het Congres
kan hij zijn wensen naar voren brengen en het staat aan de vertegenwoordiging of
zij daarmee rekening wil houden. Van de andere kant heeft de president een beperkt
veto-recht door het recht wetsvoorstellen van de vertegenwoordiging af te wijzen.
Maar worden deze daarna met twee derde meerderheid in beide Huizen aanvaard,
dan is hij verplicht zich er bij neer te leggen. Verdragen door hem met het buitenland
gesloten behoeven de goedkeuring van de Senaat eveneens met 2/3 meerderheid.
Ofschoon hij vijandelijkheden kan beginnen, berust het recht van oorlogsverklaring
bij de wetgevende macht. Is het eenmaal oorlog en is het leger, de vloot en de
luchtmacht in werkelijke dienst opgeroepen, dan is de president feitelijk de
opperbevelhebber. Practisch, gelijk we dat met Roosevelt beleefd hebben, bezit hij
dan de macht van een dictator. Zijn ambtsduur is vier jaar, maar hij kan onmiddellijk
herkozen worden, zelfs meer dan eens. Tot aan Roosevelt was dit niet gebruikelijk.
Volgens de stelregel van de eerste president, Washington, mocht een president niet
langer dan twee ambtsperioden aanblijven om de schijn van een dictatuur te
voorkomen. Met zijn 12jarig presidentschap (1932-45) heeft Roosevelt deze regel
doorbroken. Hij zou, indien hij niet ontijdig gestorven ware, het record geslagen
hebben met een 16jarige ambtsvervulling. In het eerste jaar van zijn vierde periode
bezweek echter zijn wankele gezondheid onder de lasten van de oorlog en trad
automatisch in zijn plaats, de vice-president, Harry Truman.
In de geschiedenis der V. St. heeft zich een dergelijke overdracht zesmaal
voorgedaan en van die zes zijn er slechts twee in geslaagd hun positie te handhaven.
Theo Roosevelt (1900-1909) en Calvin Coolidge (1923-1929).
De eigenaardige wijze, waarop in de U.S.A. de president wordt gekozen, is een
product van de onenigheid, die bij het afwerken van de Constitutie
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in 1787-1789 aan de dag kwam tussen de grote en de kleine Staten. Er waren, zoals
dat bij elke Unie, ook b.v. bij die van Utrecht het geval is, twee stromingen: een voor
een sterk centraal gezag en de ander voor zoveel mogelijk handhaving der bestaande
zelfstandigheid der afzonderlijk aangeslotenen. Volgens het beginsel der
volkssouvereiniteit, consequent toegepast, zou het algemeen kiesrecht leiden tot een
machtsvermindering der minder bevolkte Staten. Hun woordvoerder en verdediger
was Thomas Jefferson. De voorstanders van een sterk centraal Uniegezag vonden
een leider in Alexander Hamilton. De onverzettelijke houding van weerskanten had,
nu de bevrijding van de Engelse heerschappij voltooid was, tot een scheuring kunnen
leiden, indien men niet tenslotte er in geslaagd was een compromis te sluiten. In de
kern kwam dit hierop neer, dat het Huis van Afgevaardigden naar het getal der
bevolking zou worden gekozen, terwijl de Senaat onveranderlijk zou bestaan uit
dubbel zoveel Senatoren als er Staten leden van de Unie waren. Deze senatoren
worden uit de senaatsleden der afzonderlijke Staten gekozen en hun getal bedraagt
thans, omdat er 48 aangesloten Staten zijn, 96. Omdat de bevolking sinds de
aanneming van dit accoord sterk is toegenomen, wordt er 1 afgevaardigde op de ruim
200.000 inwoners gekozen en telt het gehele Huis omstreeks 435 leden.
Hoe wordt de President gekozen? Schematisch beschouwd komt de procedure
hierop neer: de afzonderlijke staten kiezen elk enige kiesmannen. Hun getal is gelijk
aan het aantal vertegenwoordigers, die de staat overeenkomstig zijn inwoneraantal
naar het Huis van Afgevaardigden zendt plus de twee vertegenwoordigers in de
Senaat. Aangezien er 48 staten zijn en het Huis van Afgevaardigden actueel 435
leden telt, worden er dus door alle staten samen 435 + 96 (2 × 48) = 531 kiesmannen
gekozen. Op dezelfde dag voor heel de U.S.A., op de Dinsdag volgend op de eerste
Maandag van November - dit jaar dus op 2 November - heeft hun verkiezing plaats
in elke staat afzonderlijk.
De kiesmannen komen in December in hun respectievelijke staten bijeen en
stemmen schriftelijk hun candidaat. De uitslag van deze stemmingen in de 48 staten
wordt, schriftelijk en ondertekend door de kiesmannen onder zegel aan de Voorzitter
van de Senaat gezonden, die in tegenwoordigheid van het Congres (Senaat en Huis
van Afgevaardigden) de stemmen telt. De candidaat die de absolute meerderheid
heeft behaald, is tot president gekozen. Eerst op 20 Januari wordt de nieuwe President
'geïnaugureerd', en op 4 Maart begint hij zijn functie uit te oefenen, omdat op die
datum de eerste President van de U.S.A. voor het eerst is opgetreden. De keuze van
de vice-president heeft op dezelfde wijze - en tegelijkertijd - plaats. Elke kiesman
kiest dus twee personen. De vice-president is tevens voorzitter van de Senaat.
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De oorspronkelijke bedoeling van het kiesmannenstelsel is duidelijk. Men wenste
de presidentskeuze te onttrekken aan de grote massa. Men wilde die bevoegdheid
overlaten aan enige door de afzonderlijke staten daartoe gekozen vertrouwensmannen,
die als vrije onafhankelijke en ontwikkelde burgers en toegerust met de nodige kennis
van personen en zaken het meest geschikt worden geacht om de juiste man voor het
hoogste ambt te kiezen. Weldra begonnen zich echter overal kleinere groepen van
beroepspolitici te vormen, die hun eigen candidaten naar voren schoven. Deze comité's
van politieke tinnegieters, gesloten voor het grote publiek, werden spottenderwijs
'caucus' genoemd. Zij trachtten op alle mogelijke manieren, met corruptie, beloften
van begunstiging bij steun en bedreiging bij tegenwerking, de kiesmannen te
beïnvloeden. Het oorspronkelijk karakter van vrije stemmingen dreigde geheel
verloren te gaan. Geen wonder dat die politieke clubs een zeer kwade naam kregen.
Het grote publiek trachtte zich ertegen te verzetten en de funeste invloed van de
caucus te breken. Het kwam tot een crisis toen in het jaar 1824 een minderheid van
republikeinse politieke klieken Crawford, minachtend door het volk 'koning Caucus'
genoemd, candidaat stelde voor het presidentschap. Crawford, die niet in de smaak
viel bij de meerderheid der republikeinse kiezers, werd opzij gezet. Reagerend tegen
de zo juist geschetste strubbelingen wisten de twee grootste partijen, tegenwoordig
Republikeinen en Democraten genoemd, een einde te maken aan de caucus, het
kliekstelsel, dat een voortdurend gevaar was voor de eenheid van de partij. Sinds
1832 hebben zij de candidaatstelling voor het presidentschap beheerst.
Deze partijen zijn een voortzetting van de oude tegenstelling tussen wat wij zouden
noemen unitarissen en federalisten. Hun namen zijn herhaaldelijk gewijzigd en om
hier nutteloze verwarring te voorkomen, beperken wij ons tot de huidige denominatie:
republikeinen en democraten. Het verschil tussen beide richtingen liep aanvankelijk
over autonomie, later over de afschaffing der slavernij, over protectie of vrijhandel
en tenslotte hoofdzakelijk over de vraag, wie het regeringskasteel zal bezetten. Want
beide zijn het tegenwoordig eens over de te voeren buitenlandse politiek en niet
minder over het 'spoiling' systeem, waarbij de overwinnaar aan zijn aanhangers alle
min of meer vette baantjes verschaft. Er is dus geen principieel verschil; er is slechts
een verschillend platvorm van practische, utilitairistische en opportunistische
vraagstukken.
Deze twee grote en de andere kleinere politieke partijen stellen elk hun candidaat
voor het presidentschap en het vice-presidentschap vast. Elke partij komt daarvoor
samen in een grote vergadering, 'conventie' genaamd, in de maand Juni of Juli
voorafgaande aan de verkiezingen in het najaar. Tot deze Conventie hebben toegang
alle partijleden die zitting hebben in
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het Congres, alsmede de door de afzonderlijke staten voor deze Conventie gekozen
partijleden. De Conventie doet een beslissende keuze onder degenen, die zich in de
partij als candidaat hebben opgeworpen.
In November worden in de afzonderlijke staten de kiesmannen gekozen, en wel
in dezer voege dat de partij die de overwinnaar is in een staat alle kiesmannen in die
staat benoemd. Deze hebben zich van tevoren moeten verplichten zich te houden aan
de partijdiscipline, en dus hun stem te geven aan de door de Conventie aangewezen
partij-candidaat. Hierdoor wordt het duidelijk, dat tegenwoordig de beslissing valt
in het begin van November, op de dag nl. waarop de kiesmannen worden gekozen.
De spanning is dan gebroken. Wat nog volgt is grotendeels formalisme. Hierdoor is
ook duidelijk, dat de door een partij behaalde stemmen in de gezamenlijke staten
over het algemeen niet proportioned zal zijn aan het aantal gekozen kiesmannen.
Wilkie, in 1940 de tegencandidaat van Roosevelt, behaalde 22 millioen stemmen
en Roosevelt 27 millioen, maar de 22 millioen van Wilkie stonden slechts achter 82
kiesmannen, terwijl Roosevelt met 5 millioen stemmen méér de overweldigende
meerderheid van 449 kiesmannen behaalde.
De propaganda-actie is enorm. Reeds bij het begin van het laatste presidentiële
ambtsjaar gaan de candidaten de boer op. Elke partij telt genoeg eerzuchtigen, die
de weg naar het Witte Huis willen opgaan. Onvermoeid in het houden van
redevoeringen, royaal met beloften, vriendelijk voor allen, van baby-kissing een
sport makend, trachten zij de volksgunst te winnen, vooral in de Staten waaruit zij
afkomstig zijn. Deze keer nemen elf partijen aan de verkiezingen deel. Met
uitzondering van drie maken zij niet de minste kans en kunnen alleen maar de
stemmen verbrokkelen. Hoofdzakelijk zijn het enige nuanceringen van socialisten,
verder een 'christen-nationalistische' partij, die alle negers en Sionisten wenst te
deporteren, een drankbestrijders en een vegetariërs-partij, welke laatste het heil van
het land ziet in de omzetting van grasland in bouwland, hetgeen de uitroeing van het
vee betekent.
De Republikeinse partij hield haar grote Conventie te Philadelphia op 21 Juni jl.
Het aantal aanwezigen, bestaande uit delegaties der afzonderlijke Staten, bedroeg
meer dan het dubbele van dat der Congresleden, 1094 man. De Conventie opent met
een 'platform', waarin de voornaamste punten van het toekomstig regeringsprogram
zijn vastgelegd. Deze zijn: voortzetting van de buitenlandse politiek in
tweepartijensamenwerking, aanmoediging van eenheid in West-Europa, collectieve
veiligheid tegen agressie, steun aan de U.N., erkenning van de staat 'Israel' etc. Voor
het binnenland, zo weinig mogelijk staatstoezicht, bescherming van arbeiders tegen
dwang en exploitatie, van de openbare gezondheid en zekerheid voor
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ouden van dagen. Wetgeving tegen lynchen en dergelijke misbruiken, ten opzichte
der negers. Daarna werden de candidaten naar voren gebracht en aanbevolen, zoals
Harold Stassen, Arthur Vanderberg, Robert Taft en Thomas Dewey. Dit alles geschiedt
onder onbeschrijfelijk tumult, gefluit en toejuichingen. Bij de eerste stemming vallen
de candidaten, die niet populair zijn, uit. Intussen houdt het hoofdkwartier der
partijleiders - en dit is feitelijk weer een herleving van de caucus - besprekingen en
maakt combinaties. Daarop volgt de tweede stemming, die de stand der zaken zodanig
belicht, dat het duidelijk is, wie gekozen moet worden. De ernstige candidaten trekken
zich dan ook terug en ruimen de plaats, in dit geval voor Dewey, die bij derde
stemming door allen gekozen wordt. De delegaties zijn omgepraat of hebben zich
gesplitst en hebben, als zij de dingen goed aanvoelen, eieren voor hun geld gekozen.
Dewey zat intussen elders de vergadering televisisch te volgen en nadat de uitslag
der stemming hem was meegedeeld, verklaarde hij: 'Ik kom tot u, niet gebonden door
enige verplichting of belofte aan wie dan ook'. Intussen had hij al gezorgd, dat Earl
Warren, gouverneur van Californië, als candidaat voor het vice-presidentschap door
de Conventie gekozen werd. Warren was daarvoor niet te vinden geweest. Nadat
Dewey hem, boven zijn wettig voorzitterschap van de Senaat, meer inkomen en
macht beloofd had, stemde hij toe.
Thomas Edmund Dewey is nog in de kracht van zijn leven (46 jaar). Reeds
tweemaal is hij verslagen, de eerste maal als candidaat voor het gouverneurschap
van de Staat New-York, de tweede maal in 1944 als tegencandidaat voor het
presidentschap. Als hij het nu niet zou halen, zou zijn eerzucht een geweldige klap
krijgen en zijn politieke loopbaan eindigen. Zijn uiterlijk is niet imposant. Het
borstelsnorretje doet aan Hitler denken. Als advocaat en sinds 1942 gouverneur van
New-York heeft hij ordelijkheid, inzicht en werkkracht getoond.
De democratische Conventie, die 12 Juli eveneens te Philadelphia bijeen kwam,
miste, ondanks haar groter aantal gedelegeerden van 1234 de opgewektheid, die de
republikeinse bijeenkomst had gekenmerkt. Zij was gebonden aan de candidatuur
van Truman, die voor geen waarschuwingen wilde wijken. 'Onze dierbare president
Truman, waarvan wij zoveel houden, kan met geen mogelijkheid herkozen worden',
werd er openlijk gezegd. Truman zelf is hiervan niet te overtuigen. Onvermoeid is
hij op het verkiezingspad geweest. Niet overal werd hij vriendelijk ontvangen, maar
zijn indruk was, dat zijn kansen steeds gunstiger stonden en er geen beduchtheid
behoefde te bestaan uit het Witte Huis gezet te worden. De democratische partij had
gepoogd Truman op een nette manier kwijt te raken door pogingen in het werk te
stellen de populaire generaal, Dwigt
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D. Eisenhower als 'nationale' figuur tot het aanvaarden van een candidatuur te
bewegen. De generaal hield maandenlang een slag om de arm, tot hij, na een bezoek
aan Marshall en Truman zelf, met de verklaring voor de dag kwam: 'Ik wil mij op
dit ogenblik niet vereenzelvigen met enige politieke partij en kan geen candidatuur
aanvaarden voor enig openbaar ambt nóch deelnemen aan de politieke partijstrijd.'
Zo was aan Truman niet meer te ontkomen. Hij werd 39 minuten lang toegejuicht,
zeven minuten langer dan Dewey op de republikeinse Conventie. De strijd op de
democratische Conventie werd dan ook meer gevoerd om het vice-presidentschap.
Truman zelf had voor die post op het oog William C. Douglas. Deze was echter bij
de zuidelijke democraten niet gezien en moest zijn candidatuur terugtrekken, waardoor
Alben Barkley, gouverneur van Kentucky, niettegenstaande zijn 70 jaren, als candidaat
werd aanvaard. De reden, waarom Douglas verworpen werd, was de negerkwestie,
die aan de eenheid van de partij veel afbreuk doet. De overwinning der republikeinen
in de Burgeroorlog van 1861-1865 had de afschaffing der slavernij gebracht. Hiermee
waren de burgerlijke rechten der negers nog niet verzekerd. Na enige jaren van
parlementaire strijd werd in 1870 het 15de amendement aan de Constitutie
toegevoegd: 'Het kiesrecht der burgers der V. St. kan niet geweigerd worden op grond
van ras, kleur of afstamming uit de slavernij.' Met geweld en met allerlei chicanes
hebben de zuidelijke Staten, Louisiana, Texas en andere zich tegen de doorvoering
der politieke gelijkheid blijven verzetten. Negers, die zich bij een stembus durfden
vertonen, werden eenvoudig neergeschoten. Daarna maakten de zuidelijke Staten
enige belemmerende voorschriften. Een neger-kiezer werd verplicht een of andere
passage uit de Constitutie op verstandige wijze te verklaren, of men eiste een bepaalde
belastingsopbrengst om kiezer te kunnen zijn. Ook op ander gebied bleven de negers
op de achtergrond gedrongen door de discriminatie en segregatie in het militaire,
maatschappelijk en zelfs kerkelijk leven. Het gevolg is geweest, dat nog na de tweede
wereldoorlog 3 millioen negers de zuidelijke Staten hebben verlaten om elders een
betere behandeling te zoeken. De republikeinen hebben, verflauwd in hun eerste
ijver, dit vraagstuk verwaarloosd, terwijl vele democraten, zoals Roosevelt, Douglas
en Truman zich juist er mee hebben beziggehouden. Het platform van de
democratische Conventie kon er dan ook niet langs, omtrent dit punt zich uit te
spreken. Het erkende het recht van raciale minderheden: 'om te leven, te werken en
te stemmen'. Het eiste, dat het Congres zijn volledig gezag tot de grenzen van zijn
constitutionele macht in die geest zou uitoefenen. Velen uit de zuidelijke Staten ging
dit te ver en zij zijn voornemens als 'Dixiecraten' hun eigen gang te gaan.
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Vele democraten van Alabama, Missisippi, Zuid-Carolina en Georgië hebben zich
bij de lijst van Louisiana aangesloten, waarop J. Storm Thurmond voor het
presidentschap en Fielding Wright voor het vice-presidentschap prijken. De
democratische partij is eveneens verzwakt aan de linkervleugel. Harry Wallace uit
Jowa streeft, zoals bekend is, naar een politiek van consessie's ten opzichte van de
Sovjet-Unie. Oorspronkelijk niet zonder Verdienste zich bezighoudende met
kruisingsproeven van koren en andere zaden, raakte hij in de politiek verzeild, na
van republikein democraat te zijn geworden. Ook zijn kerkelijkheid was onvast. Van
calvinist ging hij, na een korte neiging tot het katholicisme te hebben gekend, over
naar de episcopale kerk. Daarna kwam hij onder theosophistische invloeden en deed
aan oosters mysticisme. Sinds 1932 was hij medewerker van Roosevelt, die hem aan
het hoofd stelde van het secretariaat van Landbouw en zorgde, dat hij in 1940 tot
vice-president werd gekozen. Het was voor hem een bittere ontgoocheling, dat in
1944 aan Truman de voorkeur als vice-president werd gegeven. Hij week steeds
meer af van de partijdiscipline en met de vage leus: 'vrede en overvloed' schaarde
hij achter zich al degenen die zich verongelijkt, achtergesteld en onvoldaan gevoelden.
Hij stichtte 'de derde' of progressieve partij en werd, wegens zijn sympathie voor de
Sovjet, de speelbal der communisten. Ook zijn partij hield 2 Augustus een Conventie
te Philadelphia, waar hij zich beklaagde over de haat en het vooroordeel, die hij op
zijn propaganda-tochten ondervonden had. Men moet toegeven, dat hij zich door de
eieren en tomaten, waarmee hij op zijn verkiezingstocht in het zuiden bekogeld werd,
niet uit het veld heeft laten slaan, maar onverschrokken stand heeft gehouden. Als
vice-president werd hem toegewezen Glen Taylor.
Uit het bovenstaande krijgt men de indruk, dat de democraten, wegens hun
verdeeldheid, weinig kans hebben op een overwinning. Na een zestienjarige
onafgebroken regering, waarin zowel door Roosevelt als door Truman de nodige
fouten zijn gemaakt, is de kracht van de partij uitgedroogd. In de Senaat, die het
belangrijkste lichaam is, telt de Republikeinse partij een aantal kopstukken, waarmee
de democraten zich nauwelijks kunnen meten. Truman zelf, waarvan aanvankelijk
gezegd werd: 'Hij meent het goed, maar doet het verkeerd', heeft zich weliswaar tot
meer kracht ontwikkeld, getuige zijn 'Truman-leer', maar hij is geen overweldigende
persoonlijkheid. Daar komt nog bij, dat hij niet altijd de juiste raadgevers weet te
kiezen en dat men hem verwijt zich te veel in een kleine kring van vertrouwden,
waarin Clark Clifford de eerste viool speelt, op te sluiten. Ook de arbeiders, die wel
veel goede woorden, maar weinig daden van Truman hebben beleefd, hebben hun
vertrouwen in hem verloren. Het aantal veto's door Truman uitgesproken, overtreft
dat van Gromyki in de
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Veiligheidsraad. Sinds de verkiezingen van November 1946 ligt Truman met beide
Huizen overhoop. De Senaat telt 51 republikeinen tegen 45 democraten en het Huis
246 republikeinen tegen 188 democraten. Om de oppositie aan de kaak te stellen,
heeft Truman een buitengewone zitting van het 80ste Congres bijeengeroepen op 26
Juli. Hij wilde de republikeinen er toe dwingen te doen wat hij ze allang gevraagd
had: 'en wat zij geweigerd hebben te doen, toen zij het konden. Het Republikeinse
platform klaagt over schreeuwend hoge prijzen, het eist uitbreiding en verhoging
van sociale verzekering... en toen zij de kans hadden, hebben zij 750.000 mensen
van de sociale verzekering geschrapt. Ik zal hen vragen om een wet de prijsstijging
tegen te houden, het huisvestingprobleem aan te pakken, om een program voor de
nationale gezondheid, doorvoering der burgerlijke wetgeving, waarvan zij zeggen,
dat zij er voor zijn, loonsverhoging, een billijke wet over de ontheemden in plaats
van de anti-semitische, anti-katholieke wet, die de Senaat heeft aangenomen. Wat
dat slechtste 80ste Congres dan zal doen, zal de proefsteen zijn.' En hij eindigde met
de woorden van Roosevelt in 1932, toen deze zijn candidatuur voor het presidentschap
aanvaardde: 'Dit is meer dan een politieke wapenroep. Geef mij uw steun. Niet alleen
om stemmen te winnen, maar om Amerika veilig te stellen tegen zijn eigen volk.'
De bijeenroeping van de speciale zitting op 26 Juli was een politieke manoeuvre,
die, als te doorzichtig, bijna algemeen werd afgekeurd. De Senaat ontving de
boodschap van de president met ijzige koelheid, weigerde sommige voorstellen in
behandeling te nemen en verwierp de rest.
Ook na deze Conventies is de verkiezingspropaganda voortgezet in stad en land.
De gemoederen zijn van lieverlede afgekoeld en de meeste kiesgerechtigden hebben
hun stem al bepaald, nu de partijbesturen hun candidaten hebben gesteld.
Voorspellingen omtrent de uitslag blijven nochtans gewaagd. Het laatste onderzoek
van Roper geeft als vermoedelijk resultaat: 44% voor Dewey en 31% voor Truman.
In het zuiden zou Wallace op 14% aanhangers kunnen rekenen, terwijl de rest zich
over de kleine partijtjes zal verspreiden. Roper heeft van verder onderzoek afgezien
met de woorden 'Dit is geen wedstrijd tussen de haas en de kreeft. Het is een gewoon
paardenrennen, waarin één paard van de start af de leiding heeft. Als er geen politieke
convulsie voor November komt, zal Dewey met een flink stuk als overwinnaar voor
zijn.'
Als de lezer deze bijdrage in handen krijgt, kan hij zich overtuigen, of deze
prognose door de uitspraak der kiezers bij het aanwijzen der kiesmannen bevestigd
is.
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Het Nieuwe Pauselijke Document over de Maria-Congregaties
door L. Paulussen S.J.
BINNEN de zeer korte tijd, die ons voor het afdrukken van dit nummer nog restte,
hebben wij op verzoek van de Redactie een poging gewaagd, om de juiste betekenis
te belichten van de Apostolische Constitutie Bis Saeculari, verschenen op 27
September j.l. bij gelegenheid van het tweede Eeuwfeest van de bekende Gouden
Bulle 'Gloriosae Dominae'.
Dit stuk is onmogelijk te begrijpen wanneer het niet gezien wordt tegen de
achtergrond van de grote encyclieken-reeks der laatste Pausen en het is overrompelend
verrassend wanneer het niet gelezen wordt in aansluiting aan de talrijke andere
Pauselijke stukken, welke tijdens de laatste jaren over de M.C. zijn verschenen. De
zin, de betekenis van deze Constitutie wordt alleen duidelijk wanneer men weet wat
deze Paus wil met zijn grote encyclieken en wanneer men zorgvuldig heeft
bijgehouden zijn steeds actuele uitspraken over de M.C.
Door alle encyclieken van Pius XI en van Pius XII lopen drie grote leidende
gedachten. Vooreerst de strakke doelbewuste lijn van een radicaal theocentrische
levenshouding; vervolgens de systematisch terugkerende ordenings-gedachte, gericht
op de stukgeslagen wereld; tenslotte de innig verbonden eenheid tussen Priester en
leek in offer, in gebed en in uitwendige actie. Het is duidelijk, dat deze drie lijnen
naar eenheid moeten streven, willen de encyclieken werkelijk iets bereiken. De eerste
gedachte is gericht op de eer aan God: zij is dus de allerbelangrijkste; de tweede
geeft vrede, rust der orde, heiligheid en genade aan de wereld; de derde wil hét middel
bij uitstek zijn, om de Godseer en de vrede op aarde, zo consequent mogelijk door
te voeren in de ontkerstende lekengebieden. Het is de idee der Katholieke Actie.
In dit licht is het vanzelfsprekend, dat een katholieke organisatie des te actueler
en kostbaarder zal zijn voor de Kerk, naarmate ze consequenter, effectiever en vooral
harmonischer de synthese van Godseer en heiliging der wereld, in een innig verbonden
hierarchisch apostolaat nastreeft.
Het zijn juist deze eigenschappen welke de Paus steeds opnieuw in de M.C. heeft
geprezen en welke Hij nu voor het eerst in één synthese bijelkaar zet, om alle
Congreganisten van heel de wereld dringend op hun taak te wijzen. De talrijke
voetnoten onder het officiële stuk bewijzen overduidelijk dat eigenlijk niet veel
nieuws gezegd wordt.
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Wanneer men de algemene strekking van deze Constitutie in één gedachte zou willen
vatten, lijkt mij deze het best uitgedrukt in de zin: Geef aan de M.C. volop
levensruimte, laat haar onbelemmerd uitgroeien, maak ruim baan voor een
apostolische beweging, die, juist in deze tijd, dringender dan ooit noodzakelijk is.
Zij is zo dringend nodig omdat haar spiritualiteit oergezond, degelijk en radicaal
gericht is op de eer van God. Haar leefregel met retraite, recollecties, Maria-devotie,
inwendig gebed, vaste biechtvader, regelmatig gebruik van de H. Sacramenten,
gewetensonderzoek en regelmatige oefeningen 'streeft een eerste plaats na in het
ordenen en gestaag uitvoeren van het werk ter ere van God'; zij is 'geheel doortrokken
van een apostolische geest' en bovendien heeft zij 'een aangeboren eerbied en
bescheiden onderdanigheid jegens de Kerkelijke Overheid', waardoor zij meer dan
anderen geschikt is om 'mee te werken aan het hierarchisch apostolaat'. Uitvoerig
toont de Paus aan, dat de M.C. dus met het volste recht kan genoemd worden:
Katholieke Actie onder leiding en bezieling van Maria.
Wanneer de Paus deze Constitutie besluit met het opstellen van twaalf artikelen,
dan is het heel duidelijk, dat Hij hiermee de M.C. een belangrijke plaats wil toekennen
temidden van de andere organisaties. Een vaak onbewuste en niet-bedoelde
uitschakeling of belemmering van de M.C. kan de Paus in deze tijd onmogelijk
dulden. Zij moet volledig zichzelf kunnen zijn. Zij moet dagelijks toenemen in bloei
en kracht. Geen enkele beperking mag haar verhinderen om zich alzijdig tot universeel
apostolaat te kunnen ontplooien. Wat betekent nu dit alles voor Nederland? Is het
waar dat ook in Nederland de M.C. zich niet volledig kan ontwikkelen?
Iedereen, die enkele jaren lang het terrein van de vaderlandse zielzorg in alle
richtingen heeft doorkruist, weet dat de M.C. door ondeskundige behandeling, door
verregaande onkunde en door het verwaarlozen van de Regels niet veel van haar
oude luister heeft bewaard. Maar het is evenzeer waar, dat zij door een al te straffe
organisatie van Katholieke Actie, Jeugdbeweging, Jongerenbeweging en
Standsorganisaties heel erg in de verdrukking is gekomen. Practisch werd zij
teruggedrongen binnen de kerkmuren, waardoor de scheiding tussen Godsdienst en
leven op vele plaatsen in de hand is gewerkt. Het verbijsterend grote aantal van onze
uitstekend opgezette en even uitstekend bedoelde organisaties, activiteiten,
vergaderingen, cursussen, vormingsinstituten, clubs, bewegingen enz. heeft één
resultaat bereikt, dat bijna overal geslaagd is: wij hebben geen tijd meer voor rust,
ingetogenheid en overweging; geen tijd meer om het persoonlijke diepinwendige
leven van ons zelf en van de jeugd rustig te cultiveren. De sfeer, waarin God
onbelemmerd de kans krijgt om te spreken én beluisterd te worden, ontbreekt meestal.
Wat de moderne vindingen als radio, film, sport en lectuur-lawine in de grote wereld
hebben bereikt, wordt op het strikte
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terrein van de zielzorg nog in de hand gewerkt door een funeste organisatiewoede.
Ieder eerlijk waarnemer moet toegeven, dat die veelheid van onze organisaties het
grote primaire Ideaal van de Kerk, van de Paus niet dient maar belemmert. Men moet
al een heel sterke persoonlijkheid zijn om te midden van al onze bewegingen en
organisaties 'het Ene Noodzakelijke' vrij en onbelemmerd te kunnen nastreven. De
al te grote veelheid der diverse verenigingen verhinderen een klare visie op het Doel,
waarom alles gaat. Het nààst elkaar georganiseerd zijn, verhindert de mogelijkheid
om door middel van één groot ideaal de mensen van deze tijd te begeesteren.
Het is een vaststaand feit, dat alle tot nog toe gehouden Directeuren-vergaderingen
der Maria-Congregaties onvermijdelijk uitliepen op het probleem van de al te veel
naast (of tegen) elkaar werkende organisaties, die ieder voor zich een min of meer
totalitair karakter opeisen en allen hun eigen geestelijke en technische vorming willen
opleggen. Versplintering van kostbare krachten, verwarring der geesten, onenigheid,
tijdgebrek voor het wezenlijke, onrust en gejaagdheid zijn de steeds terugkerende
klachten. Eveneens is het een feit, dat op vele plaatsen de Katholieke Actie en de
M.C. als twee organisaties naast elkaar een doublure vormden met het bijna
noodzakelijke gevolg, dat de M.C. zich niet kon ontplooien, omdat zij géén K.A.
was, géén jeugdbeweging mocht zijn, géén officiële Jongerenbeweging was, géén
acties naar buiten mocht ondernemen enz. Ons is nooit duidelijk geweest waar men
al deze negatieve conclusies vandaan heeft gehaald. Zeker niet uit Pauselijke of
Bisschoppelijke Documenten. Even zeker is echter, dat ze officieel burgerrecht
hebben verkregen en dat de jeugd - hoe kan het anders - de M.C. de rug toekeerde
of als een vervelende noodzaak ging beschouwen. Hierbij kwam nog, dat de M.C.
noch landelijk, noch diocesaan bestuurd werd. De andere organisaties daarentegen
werkten met een ontzaglijk apparaat waarin met veel zorg, toewijding en materiële
hulpmiddelen alles werd gedaan om deze diverse bewegingen tot de hoogst mogelijke
bloei op te voeren. Iedereen gooide zich met een maximum van energie op alle
mogelijke nieuwe organisaties behalve op de M.C., die immers maar een
Godsdienstige Vereniging was. Een nationaal Advies-bureau was het enige, dat haar
ten dienste stond.
Dat de M.C. niettegenstaande dit alles toch is blijven bestaan, hier en daar zelfs
in prima conditie; dat met name in de grote steden hard gewerkt wordt om de M.C.
van onderaf te laten opbloeien, dat er in het hele land kernen van vernieuwing te
bespeuren zijn, is alleen te danken aan haar onverwoestbare gezondheid, haar degelijke
opzet, haar uitnemende dogmatische, pedagogische en organisatorische beginselen,
en aan het feit, dat er gelukkig nog mensen waren, die door alles heen de juiste koers
wisten vast te houden.
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In de gezonde structuur van de M.C. zelf, moet men de verklaring zoeken van de
nieuwe opbloei, die de laatste jaren ook in de rest van de wereld merkbaar is. De
jonge levenskrachtige Amerikaanse landen gaan voor, de Missielanden doen mee in
alle ritussen en kleuren en ook achter het IJzeren Gordijn wordt intens eraan gewerkt.
Inderdaad was dit het geschikte moment voor de M.C. om nu met een dergelijk
Pauselijk Document verrijkt te worden. De Paus, die het schreef, heeft ook
uitdrukkelijk gewild, dat verleden jaar het grote Internationale Wereld-Congres te
Barcelona zou worden gehouden. Zijn motief was: 'Nu is het de geschikte tijd, dit is
het uur van de Maria Congregatie'.
Heel de Constitutie is van a tot z een bevestiging van deze gedachte. Wij leven op
een keerpunt der geschiedenis. Er dreigen grote gevaren. Concentratie van alle
krachten is absoluut noodzakelijk. Wie de tekenen van deze tijd verstaat, ziet, hoe
in dit dieptepunt van cultureel en godsdienstig leven overal een katholieke opbloei
in bescheiden wording is. De hel spant haar uiterste krachten in om deze kiemen te
verstikken en iedere volle uitbloei te verhinderen. De Paus - Hij zegt het deze keer
weer eens opnieuw - staat boven op een hoogverheven uitkijkpost. Hij overziet heel
de wereld. Hij weet en ziet veel meer dan men in de afzonderlijke landen kan
ontdekken. Hij ziet ook, hoe een van zijn meest geliefde, van ouds bekende
keurkorpsen met allerlei goede, desnoods heilige bedoelingen in haar werk belemmerd
wordt. In de verschillende landen heeft men velerlei motieven aangevoerd om te
betogen, dat de M.C. toch eigenlijk niet met moderne katholieke organisaties op een
lijn gesteld kan worden. In Nederland zal menigeen geneigd zijn te denken, dat de
M.C. die verdrukte positie te danken heeft aan haar eigen verval. Men bedenke echter,
dat de Paus zich reeds eerder met ongeveer dezelfde woorden als in deze Constitutie
juist tot die landen heeft gericht waar de M.C. het sterkste bloeide! Daar werkte men
o.a. met de volgende bezwaren: de M.C. is niet officieel, niet hierarchisch, niet van
de Kerk, zij is een particuliere aangelegenheid. Hiertegenover zegt de Paus:
'Daar de gehele kracht van de als in slagorde verenigde katholieken gelegen
is in hun gehoorzaamheid aan het gezag der Kerkelijke Overheid, ziet
iedereen in, welke geschikte apostolische krachten de Maria-Congregaties
vormen door haar volstrekte en toegewijde onderwerping niet enkel aan
deze Apostolische Stoel, die hoofd en grondslag is van heel het Kerkelijk
Bestuur, maar ook naar eigen aard en vermogen, aan de voorschriften der
Bisschoppen, aan wie zij zich nederig onderwerpen en volgzaam
gehoorzamen.
Het inwendig bestuur van deze Congregaties toont duidelijk aan, dat ze
bestuurd worden, gedeeltelijk door de Bisschoppen en de Pastoors,
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gedeeltelijk, bij wijze van voorrecht door Onszelf en gedeeltelijk door de
Generaal van de Societeit van Jesus, krachtens delegatie, van Ons
ontvangen. Ook in opzet en uitvoering van hun apostolische
werkzaamheden zijn ze onderworpen aan de macht van hun eigen Bisschop
of van de Pastoor. Daar derhalve de Congregaties door de Kerkelijke
Hierarchie worden opgenomen onder de apostolische hulptroepen en van
haar geheel afhankelijk zijn in het initiatief en de uitvoering van
apostolische werkzaamheden, kunnen ze met volle recht genoemd worden
medewerksters van het Hierarchisch apostolaat, zoals wij elders verklaard
hebben.'
Even verder trekt de Paus dan ook de voor de hand liggende conclusies,
welker consequenties later nog uitvoerig in de twaalf punten worden
vastgelegd. 'Hetzij wij derhalve de regels der Maria-Congregatie
beschouwen, hetzij haar wezen, doel, daden en ondernemingen dan moet
men zeggen dat geen enkel kenmerk, waardoor de Katholieke Actie zich
onderscheidt, aan de M.C. kan worden ontzegd, daar volgens de herhaalde
verklaring van Onze roemrijke Voorganger Pius XI de Katholieke Actie
op juiste wijze als volgt wordt omschreven: “Het apostolaat der gelovigen
die zich beijveren de Apostolische taak van de Kerk aan te vullen en daarbij
eniger mate te helpen.”
Tegen de benaming der Maria-Congregatie als “Katholieke Actie onder
leiding en bezieling van de H. Maagd ondernomen” kan men niet opwerpen
haar bijzondere vorm en kenmerken. Deze toch zijn steeds geweest, zijn
heden nog en zullen altijd blijven een steun en bescherming van de
verheven Katholieke levensopvatting. De Katholieke Actie immers, zoals
reeds meermalen door de H. Stoel is verklaard, “beweegt zich niet in een
gesloten kring,” beperkt als het ware door streng omlijnde grenzen, die
niet overschreden mogen worden; ook is het niet waar, “dat zij haar doel
bereiken wil langs eigen wegen en werkwijzen” zodat ze andere ijverige
Katholieke verenigingen zou verdringen of verhinderen. Veeleer moet de
Katholieke Actie het als haar taak beschouwen deze samen te bundelen,
vreedzaam bij elkaar te brengen, en aan elkaar dienstbaar te maken, en dit
alles in volkomen samenwerking, eenheid en liefde'.
Dat er daar nog andere motieven in het spel waren, leert ons de volgende
passage: 'De innig verbonden als het ware militaire eenheid van deze
Katholieken is ook geen bezwaar. Het is niet waar, dat de Congregaties,
oorspronkelijk afkomstig van de Jezuïeten, beschouwd moeten worden
als een aanhangsel, of verlengstuk der Societeit van Jesus, omdat een deel
der Congregaties - en dit deel is heel gering - door Priesters van de Societeit
krachtens, zoals we zeiden, Onze delegatie worden bestuurd. Juist omdat
bij de eerste oprichting de Maria-Congregaties als wachtwoord hebben
gekozen “Sentire cum Ecclesia”, meeleven met de Kerk,
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en dus wilden gehoorzamen aan de bevelen van hen, die de H. Geest als
Bisschoppen heeft aangesteld om de Kerk te besturen, schijnen zij een
natuurlijke geest van onderwerping te hebben aangeleerd, waardoor zij
allerkrachtigste hulptroepen zijn geweest voor de verbreiding van het Rijk
van Christus en steeds zullen blijven'.
De spiritualiteit der Maria-Congregaties is weliswaar specifiek Ignatiaans maar het
specifiek Ignatiaanse bestaat juist hierin, dat men zich erop toelegt zo trouw en
consequent mogelijk mee te leven met de Kerk, met Haar mee te voelen, bij alles
wat Zij zegt met Haar in te stemmen. De ascetische leefregel der M.C. leert niets wat
buitengewoon is. De hele opzet is integendeel om een godsdienstige vereniging te
hebben, die letterlijk voor iedereen geschikt is. Wat de Regel vraagt, is niets anders,
dan trouw zijn aan het leven van de Kerk: H. Mis, Sacramenten, gebed en apostolaat.
Deze echt Kerkelijke gezindheid, zo goed bekend uit de Geestelijke Oefeningen,
wordt door de Paus nog als volgt geïllustreerd:
'Dat de M.C. zich steeds heeft toegelegd, niet op particuliere belangen
maar op de algemene belangen van de Kerk, daardoor getuigt ten
duidelijkste een zeer roemvol leger van Congreganisten, aan wie de Kerk
de eer der Heiligen toegekend heeft. Deze eer siert waarlijk niet alleen de
Societeit van Jesus maar ook de saeculiere clerus en vele kloosterorden
of Congregaties, daar uit de M.C. tien Stichters van nieuwe religieuze
gemeenschappen zijn voortgekomen.'
Tenslotte: de Paus wil in het geheel niet, dat er overal een Congregatie bestaat; strakke
uniformiteit is tegen de geest van de Kerk. Dat geldt voor de M.C. evenzeer als voor
de K.A. Hij vraagt alleen dat haar de ruimte wordt gegeven en de volle kans om zich
te ontplooien, wanneer er ergens een bestaat.
Wij mogen niet vooruit lopen op de practische consequenties welke dit belangrijke
Pauselijke stuk voor Nederland met zich meebrengt. Wel is het goed erop te wijzen,
dat in ons land tijdens de laatste jaren reeds vele eensgezinde en vruchtbare pogingen
zijn ondernomen om aan de M.C. de plaats te geven die haar toekomt. In deze tijd
waarin met alle kracht ernaar gestreeft moet worden - en wel op zeer practische wijze
- om de Godsdienst weer tot centrum te maken van heel het leven, is het noodzakelijk,
dat de M.C. én landelijk én diocesaan ten minste op een lijn wordt gesteld met de
andere organisaties en dat ze in al deze kringen haar stem kan laten horen.
Dit groei-proces, dat bij ons langzaam maar zeker de goede richting uitging, moge
na deze Pauselijke Constitutie snel en krachtig bevorderd worden. De tijd is rijp.
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J.C. van der Loos, Vaderlandse Kerkgeschiedenis, II.
door Dr C.H. Lambermond O.P.
HET tweede deel van dit werk1., waarvan het eerste nog tijdens het leven van den
auteur in 1946 verscheen, bevat een twintigtal opstellen. Drie over den ondergang
van de abdij van Egmond en een over O.L. Vrouw ter Nood. Vervolgens zeven
opstellen, die we alle onder 'de geschiedenis der schuilkerken' kunnen rangschikken.
In dat dertiende hoofdstuk stelt de auteur de vraag, of de Nederlandse Katholieken
Spaans gezind waren. Dan volgt een bijdrage getiteld 'van Sasbout Vosmeer naar
van Bijlevelt' en een over de Nuntiaturen van Keulen en Brussel. Drie bijdragen
handelen vervolgens over de seculieren en regulieren onder de Apostolische Vicarissen
Sasbout Vosmeer, Philippus Rovenius en de La Torre. In het Negentiende hoofdstuk
behandelt de auteur de priesteropleiding in de Noorderlijke provinciën en het laatste
handelt over den toestand der Kerk in de eerste helft der 17de eeuw.
Zonder twijfel geven deze bijdragen een beeld van de geschiedenis van Katholiek
Nederland op het einde van de 16de en in de eerste helft der 17de eeuw. Het blijkt
ook dat de auteur over gegevens beschikte, die niet voor iedereen zo gemakkelijk te
bereiken zijn en men krijgt eveneens den indruk dat de inhoud van dit tweede deel
beter verzorgd is dan die van het eerste. Toch menen wij enkele opmerkingen te
mogen maken, die echter aan de waarheid van het werk geenszins afbreuk willen
doen. Met een zekere voorliefde maakt de auteur ook in dit deel nogal geforceerde
vergelijkingen met de jaren, die pas achter ons liggen. Zo spreekt hij van het
'ondergrondse werk' der Klopjes (bladz. 145) uit wiens midden geen
kloostergemeenten voortkwamen, evenmin als er een Nederlands leger uit de illegale
partij is gegroeid (bladz. 153).
Op bladz. 355 vergelijkt hij de z.g. onderhandelingen van Sasbout Vosmeer in
Brussel en de daarop zonder verhoor gevolgde veroordeling van Vosmeer door de
Staten met den toestand in Nederland in 1940, toen de Nederlandse regering zonder
verhoor of proces door de Duitse cultuurdragers van landverraad beschuldigd en
veroordeeld werd wegens haar vermeende onderhandelingen en besprekingen met
Engeland.
Niet te spreken is de auteur over het 'beuzelachtige gedoe' der klopjes waarbij hij
vooral wijst op de praktijk van de 'maandbriefkens' die elke maand onder de leiders
werden uitgereikt en waarop de naam van een Heilige vermeld stond die bijzonder
vereerd en een deugd, die bijzonder in die maand beoefend moest worden (bladz.
170). De auteur schijnt niet geweten te hebben dat zodanige 'briefkens' nog altijd op
den huidigen dag door het 'Apostolaat des Gebeds' aan zijn leden worden uitgereikt
en genoemde praktijk schijnt derhalve niet zo beuzelachtig te zijn als de auteur
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J.C. van der LOOS, 'Vaderlandse Kerkgeschiedenis, II.' - N.V. Parnassus, Amsterdam, 1948,
295 pp.
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meende. Aan zijn wens om voor Nederland een katechismus te bezitten, die niet
bestemd is voor kleine theologanten, maar voor kinderen (bladz. 213) is in dit jaar
gelukkig voldaan.
Niet te spreken ook is de schrijver over de bisdommen, die in 1559 ontstonden.
De oprichting der bisdommen noemt hij een jammerlijke mislukking' (bladz. 254)
en de benoemde bisschoppen betitelt hij als 'staatsdienaren, die zich bisschoppen
noemden' (bladz. 293).
Merkwaardig doet het aan, dat de auteur noch het Oratorium van Parijs noch
Neercassel in enig verband brengt met het Jansenisme, ofschoon hij wel verhaalt dat
Neercassel te Leiden zijn intrek nam bij Van Heussen, dien hij zelfs aan Paus
Innocentius als coadjutor voorstelde.
De benaming van Huissen als 'dorp' klopt niet met dat jubileum van zeshonderd
jaar stadsrechten, dat de bewoners van Huissen dit jaar vierden. De voorstelling die
de auteur op bladz. 300 geeft van de kloosterlingen, die na het zegevieren der
Reformatie in de 16de eeuw in ons land rondzwierven en ergernis gaven door hun
levenswijze, is niet bijzonder fraai, al steunt hij hier ook op uitingen van Vosmeer,
De La Torre en andere Apostolische Vicarissen. Het is ook merkwaardig, hoe de
schrijver hier zonder enige critiek en in blank vertrouwen de verslagen der
Apostolische Vicarissen aanvaardt, wier inhoud wij blijkbaar over de hele linie
moeten aannemen, zolang documenten van andere zijde geen andere lezing geven.
'Zij laten niet na er telkens op te wijzen, aldus de auteur, dat de regulieren vluchtten
toen de vijand kwam. Op verschillende plaatsen bleven echter de seculieren en aan
hen is het dus te danken, dat de katholieke Kerk in stand gebleven is. Zij hebben,
vervolgt de schrijver, den wijngaard het eerst bewerkt en de hitte van den dag
gedragen. Toen het grootste gevaar geweken was, toen de godsdienst reeds bevestigd
was, zijn de regulieren gekomen en zullen nu de seculieren verdringen. Zij zetten de
ploeg in den akker van anderen.' Me dunkt dat de voorstellen der feiten wel wat al
te simplistisch is, zo zelfs dat niemand ze zal willen aanvaarden. Zonder aan de
verdienste der seculieren te kort te willen doen, zou ik hier kunnen wijzen op het
schrijven van Kardinaal Barhabó aan Mgr J. Zwijsen, waarin hij zegt, dat het aan de
leden der religieuze Orden, die niet alleen met hun zweet, maar ook met hun bloed
die landen hebben besproeid, te danken is, dat het ware geloof niet geheel verloren
ging, maar later opnieuw zijn weldadig licht verspreidde. In het hoofdstuk over
seculieren en regulieren onder Vosmeer, is niet alles even duidelijk. Jezuïeten en
Regulieren worden wat te veel door elkaar gehaspeld.
Dat de Jezuïeten om hun Ordeskleed in een zekere voorkeur bij de gelovigen
stonden boven de seculieren, is zeker een slip of the pen. De Jezuïeten hebben,
voorzover ik weet, geen eigen Ordeskleed, maar de gewone kleding der Priesters.
Dit zijn enkele opmerkingen die we meenden te moeten maken, behoudens nog
opmerkingen van meer algemene aard die wij bij het verschijnen van het eerste deel
plaatsen2.. Dat de auteur in menig opzicht van de zienswijze van Rogier afwijkt,
menen wij niet meer behoeven te signaleren. Door de Uitgevers Maatschappij
'Parnassus' te Amsterdam, werd ook aan dit deel even grote zorg besteed, als aan het
eerste.

2.

Zie K.C.T., Juni 1947, p. 191 vv.
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Politiek Overzicht
Internationaal
NAAR aanleiding van de opening der V.N.-Vergadering in het Palais-Chaillot te
Parijs, 22 September, kwam 'Punch' uit met een plaat, onder de veelzeggende titel:
'De geduldige Kameel'. Vastgebonden aan een vetohaak ligt een kameel, 'United
Nations', op de grond, beladen met zakken, getiteld: Trusteeschappen, Palestina,
Italiaanse koloniën, Berlijn, Korea en Hyderabad. Er wordt nog een zak aangedragen:
'Griekenland en de Balkanstaten' en de kameel slaakt de zucht: 'Wat kan het mij
schelen? Ik kan toch niet meer op.' Deze voorstelling van zaken is te pessimistisch.
Want intussen is de kameel de last van Hyderabad kwijt geraakt. Bij de inval van
India in zijn gebied had de Nizam een beroep gedaan op de U.N. Maar de Indische
troepenmacht had gemakkelijk spel met de Mahomedaanse verdedigers van de Nizam,
die, spoedig machteloos, kapituleerde en zich, het beroep op de U.N. intrekkend,
bereid verklaarde tot aansluiting bij India. De kwestie der Italiaanse koloniën had,
buiten de U.N. om, door de ministers van buitenlandse zaken der grote overwinnaars
vóór 15 September geregeld moeten worden. Te Parijs kwamen hun plaatsvervangers
tijdig bijeen. Vishinsky, zelf plaatsvervanger van Molotof, begon er te chicaneren,
dat deze bijeenkomst van plaatsvervangers strijdig was was met de afspraak en stelde
daarna voor de Italiaanse koloniën onder een trusteeschap van zeven mogendheden
te plaatsen, een gedachte, die eertijds door Molotof zelf verworpen was. De andere
mogendheden wilden echter Italië meer tegemoet komen en het einde was, de
beslissing over te laten aan de U.N.
De laffe moord door de 'Stern-groep' op de humane bemiddelaar, Bernadotte
gepleegd, heeft de Joden geen goed gedaan. De regering van 'Israël' heeft weliswaar
haar diepe afkeuring over het gebeurde uitgesproken en een premie uitgeloofd voor
dengene, die de moordenaar aanbrengt, maar zij zal zich toch moeten neerleggen bij
het laatste rapport, dat van Bernadotte bij de U.N. binnen kwam en waarin hij
voorstelde: de streek van Negeay van Palestina af te nemen en Jerusalem tot een
eigen, zelfstandig gebied te verklaren. De Sionisten zullen het dan zonder Sion moeten
stellen. De U.N. voelen zich moreel verplicht van deze laatste wilsbeschikking van
hun vertegenwoordiger niet af te wijken.
De last van Korea en Griekenland zal de kameel nog geruime tijd moeten dragen.
Want de Sovjet-Unie is niet te vinden voor een verenigd en onafhankelijk Korea,
aangenomen als lid van de U.N., met een regering op basis van vrije verkiezingen.
Alle onderdelen van dit Amerikaans standpunt worden door Moskou verworpen.
Ook de beveiliging van Griekenland tegen agressieve en onwettige inmenging van
buiten af, kan de instemming van het Kremlin niet hebben.
Met het pak 'Berlijn' echter wordt de kameel aan de vuurproef onder-
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worpen. Weken lang bestond er een zwakke hoop, dat de veelvuldige besprekingen
te Moskou tot enig resultaat zouden leiden. Vooral toen het gesprek werd
overgedragen aan de militaire commandanten van Berlijn, scheen het, dat een accoord
mogelijk was. Stalin had verklaard, dat het niet de bedoeling was, de geallieerden
uit Berlijn weg te werken. Sokolovsky toonde zich veeleisender als te Moskou
overeengekomen was. Hij wilde het geallieerde luchtvervoer beperken, weigerde
aan een financiële commissie controle over de circulatiebank toe te staan. Hij liet
tijdens de besprekingen te Berlijn betogingen toe, die gericht waren op de
gewelddadige omverwerping van het Berlijnse gemeentebestuur. Een protest naar
het Kremlin gezonden over het gedrag van Sokolovsky, die zich niet hield aan wat
te Moskou bereikt was, werd door Molotof - Stalin was intussen naar de Krim
vertrokken - beantwoord met aan den Sovjet-commandant gelijk te geven. Op de
vraag, of de Sovjet-regering bereid was, de blokkade van Berlijn op te heffen, kwam
een onbevredigend antwoord (23 September).
Uit dit alles trokken de geallieerden de conclusie, dat de Sovjet de absolute controle
tracht te krijgen over het economische, politieke en sociale leven van Berlijn en deze
stad wenst in te lijven. Schoorvoetend zijn de grote drie er toe overgegaan de
handelingen van de Sovjet-regering bij de Veiligheidsraad ter sprake te brengen.
Want zij zien in deze toestand een bedreiging van de internationale vrede en
veiligheid. Hierbij komt ook de veto-haak van de kameel in het geding. De
Veiligheidsraad kent vijf permanente leden, waaronder China, die het recht van veto
hebben. De vier betrokkenen mogen in eigen zaak geen veto uitspreken of aan de
besprekingen deelhebben. Alleen China en de zes niet-permanente leden voeren het
woord, en China met zijn veto kan in een lastig parket komen.
De vergadering der V.N. in het paleis Chaillot is van meer betekenis voor de
wereldverhoudingen als ooit te voren. Niet ten onrechte riep kardinaal Suhard op de
preekstoel van de Notre-Dame uit: 'Geen vergadering van de verenigde Naties heeft
zo zeer behoefte aan aller gebed.' De ondergrond van alle besprekingen en debatten
vormt de verhouding tot de Sovjet-Unie. De bestuursfuncties der commissies is in
handen gelegd van niet-Russen. Tot algemeen voorzitter werd gekozen de Australiër,
Evatt, die van zijn anti-communisme geen geheim maakt. Er was een krachtig streven
om, niettegenstaande het veto van de Sovjet, Italië, Oostenrijk, Finland, Ierland,
Portugal en Transjordanië als lidmaten der V.N. toe te laten. Het veto-recht der groten
werd heftig aangevallen. Vishinsky, die zich niet onbetuigd had gelaten, constateerde
een stellingneming van het westen tegen de landen, die onder Sovjet-invloed staan.
Marshall was voor de toelating tot de V.N. van alle staten, die daarvoor in aanmerking
kwamen en zich tot dusverre om redenen, onverenigbaar met het handvest, de weg
versperd zagen. Tevens gaf hij uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over de koppige
weigering van een kleine minderheid om deel te nemen aan het vredeswerk. Na hem
nam Bevin het woord en hij wond er geen doekjes om. 'Als de zwarte furie, de
onberekenbare ramp van een atoomoorlog over ons zou komen, kan ik alleen zeggen,
dat voor die rampen slechts één mogendheid verantwoordelijk kan worden gesteld,
daar deze haar samenwerking weigert'. Om nog duidelijker te zijn, nam hij Vishinsky
persoonlijk onder handen. Deze had collectieve
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ontwapening voorgesteld, maar laat hij beginnen, zo sprak Bevin, zijn eigen leger
van wel 5 millioen te verminderen, de zenuwoorlog beëindigen en afzien van de
aanvallen op onze instellingen en onze binnenlandse politieke aagelegenheden. Bevin
besloot zijn bewogen woorden met een voorzichtige bekentenis van de mislukking
der V.N.: Indien wij niet op een wereldbasis kunnen slagen, zoals wij hoopten, moeten
we op regionale basis verder gaan. Wij moeten eensgezind zijn met wie we eensgezind
kunnen zijn en werken met wie we kunnen werken. Misschien kan juist uit deze
regionale structuur te enigertijd die wereldregering groeien, waarnaar de mensheid
verlangt en waarvoor zij reeds lang geijverd en gestreden heeft.' Deze openhartige
taal werd door de grootst mogelijke meerderheid langdurig toegejuicht.
Spaak, die een goed redenaar is, sprak eveneens op de man af: 'Uw vijfde colonne
is een organisatie, waarbij het apparaat, dat Hitler bezat, een padvindersbeweging
lijkt.' Vishinski had de West-Europese Unie een bedreiging voor de wereldvrede
genoemd. Spaak toonde aan, dat het Pact van Brussel binnen het raam van het
Handvest gesloten was en ingegeven door vrees, ontstaan door de politiek der
Sovjet-regering. Deze vijf aangesloten mogendheden hebben in tegenwoordigheid
van Canadese en Amerikaanse waarnemers, besloten tot de oprichting van een
permanente organisatie om de militaire hulpbronnen der Unie te coördineren.
Vishinski het zich door al deze philippica's niet uit het veld slaan en verklaarde: 'Wij
blijven met de andere naties samenwerken'. Als bewijs van goede wil kwam de
satellietstaat Hongarije toelating vragen tot de V.N.!
Frankrijk, waarin zich deze dramatische incidenten - zij het exterritoriaal afspeelden, verkeerde zelf in grote onrust. Een maand lang heeft het
ministerie-Queuille zich in evenwicht trachten te houden tot het eindelijk met veel
inspanning zijn rustpunt heeft gevonden. Het heeft, na onderhandelingen met de
verschillende syndicaten der arbeiders, een loonsverhoging van 15% toegestaan en
een kleine belastingvermindering. Politiek werd deze zaak nog vertroebeld door de
eis van de Gaullisten, waarbij zich onverwacht Thorez aansloot, de cantonale
verkiezingen in October te doen plaatsgrijpen. Dit zou de nederlaag der socialisten
beduiden. Met kunst- en vliegwerk is tenslotte, vlak voor het reces van de Kamer,
het voorstel aangenomen om de verkiezingen in Maart 1949 te doen houden.

Nederland
Voor de eerste maal heeft op 21 September, H.M. Koningin Juliana de Staten-Generaal
met grote plechtigheid geopend. De Troonrede was een lang stuk, waaruit meer
opwekkende klanken dan we de laatste jaren gewoon zijn, zijn opgestegen. Uit de
daden van dit 'program-ministerie' zal blijken wat er van de vele beloften terecht
komt. In ieder geval maakt het haast om de schatkist te verlichten door de subsidies
op de levensmiddelen te verminderen en te beëindigen. Met het oog op de
economische Unie met de Benelux-partners zullen de prijzen moeten stijgen, waarbij
de regering hoopt de sociale gerechtigheid in stand te houden.
De verhouding tot de Republiek werd in de Troonrede zorgelijk genoemd
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en 'de herhaalde bemoeienis van de V.R., ook door de Commissie van G.D., heeft
niet steeds bijgedragen tot een weloverwogen behandeling van de ingewikkelde
vraagstukken'. De Republiek zelf onder leiding van de weifelende Hatta vecht om
haar bestaan tegen de communisten. Beide partijen zijn afkerig van inmenging der
'Hollanders' en ook Marshall heeft aan onze te overhaaste minister van Overzeese
gebieden, Stikker, verklaard, dat de tijd daartoe nog niet gekomen was. Met het
woord van generaal Spoor: 'wij slaan de situatie nauwkeurig gade', is onze houding
kort, zo niet krachtig, getekend. Moeso, de communistenleider, wil 'zoveel mogelijk
Nederlanders doden en wapens buitmaken'. Hatta heeft doen weten, dat hij het wel
alleen af kan. Heeft Nederland rechtens in de Republiek niets meer in te brengen?
Na gevechten bij Soerakarta is Madioen door de communisten bezet en Soekarno
heeft beloofd er zich opnieuw van te zullen meester maken. Te Djokja nam hij
leidende communisten gevangen, en kondigde de krijgswet af, maar het grootste deel
van de Javaanse bevolking kan aan zovele tegenstrijdige berichten geen houvast
vinden en laat ook deze storm over zich heengaan. Voorlopig is het meest
onaangename gevolg van deze broederkrijg, dat onze militairen hun terugkeer naar
het moederland voor onbepaalde tijd zien uitgesteld. Dr van Royen heeft de kwestie
in de V.N. besproken en gewaarschuwd tegen de vestiging van een extremistisch
regiem in de Republiek. Hij had nog vertrouwen in de gematigde en constructieve
elementen in de Republiek, dat zij mede zouden werken in een werkelijk
democratische federatie.
K.J.D.

Belgie
Niemand verheelt zich nog de ernst van de internationale spanning, die hoofdzakelijk
te wijten is aan de steeds aanmatigender houding van de U.S.S.R. enerzijds, en het
voortwoekerend egoïsme, met de hieruit volgende onderlinge verdeeldheid, van de
West-Europese staten anderzijds. Aan dit egoïsme werd nogmaals uiting gegeven in
de discussies over de verdeling van de Marshall-hulp en over de éénmaking van
Trizonia.
Al is de sfeer daarom niet gunstig, toch zijn de vijf er te Londen in geslaagd de
grondslagen van een gemeenschappelijke defensie te leggen. Het aandeel van België
zal allicht binnen een afzienbare tijd bepaald worden; met het gevolg dat de beide
kamers, in de loop van de zitting, ongetwijfeld bijcredieten zullen moeten goedkeuren
voor de Landsverdediging, waarvan de begroting dezer dagen bij de Senaat werd
ingediend. Andere dan financiële offers, zoals verlenging van de militaire dienst,
zullen van de natie vermoedelijk dienen gevorderd. De regeringspartijen moeten
thans hun verantwoordelijkheden opnemen.
Het is nu pas dat we ten volle gaan beseffen hoezeer het land 's Konings gezag
behoeft. Sinds 1830 is de Koning immers de verpersoonlijking van de
weerbaarheidsgedachte. Geen wonder dat de communisten, die het Koningsprobleem
destijds hebben gesteld, zich meer dan ooit verheugen. 'De discussie heeft slechts
ten doel de aandacht van de ernstige en zware problemen voor dewelke het land
wordt geplaatst af te leiden'. Aldus de bekentenis, die in een huichelachtige protestnota
van de communisten ver-
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borgen ligt (nota bij het Verslag van Senator Pholien over de Volksraadpleging).
Het onverholen leedvermaak van de communisten heeft noch de ogen van de
Socialisten, noch die van de Liberalen geopend. Men zal zich herinneren, dat de
mandatarissen van de Volkspartij door hun kordaatheid de carentie van de regering
wilden verhelpen, mede door de Liberalen te dwingen kleur te bekennen. De reactie
van de Socialisten was te voorzien: zij zouden zich uit de regering terugtrekken,
indien het wetsvoorstel op de volksraadpleging door een wisselmeerderheid
goedgekeurd werd. De Heer Spaak hield er aan dit zelf te verklaren in een redevoering
die hij de 17 September te Grivegnée uitsprak. Een paar dagen vroeger, de 12
September, had de Heer Buset, voorzitter van de B.S.P., te Andenne, de wens
uitgedrukt, dat het wetsvoorstel bij voorrang in het Parlement zou behandeld worden,
opdat de onzekerheid, of de huidige regering haar beleid en de verdere uitwerking
van haar programma zou voortzetten, met spoed zou verdreven worden. Ten slotte
kondigde de Heer Larock in 'Le Peuple' een nieuwe 'papiertjes-aanval' tegen de
Koning aan. De verwaande Liberalen die de kordaatheid van de Volkspartij voor
onbezonnenheid hielden, poogden tijd te winnen, en door herhaalde 'appels du pied'
een tweede onbezonnenheid, en dienvolgens de val van de regering uit te lokken.
Met dit doel voor ogen hing de Heer Motz, voorzitter van de Liberale Partij, de huik
naar de wind in de redevoeringen die hij de 30 Augustus te Oostende, en de 12
September te Tienen uitsprak. Dit laatste maakte evenwel niet de minste indruk op
de Volkspartij. Reeds de 11 September had de contactcommissie het standpunt van
de partij inzake de Koningskwestie bevestigd. Sindsdien hebben haar prominente
figuren een voorlichtingscampagne door heel het land gevoerd. De Heer Struye,
Minister voor Justitie, kwam het eerst aan het woord te Hoei, de 20 September; hij
liet zich bij de beoordeling van de houding van de Heer Spaak in de Koningskwestie
te zeer beïnvloeden door diens internationaal gezag. Dit was veel minder het geval
met de Heer Wigny, Minister voor Koloniën, die, te Aarlen de 24 September, het
beleid van de volkspartij op meesterlijke wijze wist te verdedigen en de argumenten,
die door de Socialisten tegen de volksraadpleging werden aangevoerd, op afdoende
wijze te weerleggen. De markantste redevoeringen waren echter die van de Heer
A.E. De Schrijver, Minister van State en Voorzitter der Volkspartij, te Dinant, de 26
September, en van de Heer Duvieusart, Minister voor Economische Zaken, te
Charleroi de 3 October, uitgesproken. De eerste verklaarde onomwonden: 'Elke partij,
maar ook alle verkozenen, zullen hun verantwoordelijkheden moeten opnemen;
uitstel of vertragingsmanoeuvers zijn niet meer aanvaardbaar; beide kamers moeten
zich uitspreken'. Deze laatste, die enkele dagen nadat het Liberaal standpunt was
bepaald het woord voerde, betuigde 'dat de C.V.P. er volstrekt op staat, dat de
aanstaande verkiezingen tot een herstel van de grondwettelijke instellingen zullen
leiden'.
Welk was het intussen bepaald Liberaal standpunt; waarom hadden de Liberalen
hun geheimdoenerij verzaakt, vooraleer ze de verhoopte resultaten had kunnen
opbrengen? Het liberaal standpunt is bepaald in het Verslag van de Speciale Liberale
Commissie, dat de 3e October, na goedkeuring door het partijbestuur, moest
gepubliceerd worden, doch reeds de
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26 September, na een hardvochtige rede van het liberaal kamerlid van Brussel, Ch.
Janssens, door de 'Dernière Heure' werd verspreid. Het verslag spreekt zich uit voor
de samenstelling ener gemengde politieke commissie, aan dewelke het
Koningsprobleem in zijn geheel zou voorgelegd worden; 'la commission émettrait
un avis motivé sur l'opportunité du retour du Roi et de ses circonstances éventuelles'.
De voorbarige publicatie van het verslag, en zijn goedkeuring de 4e October, moest
de liberale senatoren het voorwendsel aan de hand doen om, zonder de
Koningsgezinde opinie al te zeer te kwetsen, hun stemmen bij die van hun
communistische en socialistische collega's te mogen voegen en aldus het wetsvoorstel
over de volksraadpleging, de 5e October, in de commissies voor Justitie en
Binnenlandse Zaken te verwerpen. De manoeuvre van de liberalen om de huidige
meerderheid te verdelen, de regering ten val te brengen, en algemene verkiezingen
uit te lokken, tijdens dewelke zij uit hun dubbelzinnige houding munt hadden kunnen
slaan, heeft op de vastberadenheid van de Volkspartij schipbreuk geleden. 'Het heeft
alleen aangetoond - aldus de Nieuwe Gids van de 7 October - dat sommige
ongeduldigen, die de C.V.P. verwijten de Koning niet terug te halen, zich niet eens
de moeite geven om de ware machtsverhoudingen onder ogen te nemen'.
De politieke behendigheid van de Socialisten kwam intussen, op een heel ander
gebied, dat van het onderwijs, tot haar recht. Naarmate het gevaar voor een vervroegde
kamerontbinding groter werd, gaven ze ook blijk van meer inschikkelijkheid. De 24
September ontving de Heer Kamiel Huysmans, Minister voor Openbaar Onderwijs,
een afvaardiging van de Volkspartij. Het onderhoud ging in hoofdzaak over de
belangen van het technisch onderwijs en het onderwijzend personeel. Welnu uit het
perscommuniqué, dat door de Minister werd ondertekend, blijkt dat de moeilijkheden
die enkele maanden geleden tot de 'drôle de crise' aanleiding hadden gegeven, uit de
weg zouden geruimd worden. Thans is de vrees voor een verkiezingscampagne
geweken, die door de Volkspartij niet op twee dankbare thema's mocht gevoerd
worden, t.w. de Koningskwestie en het schoolprobleem. Of de gedane beloften
niettemin zullen gehouden worden, en of nog andere stappen in de goede richting
zullen gedaan worden, dit zijn vragen die we slechts later zullen kunnen
beantwoorden.
Met de staatsfinanciën gaat het goed. De Heer Merlot, Minister voor Begroting,
die het werk van zijn collega, de Heer Eyskens, Minister voor Financiën, in een
woordenvloed omzet, heeft de 24 September aan de pers medegedeeld, dat de
begroting over 1949 vermoedelijk met een boni van 290 millioen zal sluiten. Minister
Merlot heeft niet gezegd, of bij het opmaken van de begroting over 1949, met de
aangekondigde fiscale hervorming rekening werd gehouden. Nonchalant heeft de
minister in verband met de algemene uitslag van de begroting 1948 verklaard, dat
'het aanvankelijk vooropgestelde evenwicht behouden zal blijven, ondanks
verhogingen aan uitgaven die onvermijdelijk waren, dank aan een overschot van de
belastingsontvangsten op de ramingen'. Passez mortels, n'appuyez pas! En toch, van
waar komt dit overschot aan belastingsontvangsten? Dit overschot komt van
achterstallige belastingen die slechts in de loop van het dienstjaar 1948 geheven
werden. Om de begroting over 1949 in evenwicht te houden mag eveneens op
achterstallige belastingen, ten belope
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van circa negen milliard, gerekend worden. Dit betekent, dat er dient uitgekeken naar
besparingen, zoniet naar nieuwe belastingen, ten bedrage van ongeveer 10 milliard,
tegen de tijd dat de achterstand volledig zal ingelopen zijn, d.i. vanaf 1950. Het ware
daarom verkeerd het optimisme van de Heer Merlot volledig te delen.
De 7.10.1948
A.V.S.

Kroniek
De Katholiekendagen te Mainz
Van 1 tot 5 September werden te Mainz de eerste naoorlogse Duitse Katholiekendagen
gehouden. Deze zo belangrijke studieweek, aanknopend aan een sinds het Naziregiem
onderbroken traditie, had als opdracht vrijmoedig de toestand van de Duitse Kerk te
omschrijven en de mogelijkheden te onderzoeken voor een hartelijke samenwerking
tussen geestelijkheid en leken. Niet alleen omdat het juist honderd jaar geleden was
dat de eerste Katholiekendag door de beroemde bisschop von Ketteler te Mainz
gehouden werd, beijverde men zich om dit jaar reeds deze samenkomst te kunnen
beleggen, maar vooral omdat het ogenblik der beraadslagingen te Mainz samenviel
met een nieuwe phase in de bezettingspolitiek en dus een nieuwe periode in de
geschiedenis van het naoorlogse Duitsland aankondigde.
Sinds ruim drie jaar kent Duitsland het bezettingsregime, dat overwonnen volkeren
steeds wordt opgelegd. Een diepgaande evolutie kenschetst gedurende de laatste
maanden de methodes en opvattingen der bezettende machten. Aanvankelijk werd
immers het land in vier streng afgescheiden militaire zones verdeeld en werd voor
burgerlijke bestuursaangelegenheden het oude Reich in zestien staten gesplitst met
even zoveel Landesregierungen en parlementen. Na drie jaar is het verkeer tussen
de drie westelijke sektoren vrij geworden en spreekt men nog hoofdzakelijk van de
Oost- en Westzone. In plaats van de elf Länder der westelijke zone wil men nu een
eenheidsstaat vormen en op de dag van de opening der Katholiekendagen kwam te
Bonn het eerste algemeen parlement der Westzone samen om de uitwerking van een
nieuwe grondwet voor te bereiden.
Een analoge evolutie voltrok zich op het gebied der economie en wijzigde zelfs
de internationale positie van het Duitse volk. In 1945 gaf het Morgentau-plan de
ideologische grondslag en doelstelling der bezetting aan: door demontage der Duitse
industrie, door stelselmatige vernedering en verarming zou men
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een volk van boeren kweken, aan Duitsland zijn levensmogelijkheden ontnemen en
eigen aard, aanleg en productiviteit verkrachten. Internationale verwikkelingen echter
brachten er Amerika toe de droom van zijn Joodse raadgevers vaarwel te zeggen en
de finantiële steun van het Marshall-plan tot de westelijke zones uit te breiden. In
plaats van een Amerikaanse kolonie in Europa moest Duitsland nu worden opgewerkt
tot een stootblok tegen het Communisme. In verband hiermee wordt nu een heel
nieuwe bezettingspolitiek gevoerd, door Engeland met enige aarzeling overgenomen
en aan Frankrijk ondanks een hevige oppositie opgedrongen. Eerst werd de demontage
der industrie opgeschort en bredere opbouwvergunningen verleend. Toch zal - ook
met het huidige tempo - de reconstructie vele jaren in beslag nemen. Amerika en
Engeland werden het ook eens om alle krijgsgevangenen naar huis te sturen.
In dit bestek moet men ook de munthervorming plaatsen van Juni ll., die op de
ontwikkeling van het land zo'n gezondmakende invloed had. Voor 21 Juni was er
zoveel geld in omloop dat men alle vertrouwen in de Reichsmark verloren had. Sinds
de Gutt-operatie, die in Duitsland heel wat radikaler dan in België werd doorgevoerd,
is het in omloop zijnde geldvolume uitermate klein geworden. Nu pas voelt de Duitser
zich volkomen verarmd. De D-Mark heeft echter ook spoedig het vertrouwen van
de binnenlandse markt veroverd ten nadele van de Ersatz-ruilmiddelen: sigaretten,
koffie, levensmiddelen.
De Russen staan volkomen afzijdig of vijandig tegenover deze politiek. Zij trachten
hun eigen ideologie op Duise bodem over te planten. Overal vindt men sporen van
hun systematisch vernielingswerk, voor zover er een in het oog vallend verschil
bestaat tussen de twee zones. Waar men in het oostelijk gedeelte een demokratie van
Russisch fabrikaat opbouwt, kennen de westelijke zones meer en meer een regiem
van gekontroleerde vrijheid.
In deze nieuwe atmosfeer was het voor de Kerk in het Westen mogelijk het initiatief
tot de geestelijke wederopbouw en gezondmaking van Duitsland te nemen. Dat was
de bedoeling der Katholiekendagen.
Nog geen drie weken voor het Mainzer Congres hadden te Keulen de Domfeesten
plaats gehad. De geestdrift en het onverwachte sukses van deze
herdenkingsplechtigheid - het was tevens de eerste grote katholieke manifestatie
sinds vijftien jaar - had een verrassende invloed op de Duitse katholieken en hun
afgevaardigden te Mainz. De Domfeesten waren als een zeer verre voorbode van een
komende lente geweest: de Kerk in Duitsland leeft nog! Oorlog en vervolging hebben
haar niet kunnen vernietigen! Niettegenstaande de ernst, die in alle besprekingen
beklemtoond werd, heerste er dus toch een opgewekte stemming te Mainz. Voor de
ouderen was het daarbij een niet minder weldoend terugvinden van vroegere
medewerkers: meestal in den strijd vergrijsde leiders, die men op vroegere
Katholiekendagen had leren kennen en soms sinds de laatste samenkomst te Essen
in 1932 niet meer had teruggezien.
Hoofdbestanddeel van het congres vormde het werk in de twaalf
'Arbeitsgemeinschaften'. Tot deze beraadslagingen hadden alleen persoonlijk
geïnviteerde afgevaardigden toegang. Openbaar en voor allen toegankelijk waren
alleen zekere officiële en religieuze manifestaties in de Dom. Het is bij een dergelijke
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plechtigheid dat Pater Ivo Zeiger S.J. zijn veelbesproken en merkwaardige rede
gehouden heeft. Voor de opening der beraadslagingen had hij zich als taak gesteld
de situatie van de Duitse Kerk te omschrijven. Drie honderd jaar geleden, verklaarde
hij, werden in het Verdrag van Münster de territoriale grenzen der verschillende
christene belijdenissen vastgelegd. Geheel Duitsland werd naar het princiep 'cuius
regio illius religio' in uitsluitend katholieke en protestantse streken verdeeld. De
gedwongen volksverhuizing van dertien millioen 'displaced persons' veranderde sinds
1945 dit geographisch aspect der Kerk. Evenmin als het Rijnland en Beieren nog
uitsluitend katholieke streken kunnen heten, zijn de Noordelijke gewesten zuiver
protestant gebleven. 4.500.000 Katholieken leven thans in die diaspora. Niet alleen
uitwendig, ook innerlijk veranderde de geestelijke toestand van het Duitse volk. De
anti-christelijke propaganda heeft niet vijftien jaar lang het volk bewerkt zonder er
sporen achter te laten. Nog steeds zijn kerk en godsdienst in hoge mate buiten het
openbaar leven gebannen. Een progressieve 'Vermassung' heeft daarbij de Duitser
aangevreten. Hij verwerkt niet meer innerlijk, wat hij eenmaal als zijn overtuiging
aannam, hij laat het uitwendige zijn zieleleven beheersen. Zelfs de besten geven toe
aan sensatielust en kunnen niet meer in stilte alleen met zich zelf zijn.
In die toestand moeten gevormde lekeleiders de actie der Kerk steunen en
voortzetten. Zoals in de tijd van Bonifatius en Canisius is Duitsland weer een
missieland, betoogde P. Zeiger, waar met alle kracht opnieuw gebouwd moet worden.
Een uitzonderlijke geest van broederlijkheid en samenwerking kenmerkte de
studies en de besprekingen in de twaalf sekties. De omvang van de nood dwong tot
een dergelijke eensgezindheid. Wel kon men niet steeds tot klare, bevredigende en
verantwoorde oplossingen komen, maar door het bijeenbrengen der partiële ervaringen
kon men ten minste de problemen des te nauwkeuriger omschrijven. Na de eerste
kontaktname bleek het zelfs nodig voor het vraagstuk van de vluchtelingen uit het
Oosten een eigen ondersektie op te richten, die zich alleen met de hulpverlening aan
deze ongelukkige heimatlozen zou bezighouden.
Hier drukt wel de zwaarste nood op het vernielde en hongerende Duitsland. Het
is misschien te weinig bekend met welke mensonwaardige brutaliteit de Slavische
volkeren op bevel van hun Russische bevrijder deze volksverhuizing bevolen en
doorgevoerd hebben. Duitse Klein-Russen, Saksen uit Roemenië, Slovenië en
Hongarije, Sudeten uit Tsjecho-Slowakije en de bewoners der thans door Polen
geannexeerde gebieden werden in de maalstroom der naoorlogse haat meegesleurd.
Zonder middelen van bestaan in Duitsland neergezet, werden zij door honger en
ellende verbitterden en blijven in stad en dorp als ongeassimileerde vreemden
ronddolen. Materiële en geestelijke hulp is hier dringend vereist. In hun stoffelijke
ellende is naast de bijdrage van de verarmde volks- en geloofsgenoten de hulp uit
het buitenland onmisbaar. In die zin hebben in de loop van de maand September de
katholieke bisschoppen uit de U.S.A. er voor gezorgd dat 200.000 vluchtelingen uit
het Oosten, buiten het gewone contingent immigranten, in de Verenigde Staten zullen
worden opgenomen. Geestelijk is de nood, zo mogelijk, nog dringerder. De
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katholieke Sileziër is niet diasporarijp. Met zijn sterk religieus temperament gaat hij
allicht zijn nood aan contact met het goddelijke in protestantse
godsdienstplechtigheden bevredigen. Parochies, die in protestantse streken 30, 50
of meer dorpen omvatten, moeten beslist geholpen worden. Om het tekort aan priesters
enigszins te verhelpen stond de H. Vader toe, voorlopig slechts drie jaar theologische
studies van de jonge seminaristen te eisen. Om de leken voor een directe apostolische
actie te vormen besloot men, in het voorjaar te Düsseldorf een school voor de
opleiding van lekediakens te openen en deze met een zending te belasten, die vrijwel
overeenkomt met de taak van de catechisten in onze missies: nl. het leiden van de
religeuze bijeenkomsten 's Zondags en het geven van godsdienstonderricht.
Huwelijk en familie vormen de meest bedreigde waarden in het hedendaagse
Duitsland. In dienst van bloed en ras werd onder het nazibewind een huwelijksleer
gepropageerd, die regelrecht in strijd was met de spiritualistische opvattingen van
het christendom. De naoorlogse periode bracht daarbij nog haar eigen problemen
mee. De woningnood maakt het gezinsleven moeilijk, vooral daar waar men met
meerdere gezinnen in kleine, ongezonde ruimten moet samenleven. Het groot aantal
'vermisten' maakt de normalisatie van veel betrekkingen onmogelijk. Daarom drong
men te Mainz aan op het bekomen van de wettelijke termijn, die een doodsverklaring
van den vermiste zou toelaten met voorbehoud van de voorrang van het eerste
huwelijk op het tweede, dat mogelijk als gevolg van dwaling gesloten werd. Het
uitzonderlijk hoge overschot van meisjes op huwbare leeftijd drijft velen naar de
zedelijke ondergang. Deze abnormale verhouding - 19 meisjes tegenover 10 jongens
- stelt de vrouwelijke jeugd voor een zware toekomst. Hoe zal men de nijd en de
verbittering bannen uit het leven van diegenen, die verstoken blijven van de normale
ontplooiing van hun vrouwelijke eigenschappen en persoonlijkheid? Hoe zal men
hen aan het leven adapteren? Het gezonde gezin moet daarom met alle middelen
beschermd worden en materieel moet zijn bestaansmogelijkheid verzekerd worden
door een familieloon in de zin van Quadragesimo Anno.
De jeugd blijft voor de toekomst van een land steeds van groot belang. In Duitsland
werd zij in jeugdbewegingen en arbeidsdienst gedurende 15 jaar systematisch bewerkt
met de nieuwe doctrines. Vele jongeren kwamen uit krijgsgevangenschap terug
zonder middelen van bestaan of moesten op meer gevorderde leeftijd de sinds zeven
jaar onderbroken universitaire studies voortzetten. Dikwijls hebben zij daarbij ouders
of naastbestaanden in bombardement of oorlog verloren. Een groot deel van haar is
nihilistisch en alleen bekommerd om het verzadigen van de onmiddellijke dagelijkse
nooddruft. Het is natuurlijk een hele prestatie voor den Bund Katholischer Jugend,
dat zij na drie jaar werking reeds 900.000 leden wist te bereiken door haar
onderscheidene groeperingen. Toch vertegenwoordigt dit cijfer slechts 20% van de
katholieke jeugd. Juist degenen, die het meest behoefte hebben aan steun en leiding,
ontglippen haar nog.
Niet alleen in de jeugdsektie, maar ook in de andere afdelingen werden heel wat
problemen onderzocht, die in onze landen en Frankrijk sinds verschillende jaren een
min of meer
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bevredigende oplossing kregen. Door het afsnijden van alle contact met het buitenland
was het de Duitsers onmogelijk op de hoogte te blijven van ons werken en streven
op cultureel, sociaal en politiek gebied. Wanneer West-Europa weer volledig voor
hen zal opengaan, zullen zij met onze ervaring vlug die achterstand inhalen.
Op een tragisch ogenblik kwamen de Duitse Katholieken weer na 16 jaar
onderbreking samen. Zij zijn arm en lijden honger, honderdduizenden zijn dakloos.
De nood kan tot een punt stijgen, waarop zij alle menselijke maat te boven gaat en
niet meer draagbaar is. Zonder vooruitzicht op een zekere toekomst vragen velen
zich af waarom zij op de wereld zijn. De vreselijke machten, die Duitsland zelf in
beweging bracht, verpletteren het nu. Hoevelen zijn niet bereid hun vrijheid en
menswaardigheid ten offer te brengen aan wat meer zekerheid of een ogenblik
vergetelheid! Ook waar de toekomst een nieuwe belofte schijnt, blijft het voor vele
vooralsnog moeilijk daaraan te geloven. Hoe lastig is het deze mensen in hun strijd
om het materiële bestaan te wijzen op het primaat van het spirituele! Toch zei Christus
met een open oog voor de noden van zijn tijd: 'Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn
gerechtigheid?' Met een heldhaftig Godsvertrouwen hebben 180.000 katholieken op
de sluitingsdag deze woorden aanvaard. Maar terzelfder tijd werd gewezen op de
primordiale plicht der naastenliefde, die verlangt dat men aan zijn broeder een
minimum levenszekerheid schenkt. Want zonder deze geruststelling wordt alle eerbied
voor of erkenning van ideële waarden onmogelijk.
Met een oproep tot samenwerking, met een nieuw vertrouwen op de katholieken
der wereld en een groet aan de gescheiden broeders in het protestantisme eindigde
deze vruchtbare studieweek. De katholieken van Duitsland hebben de oorlog met
zijn gewelddaden niet gewild. De gevolgen van de misdaden van het
nationaal-socialisme dragen zij mee in geest van boete. Zij vragen hulp in hun zwaar
lijden. Mag men Duitsland uitsluiten, wanneer men zich inspant voor de redding van
de christelijke cultuur in Europa?
P.L.

Duitsland als geestelijk Probleem1.
Het probleem Duitsland! De titel alleen al van dit boek kan nog vele nederlanders
afschrikken. Men heeft genoeg van de duitsers ondervonden, meent men, en als ze
problemen hebben moeten ze die zelf maar oplossen. Ze hebben ons sinds hun overval
zoveel problemen bezorgd, waarmee we nu nog zitten te tobben, dat het niet meer
dan redelijk is, dat ze nu eens zelf in nood zitten.
Deze argumentatie kan wel de schijn voor zich hebben van een goede logica,
verstandig is ze niet en christelijk allerminst.
Zij is niet verstandig, omdat wij hier in Nederland niet op een eiland leven en ons
goed bewust moeten zijn, dat onze buren in het oosten des lands duitsers zijn. Ook
al scheidt ons een papieren gordijn van grensformaliteiten, ze zijn onze naaste

1.

Dr K.J. Hahn, 'Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en herstel'. - De Kinkhoren,
Brussel-Amsterdam, 1948, 208 pp. f. 3,60.
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buren, en gaat het hun slecht, dan ook ons. Uit louter zakenbelang trekken onze
handelsmensen weer over de oostgrens om de connecties opnieuw op te nemen. Het
kunstmatig isolement der duitsers moet worden verbroken, ook in ons eigen
economisch belang.
Veel meer nog moeten wij als christenen hart hebben voor onze medechristenen
aldaar. De duitse katholieken stonden jarenlang alleen, afgesloten van het contact
van de normale wereld door het nazi-regime en het droevige is, dat dit isolement
door de geallieerden wordt bestendigd. En toch moeten zij weer contact opnemen
met hun medekatholieken in de rest van de wereld, om weer volledig katholiek te
denken en te voelen.
Hoezeer juist de duitse katholieken onze geestelijke steun behoeven, nu in deze
dagen na den oorlog, bij de wederopbouw en de geestelijke vernieuwing van
Duitsland, kan men lezen in de knappe analysen van dr. Hahn in zijn bovengenoemd
boek. De fout van de overwinnaars van Hitler is geweest, dat zij dit land bezetten,
zonder goed op de hoogte te zijn van zijn geest, zonder vooral bekend te zijn met de
beste mogelijkheid om de goede constructieve krachten van Duitsland voor deze
'hervorming' te benutten. Het ware te wensen, dat zij eens - in vertaling - gingen
horen wat hier wordt gezegd over de oorzaken van de duitse ziekte, van het gemis
aan evenwicht, van het al te grote overwicht van Pruisen, waardoor elke duitser iets
van den pruis in zich krijgt, van het zinloze streven naar een eeuwig Duitsland, van
dit alles wat Duitsland in de wereld zo gehaat maakte. Rustig objectief, steeds
uitgaande van de feitelijkheid, hetzij in het verleden, hetzij in het heden, stelt de
schrijver zijn diagnose, maar geeft tevens de mogelijkheid der genezing. Alleen het
katholicisme kan hier redding brengen. Men weet het uit het eigen geloof, maar het
feitelijke gebeuren in Duitsland laat het boek ons als tastbaar en al die spanningen
in Duitsland zelf zichtbaar worden. Alleen hier kunnen al die spanningen in Duitsland
zelf en van Duitsland t.o.v. het overige Europa tot harmonie komen, wanneer een
federalistische oplossing bouwt op het fundament der katholieke Kerk. Het laatste
congres in Drakenburgh van het Katholiek Genootschap voor geestelijke vernieuwing
toonde met de daad aan, welk een sfeer van vrede heersen kan tussen verschillende
volkeren, indien zij hun eenheid vinden in Christus. De argumentatie van dr. Hahn
zal voor ons verstand nog duidelijker maken, dat dit geen toeval was. Zijn boek
verdient onze volle aandacht.
J. Nota S.J.

Jubileum-Tentoonstelling Tilburg
1898-1948
Tentoonstellingen kunnen ook als daad belangrijk zijn. Deze opmerking geldt
geenszins als vrijbrief, om nu verder een stroom van kritiek los te laten op de
tentoonstelling van oude kunst in Brabants bezit, die gedurende deze zomer in het
paleis-raadhuis te Tilburg gehouden werd. Want ook om wat men er zag verdiende
deze tentoonstelling onze belangstelling. Maar het heeft ons getroffen dat er onder
particulieren nog veel oprechte liefde voor het schone is. Het verlangen
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leeft er om in zijn eigen huis een kleine oase van schoonheid te scheppen. Door deze
persoonlijke liefde en liefhebberij was de expositie in Tilburg rijk van materiaal
voorzien. Men heeft in het veel bewogen Brabantse verleden niet alleen bewaard
maar ook verzameld! Dat daarom ook niet alles even waardevol was, al bewees het
ook zin voor piëteit, kan men begrijpen. Toch hadden wij deze tentoonstelling niet
gaarne gemist in de grote reeks van exposities, waarmede verschillende steden het
gouden regeringsjubileum vierden van H.M. Koninging Wilhelmina.
De artistieke belangrijkheid van de Tilburgse tentoonstelling lag vooral in de rijke
collectie kerkelijke kunstvoorwerpen. Wij zagen er o.a. een fraai kasuifel uit ± 1475,
bewerkt in de uitvoerige fijne trant van de flamboyante gotiek; eveneens was er een
kostbaar driestel van koorkap en dalmatieken, uit de herfsttij der middeleeuwen;
kelken en monstransen in de feestelijke uitbundige pracht van de barokke stijl,
gemaakt voor de grootse vieringen van de kerkelijke feesten in onze zuidelijke landen,
in een tijd toen het Noorden nauwelijks O.L. Heer op zolder mocht herbergen. Verder
een rijke collectie kandelaars uit de 15e, 16e, 17e en 18e eeuw, artistieke en ook
historische curiositeiten omdat zij vaak aan vermaarde feiten herinnerden.
Er waren veel beelden in hout, marmer en ivoor. In verleden eeuwen zijn onze
Brabantse kerken daar blijkbaar zeer rijk aan geweest. Dikwijls was dit werk nog
primitief en kwam niet boven een simpele volkskunst uit, maar er waren ook
meesterlijke producten, zoals het gracieuze beeldje van de H. Johannes Nepomucenus,
houtsnijwerk uit de 18e eeuw; een ontroerende groep, voorstellend Simon van Cyrene
die Jesus het kruis helpt dragen, daterend uit de 16e eeuw. De gebeeldhouwde
altaarretabel, eveneens uit de 16e eeuw, was een meesterstuk van techniek, en in zijn
voorstellingen van een nobele, pathetische expressie. Terecht lijkt mij dit een Spaans
werk.
De prachtige inzending handschriften wekte spijt in ons op, dat de boekdrukkunst
ooit werd uitgevonden. Zeker, dan waren ook de bibliotheken zeldzamer, maar voor
een schoonheidsminnaar en boekenvriend vervangt een kostelijk getekend werk,
zoals er hier verschillenden waren, het bezit van vele boeken. Met ontroering bezag
men de heerlijke Graduale, een handschrift uit het bezit van het Kruisherenklooster
St. Agatha, te Cuyck, dat ongetwijfeld een glorievol hoogtepunt uit de laatste periode
van de miniatuurkunst is.
Schilderijen waren er velen en vaak van beroemde namen. Alleen vroeg men zich
soms af, of zo'n vermaarde naam niet een minder belangrijke en ondergeschoven
lading dekte. Toch zagen wij ook prachtige en onverwachte verrassingen: een fris,
kleurig en geestig werk van Pieter Breughel de Jonge, velerlei stilleven in de fijne
ingetogen stijl van het Nederlandse manierisme, en de pralende breedsprakigheid
van de barok, 'monochrome banketjes' en bontkleurige feestschotels, landschappen
uit onze grote, gouden eeuw en religieuze werken uit vroeger en later tijd, en niet
alleen van Nederlandse kunstenaars. Men heeft inderdaad in Brabant weten te
verzamelen.
Hoe interessant deze tentoonstelling ook was, toch waren er enkele bezwaren. Er
stond te veel in deze betrekkelijk kleine ruimte. Wanneer de initiatiefnemers van
deze ten-
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toonstelling zich alleen hadden beperkt tot religieuze kunst, had zij ongetwijfeld aan
overzichtelijkheid gewonnen. Nu moest alles te veel worden geborgen, waardoor het
geen voldoende kans kreeg gezien te worden. Ook de belichting van de verschillende
objecten was daardoor lang niet gelukkig. Het paleis-raadhuis is ongetwijfeld een
fraai gebouw, en het eert de stad Tilburg zo'n gemeente-huis te bezitten, maar als
tentoonstellingsruimte is het toch minder ideaal. Men had zeker alles gedaan om van
deze zalen iets goeds te maken voor een tentoonstelling, maar een goede
expositiegelegenheid stelt verschillende eisen. Aan die eisen kon hier niet steeds
voldaan worden.
Ondanks deze bezwaren is deze tentoonstelling zeker geslaagd; dit bewees ook
hier het groot aantal bezoekers. Maar het verlangen naar een betere expositieruimte
in enkele grotere steden van Brabant blijft toch een redelijke wens.
C. de GROOT S.J.

Het Existentialisme op de Marxistische Index.
Demonstratie van de 'verrotting van het kapitalisme'.
Bijna elke geestelijke en politieke richting meent wel iets van het existentialisme te
kunnen plukken. Het existentialisme deelt dit lot met het 'humanisme'. Daar men een
gelovige en atheistische uitgave ervan heeft gecreëerd, zou men zeggen, dat het
atheistisch marxisme wel een atheistisch existentialisme aangemeten krijgt. Sartre
immers ziet in zijn existentialisme de consequentie van het atheisme: 'L'existentialisme
n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position
athée cohérente' (L'existentialisme est un Humanisme, 94). Toch is dit niet het geval.
In het Juni-nummer van het communistisch maandblad 'Politiek en Cultuur' wordt
onherroepelijk met het existentialisme afgerekend.
Hoe bekijken de marxisten dan dit nieuwe filosofische geval? Natuurlijk
'maatschappelijk'. Elke geestescreatie immers wortelt volgens hun mening in de
materiële voorwaarden van de maatschappij en wel speciaal van de eigen
maatschappelijke klasse. Het existentialisme van Heidegger ontstond in de Duitse
naoorlogse situatie, welke zeer moeilijk was voor de kleine burgerij. De Duitse
intellectuelen kwamen juist uit dat milieu. Inflatie, maatschappelijke onzekerheid,
angst en wanhoop spookten in hun brein. Welnu Heidegger weerspiegelt met zijn
'Sein und Zeit' deze wanhoopsstemming, levensangst en onzekerheid. Er steekt een
kern van waarheid in de marxistische mening, dat Heideggers tragisch existentialisme
de Duitse intellectuelen geestelijk weerloos maakte voor de 'surrogaat-zekerheid'
van het Hitlerianisme. Spengler en Heidegger zagen beide in het Pruisisch heroïsme
nog een straal licht en optimisme voor de moderne mens.
In en na de tweede wereldoorlog zien wij in Frankrijk, de overwonnen overwinnaar,
eenzelfde verschijnsel. De marxisten brengen de wanhoopsstemming der bourgeoisie,
haar angst en 'walging', natuurlijk terug tot hun maatschappelijke positie, het
zieltogend kapitalisme. Hun maatschappelijke positie is wankel en wanhopig
geworden want hun kapitalistische machtssituatie verzinkt met het kapitalisme zelf.
Sartre's existentialisme zou niets anders zijn dan de geestelijke weerspiegeling van
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hun opgelaten maatschappelijke situatie: 'Uitgaande van de samenhang tussen de
filosofie en maatschappelijke omstandigheden, wijst dit erop hoever de ontbinding
van het kapitalisme is voortgeschreden en hoe algemeen de ondergangsstemming
bij de belanghebbenden en onbewusten is'.
De burgerlijke existentialisten voelen zich bedreigd door de marxistische
arbeidersklasse. Deze klasse schuwt niet de 'wetenschap' en de wetten der
maatschappelijke evolutie. Zij bestudeert die, kent ze en heeft er volle vertrouwen
in. De marxistische filosofie kent geen angst, walging en wanhoop, want zij weet,
dat de toekomst hoopvol is en schoon voor de arbeidende mensheid. Het marxistisch
denken is dus optimistisch, omdat de maatschappelijke situatie van de arbeidersklasse
zeer hoopvol is: de toekomst behoort haar!
De burgerij voelt zich maatschappelijk bedreigd door de groeiende macht van het
proletariaat. Zij is ook beangst voor de filosofie van dat proletariaat, het marxisme.
Immers die weerspiegelt de glorieuze maatschappelijke toekomst van deze klasse.
De burgerij kiest dus het existentialisme als weerspiegeling van eigen
maatschappelijke situatie. Tegelijk echter moet deze levens- en wereldvisie haar
zelfverdediging worden tegen het geestelijk wapen van het marxisme. De oude
filosofische theorieën kunnen het niet bolwerken tegen het veldwinnend marxisme.
Er is een nieuwe en militante filosofie nodig om het marxisme te weerstaan. Hiertoe
koos men het Sartriaanse existentialisme. De marxisten zien dus in het existentialisme
hun ideologische vijand, de filosofische vermomming van het momentele kapitalisme.
In hun zienswijze willen de existentialisten hun eigen pessimistische visie aan de
arbeidende klasse opdringen en deze ook tot walging, angst en wanhoop brengen en
zo hen verzwakken in de grote strijd. De existentialisten zouden juist de 'wetenschap'
en rationele verantwoording schuwen omdat deze hun niet goed gezind zijn: 'De
wetenschap wordt gevaarlijk voor het voortbestaan van het kapitalisme... Een
vijandige houding aannemen tegenover de wetenschap, betekent zich aan de kant
van het behoud plaatsen. Immers de bourgeoisie vreest de consequenties van het
denken, daarom haat zij ook het Marxisme. De wetenschap is ons sterkste wapen.
Zij, die zich tegen de wetenschap richten, richten zich in feite tegen de vooruitgang'.
Gepaard met afwijzing van het rationele denken gaat de voorkeur der existentialisten
voor gevoels-motieven en stemmingen. Alleen het eigen bestaan wordt ervaren en
heel het leven als een 'absurditeit' beschouwd. Dan kan men komen in de stemming
van een Camus, die slechts één werkelijk probleem ontdekt, de 'zelfmoord'. De
grondstemming des levens, de 'walging' en het uitdiepen van de zinkpunt van alle
menselijke instincten en hartstochten behoren natuurlijk ook daarbij. De marxisten
hebben tegen het existentialisme vooral het grote bezwaar, dat het de 'oorzaak van
alle kwaad slechts in de individuele mens' zoekt. De marxisten zijn immers overtuigd
van de tegenovergestelde visie: 'De oorzaak voor alle misdaad en leed is echter niet
in de individuele mens te zoeken, maar ligt in de maatschappij verankerd'. Wie zó
denkt vinden zij een echte revolutionnair, want die zal trachten de maatschappij
radicaal te veranderen. Men is overtuigd, dat de individuele mens deze reuzenzwaai
ten goede vrijwel automatisch meemaakt. Ook
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de opvatting van 'vrijheid' vindt geen genade, want het zou de liberaal-burgerlijke
vrijheidsidee wezen. Daarom 'is deze filosofie een uiting van burgerlijk
individualisme'. Het existentialisme 'snijdt de weg af om tot een werkelijk begrip
van de maatschappelijke problemen te komen', het werkt 'reactionnair'. Dat Sartre
zich een humanist noemt achten zij 'eenvoudigweg bedrog'. Men zal echter dit bedrog
spoedig doorzien 'en dan zal het existentialisme snel verdwijnen'. Het is een 'giftplant'
en het 'demonstreert slechts de verrotting van het kapitalisme'.
Op het eerste gezicht schuilt er veel waarheid in de marxistische critiek. Het lijkt
inderdaad mogelijk met de 'maatschappelijke' verklaring veel duidelijk te maken.
Bij nader en dieper inzien verliest dat eerste gezicht echter veel van zijn crediet. Niet
enkel die trieste maatschappelijke situatie, doch bovenal de geestelijke armoede en
stuurloosheid van het Franse publiek disponeren het tot de aanvaarding van een
Sartriaans existentialisme. Vervreemd van God en Kerk, bedrogen en
gedesillusioneerd in elke andere levensveiligheid, herkennen velen zich zelf in Sartre's
creaties. Met de macht en onmacht van 'kapitalisme' heeft dit verschijnsel al zeer
weinig te maken. Het bestaan van een ander en wel theistisch existentialisme van
Gabriel Marcel lijkt ons hiervoor een sterk argument. Zijn metafysiek der 'espérance',
culminerend in een innige verhouding van mens en God weerspiegelt een geheel
ander geestelijk niveau. De existentialia zoals openheid, hoop, liefde en trouw
tegenover God en medemens geven een geheel andere kleur aan het leven. Wel blijft
het bestaan wankel en loeren ook hier walging en wanhoop, doch de transcendentie
op God en een geestesgemeenschap in liefde kunnen de wanhoop weerstaan. In dit
existentialisme mist men niet de gemeenschapsfactor en dringt men toch allereerst
door in het innerlijke der persoonlijkheid. Het zwak van het marxisme is juist de
overspannen verwachting en hoop op de verandering van de maatschappij. Het
existentialisme heeft de neiging te veel de wereld te vergeten, de geschiedenis en de
sociale gerechtigheid. Het loopt gevaar onder te gaan in een egoïstisch subjectivisme
en sociale onvruchtbaarheid. Het marxistisch communisme is geneigd in een soort
onpersoonlijke anonymiteit van de politieke soldaat te vluchten. Het schuwt te veel
de ernstige confrontatie met het eigen innerlijk en tragisch bestaan. Een soort
'mauvaise foi' werpt de marxist in het 'oneigenlijke' bestaan van het 'men' en de
'klasse'. De tragiek en strijd der persoonlijke vrijheid en van de wondere roerselen
in het hart van ieder individu slaat het marxisme veel te gering aan. Bovenmatig
overdrijft het de zaligmakende werking van de overname van de maatschappelijke,
politieke en economische macht door de proletariërsklasse. Het marxisme is te weinig
personalistisch en het existentialisme nog te weinig socialistisch. Emile Rideau wijst
in zijn boek 'Séduction Communiste et Réflexion Chrétienne' (Parijs, 1947, 165 vv.)
op deze lacunes. Sartre's existentialisme heeft verder het atheisme, het materialisme
(ten minste van het 'être en soi') en benevens de divinisatie van de Mens gemeen met
het marxisme. Door het overdreven geloof in het evangelie van het komende paradijs
door de machtsovername der arbeiders-klasse, veronachtzaamt het marxisme de
wortelen van geluk en ongeluk, van goed en kwaad in het individu. Heimelijk speelt
het stre-
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ven naar macht de proletariërsklasse lelijke parten. Een verkapt kapitalistische geest
sluimert op de bodem van deze klasse. Zij droomt zich het leven en de welvaart van
de tegenwoordige kapitalisten voor zichzelf in het communistisch stadium. Zij vergeet
hoe ongelukkig en miserabel een kapitalist zich kan gevoelen te midden van zijn
uiterst gunstige maatschappelijke en economische voorwaarden en situatie. Dat alle
ellende, ongeluk en misdaad op rekening van ongunstige 'maatschappelijke' toestanden
moeten worden geschoven is een jammerlijke dwaling. Dus ook de verwachting, dat
met de stijging van de materiële welstand de geestelijke en zedelijke groei gelijke
tred zal houden. Als de mens zelf niet geestelijk en zedelijk beter wordt van binnenuit,
dan zal de schoonste uiterlijke organisatie der maatschappij geen gelukkiger en beter
wereld kunnen voortbrengen. Een sociaal levensminimum en al wat daar beneden
ligt, is natuurlijk ook geen goede voorwaarde voor de geestelijk-zedelijke bloei van
de mens, doch zelfs een sociaal maximum waarborgt nog niet zijn vol-menselijke
ontplooing, kan deze zelfs schaden. Beide elementen, het sociale en het
personalistische dienen in een schone harmonie elkaar te steunen om de mens zijn
goddelijke bestemming te doen bereiken.
Dr. A. v.d. Wey, O. Carm.

Taalwetenschap en Taalphilosophie
Een ernstige, grondige beoefening van de taalwetenschap is bijna niet denkbaar
zonder te steunen op of te belanden bij een of andere vorm van taalphilosophie.
Indien we b.v. vooreerst een blik werpen op de theoretische en systematisch opgezette
linguistiek, constateren we dadelijk dat deze op zichzelf beschouwd, met betrekking
namelijk tot haar object: het taalverschijnsel, minstens een impliciet wijsgerig inzicht
in de wezenskenmerken van dit object postuleert. Beschouwen wij ze verder in haar
verdeling in verschillende particuliere wetenschappen, als de phonetiek, de semantiek,
de morphologie en de studie van de syntactische verbanden, dan kan deze verdeling
zich wel uit een zekere routine handhaven overeenkomstig de gebruikelijke verdeling
der schoolse kaders; doch zij laat zich niet rechtvaardigen voor onze critische geest,
tenzij men een beroep doet op een wijsgerige analyse der begrippen van klank,
betekenis, vorm en samenstelling, en hierdoor bewijst dat daarin even zovele essentiële
en onherleidbare elementen van de taal voorhanden zijn. Doch ook zoals ze zich in
feite, met al hun wetenschappelijke verworvenheden, ontwikkeld hebben, komen de
verschillende takken van de linguistiek te staan voor 'n aantal problemen, die ze uit
zichzelf niet kunnen oplossen. De phonetiek en de semantiek stoten onvermijdelijk
op het vraagstuk van de verhouding in de werkelijkheid tussen de uitwendige
uitdrukking van onze menselijke gedachte door middel van de taaltekens en de
innerlijke betekenis hiervan: wanneer zij op geen gezonde metaphysische principes
voortbouwen, lossen zij bewust of onbewust dit probleem op in de richting hetzij
van het idealisme, hetzij van het materialisme. Ook de grammatica, die de
formaliserende elementen der taal bestudeert en naar de onderlinge waarde en
draagkracht der morphologische en syntactische verbanden peilt, kan hier-
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bij niet vooruit zonder een dieper, d.i. een wijsgerig inzicht in de activiteit van de
menselijke kennis en rede. Zeer in het bizonder dienen de taalpsychologie, die steunt
op begrippen als dat van het bewustzijns- en zingevend aspect der taal, en de
vergelijkende taalwetenschap, die langs de weg der typologische classificaties naar
algemene taalgroeperende beschouwingen en wezensnoodzakelijkheden wil
opklimmen, de hulp in te roepen van een degelijk uitgewerkte taalphilosophie. En
een philologie tenslotte, die niet blijft stilstaan bij een loutere techniek en tekstcritiek,
maar zich tracht te ontwikkelen tot een literatuurwetenschap, die de ziel van enkeling
en gemeenschap zoekt te reconstrueren, en dus tot een onderdeel van de
cultuurgeschiedenis wil uitgroeien, zal op haar beurt aangewezen zijn op een
taalphilosophie met behulp waarvan zij aan de literatuur haar eigen plaats zal weten
aan te wijzen in het geheel der menselijke uitdrukkingsvormen.
De wijsbegeerte harerzijds staat voor een aantal grensproblemen - b.v. dat van de
mogelijkheid der uitdrukking en mededeelbaarheid van onze gedachte -, die niet
besproken worden in onze gewone wijsgerige tractaten en daarom van hun kant
verwijzen naar een taalphilosophie als een afzonderlijke tak in de beoefening van de
wijsbegeerte. Overigens zullen practisch al de takken van onze wijsbegeerte: logica,
psychologie, theodicea, enz. baat en belang (in de ruimste zin van die woorden: ook
als eigen verrijking!) hebben bij elke ernstige poging in die richting: ons inwendig
gedachtenleven immers en zijn uiting naar buiten zijn tengevolge van de samenstelling
van het menselijk wezen uit geest en stof zó nauw met elkaar verbonden, dat men
de ene zijde niet kan toelichten zonder tevens een dieper inzicht in het andere te
verwerven.
Om al deze motieven en ook al omdat er op dat gebied tot nog toe zeer weinig
werd ondernomen, moeten we het mooie werkje van Dr. L. Van Haecht:
'Taalphilosophische beschouwingen'1. van harte welkom heten. Het beantwoordt aan
een grote behoefte en in zijn pretentieloosheid komt het door zijn rijke inhoud een
echte leemte aanvullen, want in zijn 200 blz. klein formaat biedt het ons een degelijke
en zorgvuldig uitgewerkte proeve van taalphilosophie op phaenomenologische
grondslag. Laten we even die rijke inhoud overzien.
In het inleidend deel worden in h. I en II scherp en duidelijk de wederzijdse
gebieden van de taalphilosophie en de taalwetenschap enerzijds, en van de
taalphilosophie en de zuivere wijsbegeerte anderzijds omlijnd - daaraan hebben we
de hierboven ontwikkelde gedachten ontleend. Het IIIe h. biedt een overzicht van
de methode, waarnaar de auteur zijn phaenomenologische analyse en synthese van
de taalverschijnselen zal uitbouwen.
In het tweede deel wordt, overeenkomstig dit schema, de phaenomenologische
analyse uitgewerkt. Het zal een studie van de 'wording' of 'genese' van de te
ontwikkelen essentie zijn, of met andere woorden: 'een dialectische ordening van de
wezenlijke momenten der taalverschijnselen onderling'. Men hoede er zich voor
hierin een 'historische' wording of ontwikkeling te zien: het is veeleer als de graduele
ontplooiing van de verschillende momenten en bestanddelen, waarin de taalver-

1.

Uitgaven van het hoger instituut voor wijsbegeerte. Leuven, 1947. 18 ½ × 12 cm., 200 blz.,
65 fr.
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schijnselen zich kristalliseren, vanuit de enkelvoudigste en meest onherleidbare tot
aan de meer ingewikkelde, hoogste of volmaakste vormen. Uitgangspunt hiervan is
de beschrijving van het taalverschijnsel in zijn meest enkelvoudige vorm, zoals het
zich namelijk voordoet tegenover de volledige onbepaaldheid van het 'zuiver bestaan'.
Van hieruit laten zich de twee hoofdprincipes, die het hele gebied van de
taalverschijnselen in zijn ganse verscheidenheid en in elk van zijn hoofdmomenten
beheersen, deduceren: enerzijds het principe van de subjectiviteit der taal (de taal
als uiting van het 'ik'), en anderzijds dat van haar objectiviteit én intersubjectiviteit
(noodzakelijke aanpassing der taalverschijnselen aan onze uitwendige wereld en aan
de sociale aard van de mens). Dank zij deze principes kunnen de verdere taalvormen
in hun verschillende momenten en wezenlijke bestanddelen worden uitgebouwd:
vooreerst de meest gewone en lagere taalvormen (affectieve en effectieve
taaluitdrukking, deze laatste omvattende: 1e: de simpele verwijzing; 2e: de
naamgeving; 3e: het taalsysteem); vervolgens de hogere taalvormen, de kunst- en
de wetenschappelijke taal enerzijds, de taal van de wijsbegeerte en de godsdienst
anderzijds.
In een derde deel wordt tenslotte de z.g. 'metaphysiek van de taal' uitgewerkt.
Daarmee bedoelt de auteur, overeenkomstig de phaenomenologische methode en
perspectief, waarop hij zich van den beginne af heeft geplaatst, slechts een explicitatie
van reeds in de analyse voorhanden zijnde gegevens, een ordening en overzichtelijke
groepering dus van die gegevens in wijsgerige taal (zie de bemerkingen daaromtrent
van blz. 39-40). Kortom: een synthetisch overzicht van wat zich uit de reeds ontlede
taalverschijnselen opdringt als hun wezenstructuur. Van het standpunt van het zuivere
'zijn' wordt aldus in h. I de 'wezensbepaling' van de taal vastgelegd. Zij omvat 3
elementen, want de taal is: 1e de uiting van een innerlijkheid; 2e de belichaming van
een intentionele verhouding tot de buitenwereld; 3e een vorm van
maatschappelijkheid, een werktuig waardoor de subjecten onderling met elkaar in
betrekking komen. Van het standpunt der waarden wordt in h. II de waardebepaling
van de taalverschijnselen vastgelegd. De taal moet: 1e in het teken staan van de
oprechtheid, in zoverre zij nl. een ideaal van uiting der innerlijkheid nastreeft; 2e in
het teken van de waarheid, in zoverre zij een adaequatie of overeenstemming met
de werkelijkheid wil belichamen; 3e in het teken ook van de realisering van het
zedelijk goede: zij zal immers in verband met haar sociale functie, ingevolge de
bewuste of onbewuste terugslag, die zij heeft op de medemens, noodzakelijk een
invloed ten goede of ten kwade hebben.
*

**

Met alle respect nu voor deze mooie prestatie, waarop we tot nog toe op het plan,
waarop de auteur zich plaatste (phaenomenologische perspectief), weinig of geen
critiek hoorden uitoefenen - hoogstens met betrekking tot detailpunten -, zij het ons
echter toegestaan de vraag te stellen of ons hiermede reeds een eigenlijke, of laten
we liever zeggen een 'volledige' taalphilosophie werd aangeboden. Als we het goed
inzien, werd de phaenomenologie door haar stichter, E. Husserl, niet als een eigenlijke
philosophie, doch veeleer als een methode en een propedeusis tot de wetenschap en
de
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philosophie uitgedacht1. - ofschoon op wijsgerig terrein de methode tenslotte zó nauw
samenhangt met de wijsgerige gedachte zelf dat de concrete realisatie ervan toch
meestal geschiedt in die of die bepaalde richting; bij Husserl zelf b.v. hoe langer hoe
meer de richting van het idealisme is uitgegaan. Dit is overigens zeer begrijpelijk:
wie de phaenomenologie enkel als methode wil beoefenen, zal tekortkomen aan een
der diepste eisen van de menselijke geest, die na de methodische 'epoche' of
oordeelsonthouding, zoals ze gevergd wordt door de phaenomenologie, zich
gedrongen voelt terug te keren tot de positieve en absolute affirmatie. Aan die
imperatieve affirmatiedrang van de menselijke geest wordt niet voldaan door de
enkelvoudige 'Wesensschau' der phaenomenologische methode. Deze 'Wesensschau'
blijft, althans theoretisch, binnen het gebied der 'verschijnselen', binnen het vrijwillig
gekozen perspectief der phaenomenologische oordeelsonthouding aangaande de
absoluutheid van haar object en mag op generleiwijze gelijkgesteld worden met de
metaphysische affirmatie. In feite echter zal vaak, doch meestal onbewust, de sprong
gedaan worden van de 'Wesensschau' naar de metaphysische affirmatie en zal men,
door de phaenomenologische analyse en synthese in 'metaphysische begrippen' weer
te geven, licht de illusie hebben tot een zuiver wijsgerige, d.i. metaphysische conclusie
te zijn beland; doch het is en blijft een illusie!
Het wil ons toeschijnen dat zoiets is geschied in het verdienstelijk essai van Dr.
Van Haecht. Wat hij in zijn IIIe deel 'metaphysiek van de taal' heeft genoemd, is in
feite, we onderstreepten het reeds even, slechts de synthetische, overzichtelijke
conclusie van de tevoren, zuiver phaenomenologisch uitgewerkte analyse van de
taalverschijnselen. Een eigenlijke metaphysiek van de taal zal o.i. pas daar beginnen,
waar de auteur is blijven stilstaan: na de grondige phaenomenologische analyse en
synthese, zoals ze hier werd ontwikkeld, zou moeten beproefd worden dezelfde
conclusies en waarheden terug te vinden langs zuiver deductieve weg - door uit te
gaan van de eerste gegevenheden van ons menselijk bewustzijn: de werking van een
geest in de stof, die als sociaal wezen zichzelf moet en wil mededelen.
In de zuiver phaenomenologische perspectief, waarop de auteur zich geplaatst
heeft, zal het volstaan het uitgangspunt, bewust of onbewust, enigszins anders te
kiezen en te ontwikkelen, dan hier is geschied, om tot een zeer verschillende, zo niet
totaal tegenovergestelde 'Wesensschau' van de taalverschijnselen te komen: ten
bewijze de zo uiteenlopende resultaten, waartoe menig taalwetenschapsbeoefenaar
of taalphilosoof komt, omdat hij in de grond een gans andere zijnsleer huldigt dan
wij! Dr. Van Haecht heeft in het IIIe deel van zijn werk de resultaten van zijn
phaenomenologische taalphilosophie in termen van scholastieke metaphysiek omgezet,
wat absoluut geen euvel is en waartegen wij ons geenszins verzetten; doch in plaats
van onbewust zou dit expliciet en bewust moeten gebeuren door een uitdrukkelijke
metaphysische deductie, die de kroon zou zetten op dit reeds zeer verdienstelijk werk.
Een taalphaenomenologie immers, zoals elke phaenomenologie die binnen haar eigen
plan blijft en niet terugkeert tot de absolute metaphysische affirmatie, is, we noteerden

1.

Zie: Dr. J. NOTA: Phaenomenologie als methode. Tijdschr. voor Phil. 1941, 203-240.
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het reeds, toch maar een propedeusis of inleiding tot de eigenlijke, of althans tot de
volledige taalphilosophie. Doch verre van elkaar uit te sluiten zijn beide op elkaar
aangewezen: de phaenomenologie kan de metaphysiek niet ontberen om weer over
te gaan van haar 'hypothetische' wezenskennis tot de affirmatie en absolute stelling
van haar object; een metaphysische beschouwing en deductie echter zal van haar
kant alle belang hebben aan te sluiten bij een voorafgaande of vergezellende
phaenomenologische analyse en synthese, die veel dichter staan bij de alledaagse
concrete gegevens en daardoor een uitstekende voorbereiding zijn tot en illustratie
van haar eigen meer subtiele en abstracte gedachtengang!
Dr J. De Munter S.J. Leuven

Karel Jonckheere
't Onvoldane schenkt behagen
doch de wàre vreugde kwijnt (Jonckheere).

Voor ons ligt de nieuwe synthetische verzenbundel van den Oostendsen dichter Karel
Jonckheere, Vloedlijn, met gedichten van 1933 tot 1945.1. Samen vormen deze, zoals
de titel het wil aanduiden, een autobiographisch relaas en een levensbeeld; daarop
gaan we in.
Buiten beschouwing blijven, van dezen begaafden en vruchtbaren auteur, het proza
en het niet opgenomen dichtwerk. Dit ène boek, compleet en rijk genoeg, wordt
zoveel sekuurder doorgrond.
Als volgroeide, ongelovig geworden zoon, scheidde hij eens, nooit toch gescheiden,
van zijn vroomzachte moeder (gedichten 1-5); met zijn ziekelijk verdwaasden en
dan gestorven vader voelde hij zich steeds verstrengeld (6-15); zijn blind nichtje
Cecilia was misschien, zoveel meer bemind, ook zoveel rijker (16-18)... Maar de
vereenzaamde vindt, hoe gelaten ook, in het ijle leven nooit de volle voldoening
(19-27); de minnaar van een vrouw kan niet opgaan in een geheel verzadigende liefde
(28-43); land en zee, thuis blijven en reizen, komen even nutteloos en ontgoochelend
voor (44-62)... Alles heeft de dichter geproefd. Wat blijft hem over dan, in negen
'avondbrieven', zijn agnostisch berusten uit te drukken (63-71); dan, bij den oorlog,
even opgeschrikt zich naar de mensen te wenden (72-78); dan, te Gent als verbannen,
zich bij de harde stad toch aan te passen (77-82)?
Mogen we heel oprecht zijn? De lijn van ontwikkeling stijgt niet; ze daalt. Van
het delikaat begrijpen, het liefdevol hunkeren der eerste verzen blijft, op het einde,
weinig meer over. Het gemoed wordt grover. En laat de stielvaardigheid met de
dichterlijke persoonlijkheid nog gegroeid zijn: het zijn die van den rijperen, den
zwaarderen man, bij wien het frisse, het tere, het spontane, het ontvankelijke
gedeeltelijk teloorging.
De oorzaak? De dichter ziet zich onttakeld en beroofd, ondergedompeld in
schuimend mysterie van leven en liefde. Niets houdt hij vast, buiten de schoonheid
en de kunst; maar deze, als ze het alleen-leidend licht moeten zijn, worden een zoveel
ge-

1.

De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 144 blz.
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vaarlijker verbijstering. Altijd ontglippen ze aan wie, om ze vast te houden, al het
andere prijs geeft. Deze bundel dan, het beeld van veelverliezen en iets-bewaren,
wordt geleidelijk een àlles-verliezen, omdat men dat ène nog bewaren wil. Hij wordt
de alles onthullende klacht van iemand die, bewust geschonden en beroofd, het laatste
nog vergooit om iets vergankelijks te redden. Van iemand die zijn leven niet vermag
te bevruchten, en die, door een allerfataalste vergissing, de opperste kiem zou doden.
Deze bundel, de weemoedige som van een veelvuldig verlies, behelst, voor wie tussen
de regels leest, een veel groter, volkomener, meer onherstelbaar verval dan wat er
in wordt beleden.
De dichter Jonckheere vormde zich naar Van de Woestijne, zonder zich echter af
te vragen of deze meester hem paste. Van diens muzikale betovering en herscheppende
verbeelding, diens kosmisch aanvoelen en symbolisch beduiden heeft de leerling
weinig in zich; alleen het psychologisch doorzicht is beiden gemeen, en, gedeeltelijk
althans, de religieuze ziel.
Brutaal en onomwonden - want anders gaat het niet - dicht Jonckheere
autobiographisch. Niet zonder veel slechte 'literatuur', met onechte natuurbeelden
en zwakmuzikale pogingen; doch herhaaldelijk treft ons, in een of twee verzen, een
concrete bijzonderheid of een tekenend gebaar: het gloeit en schroeit als een
brandijzer. Uit de eigen ziel en uit de onze haalt hij, vast en bijna wreed, het diepst
verdokene op. Wij zegden het: de psycholoog is bij Van de Woestijne op een goede
school. Alleen Gide had hem misschien beter gevormd: meteen zou hij hem den
onverbiddelijk soberen, den naakten stijl geleerd hebben.
Nogal religieus van aanleg, was Jonckheere het niet genoeg om in den laïciserenden
tijd niet te verzinken. Zijn eerste ideaal moet een gezin geweest zijn: vader, moeder,
kinderen onverbreekbaar één. Maar ach! dat geluk gewerd hem niet volkomen, en,
van den godsdienst afgewend, vroeg hij aan de kunst wat deze, in en door zichzelf,
nooit geven kon: heul en troost, vruchtbaarheid voor het leven. Ten einde raad
vergoddelijkte hij ze; hij verdwaasde zichzelf; hij verdwaalde.
Zo werd hij de man die zichzelf niet vond. Als dichter niet, daar zijn
zuiver-brandende stem nooit vrij mocht klinken als mens niet, daar hij zijn leven
nooit vruchtbaar zag. Achter den schijn van zekerheid beweegt zich bij hem, verdoken
en toch zichtbaar, veel en velerhande weifeling; meer dan een compromis wordt,
niettegenstaande fiere bewoordingen, toch gesloten; zelfs bij de meest treffende
verzen duiken paradoks en procédé al te merkbaar op. Karel Jonckheere, de
rijkbegaafde, ontdekte de vastheid en den vrede nog niet. Van de gesloten deur voor
hem lijkt hij den sleutel - de overgave - zelfs niet te vermoeden. Of hebben menselijk
opzicht en moedwil daar misschien tóch schuld aan?
Volgend vers getuigt tegelijk van zijn ervaring, van zijn menselijk zelfbedrog, van
zijn (gedeeltelijk) dichterlijk falen.

Aan de schoonheid.
Gij hebt uw sterren in mijn zwartsten nacht gezet,
mijn haardvuur zonder gloed vol vlam en goud doen branden,
mijn ogen koel gelaafd tot aan hun roodste randen,
den hardsten kei in mij vertederd tot gebed.
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Het kind in mij, verstugd tot grijns en nijd,
hebt gij tot dons en wang en lachend licht herboren,
gij hebt mij kleur geleerd en weder klank doen horen,
van nacht en schimmen werd ik puur door u bevrijd.
Ik zie mijn moeder weer als vrouw en heilig zeer,
mijn vader roept in mij met zingend bloed en eeuwen,
de zee, die nevel werd, wordt verte en lied van meeuwen,
ik weet geen grenzen meer van wat ik weer begeer.
Gij, schoonheid die mij huwt met maagdelijken mond
en prilheid in mij beurt, o vrouw der paradijzen,
verlaat mij nimmermeer, uw liefelijke wijzen
ontheffen mij aan leed, ik heb weer vasten grond.
Ik zal uw dienaar zijn in schamelheid en dank,
belijden wat gij leert en spreken op uw wenken;
doorhuiver met uw kracht mijn schuchter denken,
wees wortel, stam en kroon, ik ben uw nieuwe rank.

(blz. 109-110)
E.J.

Kritiek op een socialistische kritiek
Terwijl sommige socialisten in de salons en in confidentiële schrifturen hun
bewondering uitdrukken voor de hoge geestelijke waarden, die ondanks vele
onaanvaardbare dogma's toch nog in het Katholicisme, of liever in het Christendom
aanwezig zijn, gaan de meeste aanhangers van Marx in hun grote opinie-bladen
onverpoosd voort, ditzelfde Katholicisme als moordend voor het intellect en voor
de vrijheid van de mens voor te stellen.
Dit blijkt eens te meer uit een artikel van H.L. in de Volksgazet van de 2e
September 1948, dat de vreemde titel draagt: Bij de Ridders met Pen- en
Wijwaterkwast. Er moet een voor ons verborgen geestigheid liggen in het streepje
na het woord Pen, want we begrijpen niet goed wat een Ridder met de 'Penkwast' is.
Het artikel zelf behandelt de recensies, die P. Janssen in het Juli-nummer van dit
tijdschrift publiceerde over drie romans: De Houtvester van Sint Gallen van Aster
Berkhof, Niet wanhopen, Maria-Christina van F.R. Boschvogel en Joachim van
Babylon van Marnix Gijsen.
We wensen hier evenmin de verdediging van de kritiek van onze medewerker wiens kritieken-bundel Diagnose inmiddels door de Provincie Antwerpen werd
bekroond - op ons te nemen, als een woord te verspillen aan het boek van Marnix
Gijsen, dat, hoe goed geschreven ook, elk moreel hoogstaand mens diep ontstemt.
We willen hier alleen een korte passus uit bedoeld artikel aanhalen, waarin het niet
gaat om de kritiek van P. Janssen, maar over 'the heart of the matter', nl. over de
opvatting, die de ongelovige socialist er over het Katholicisme op nahoudt. De romans
van Marnix Gijsen zouden boeken zijn 'waarin het gewetensconflict wordt beschreven
van een man, die zich niet langer door de kerkelijke dogmatiek en de op de uiterlijke
schijn afgestemde moraal zand in de ogen wil laten strooien, die streeft naar zijn ont-
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voogding tot volwaardig en geestelijk volwassen mens in een wereld, die de aardse
waarden erkent, doch niet speculeert op een naar s' mensen voorbeeld geschapen en
door onderpastoors tot boeman verburgelijkte God'.
Uit deze tekst volgt logisch, dat een katholiek zich zand in de ogen laat strooien
door de kerkelijke dogmatiek, dat zijn moraal niets anders is dan een huichelachtige
schijn, dat hij, geestelijk onvolwassen, moreel geketend en gebonden ligt, dat hij de
'aardse waarden' niet erkent, dat hij zich een God schept naar het beeld van de mens
en dat de onderpastoors hem die gefantaseerde God als een boeman voorstellen. Dit
portret van het Katholicisme wordt voortdurend opgehangen in de grote socialistische
pers voor massa's van goedgelovige mensen, die deze voorlichting genieten.
Welke katholiek, die ooit het katholieke dogma heeft beleefd, die vrij zijn trouw
heeft geschonken aan de Godmens Christus, die tracht met Zijn genade Zijn goddelijk
spoor te volgen, die elke dag, die God hem schenkt, de stille, diepe grootheid van
het bovennatuurlijk leven ervaart, die door strijd en offer en een stage geestelijke
groei het mysterie van God benadert, welke ware katholiek zal zich in de karikatuur
van de heer H.L. erkennen? Iemand die zó het katholicisme beziet, heeft het nooit
van binnen uit gekend, en een man, die zich uit zulk een irreële wereld in smart en
lijden moet loswoelen, is wel diep beklagenswaardig. We betreuren, dat het socialisme
in Vlaanderen het wankel geestelijk tehuis is geworden van sommige afgevallen
katholieken, die de morele kracht misten om in een verheidenste wereld aan de
roeping van het katholieke leven en het katholieke getuigenis trouw te blijven. We
betreuren nog meer, dat het socialisme, aan de kommunisten de rechtstreekse
realisering van Marx' idealen overlatend, zich heeft gespecialiseerd in een aftands
en burgerlijk anticlericalisme en met een triestige ijver voortwerkt aan de
ontkerstening van ons volk.
Had het dan nog iets, om in de plaats van de Kerk te geven. We zijn echter niet
van plan de kerkelijke dogmatiek tegen de marxistische scholastiek te ruilen, noch
onze 'op de uiterlijke schijn afgestemde moraal' voor de diepe ethiek, waarvan het
socialistisch leven zo kennelijk doordrongen is, noch onze geestelijke waarden voor
het nihilisme van een materialistisch-aards dogma, noch onze liefde voor God en de
evenmens voor de kinderachtige zelfaanbidding van mensen, die zich zelf menen te
verheffen, wanneer ze anderen steeds maar uitschelden voor 'domme, achterlijke,
stuntelige en hersenloze' zwakkelingen.
F.D.

Churchill's Memoires
Men hoeft geen profeet te zijn om deze Memoires een wereldsucces te voorspellen.
Niet alleen is hun auteur de verpersoonlijking van het taaie verzet tegen Hitler en
het nazi-Duitsland geweest en kan hij zich in zekere mate de overwinning van den
laatsten wereldoorlog toeschrijven, maar ook, wat hij verhaalt en de manier waarop
hij het doet, zijn zo boeiend dat men het werk in één adem uitleest.

Streven. Jaargang 2

203
Churchill is een redenaar. Met de passie en het temperament van een redenaar zet
hij de Europese geschiedenis tussen de twee wereldoorlogen uiteen. Het juiste,
treffende woord, een pakkende stijl, kernachtig en kunstvol, een betoog recht op de
man af, soms tintelend van humor, meestal gedragen door den ernst van het
onderwerp, maar altijd aangrijpend, meeslepend. Wie zin heeft voor de meesterlijke
compositie van een groot werk, voor het klaar en helder uiteenzetten van op zich
ingewikkelde toestanden, voor het handig groeperen van uiteenliggende feiten om
een maximum effect te bereiken, zal dit boek in hoge mate bewonderen.
De auteur geeft wel zijn persoonlijke herinneringen, zijn zienswijze en
redevoeringen uit die twintig jaar, maar hij steunt ook op recente publicaties. Feiling's
Life of Neville Chamberlain, Schuschnigg's Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot, Hitler's
redevoeringen en Ciano's dagboek, Reynaud's La France a sauvé l'Europe en de
Dokumenten van Neurenberg hebben met andere werken de gegevens van deze
Memoires bezorgd.
In 21 hoofdstukken zet de Britse ex-premier de Westeuropese geschiedenis van
1919 tot 1939 uiteen, de chronologische orde meestal volgend, maar toch de feiten
groeperend om de hoofdgebeurtenis van die tijdspanne. Titels van hoofdstukken als:
De dwaasheden der overwinnaars (I), De lucht betrekt 1934 (VI), De verkrachting
van Oostenrijk Februari 1938 (XV), De tragedie van München (XVII), Het raadsel
Sovjet-Rusland (XX), enz. geven genoeg de methode aan. De auteur beziet en volgt
ze als een politicus die, behalve in 1924-1929, in de oppositie stond en dus vrij kritiek
kan uitoefenen op het beleid van Zijner Majesteits regering.
De synthese van het boek stelt de schrijver zelf als motto vooraan: 'Hoe de
Engels-sprekende volkeren ten gevolge van hun onverstand, zorgeloosheid en
goedaardigheid de kwaadwillenden toestonden zich weer te bewapenen'. Duitsland
kon zich bewapenen tegen het Versailles-verdrag in, het Rijnland bezetten met
schending van het vrij aangegane Locarno-pact, zijn west-grens door de Siegfried-linie
beveiligen, een geweldig oorlogsapparaat klaar maken, Oostenrijk opvreten, de
Sudeten-Duitsers en weldra heel Tsjecho-Slowakije inlijven, maar toch bleven de
Engelsen onder leiding vooral van Neville Chamberlain wanhopig vrede prediken.
Intussen vonden Britse politici nog middel om Italië in de armen van Duitsland te
drijven, het lange jaren tot samenwerking geneigde Rusland van zich te vervreemden,
een tussenkomst van Roosevelt af te wijzen, en de Fransen door een gestadig
aandringen op ontwapening kregelig te maken. Het is ontstellend te lezen hoe de
Britse premiers de waarschuwende tekenen aan den politieken hemel van 1933-1939
niet vermochten te lezen, en door een beaat vasthouden aan een 'vrede tot elken prijs'
zich in de slechte positie van Sept. 1939 lieten dringen, toen de oorlog onvermijdelijk
was geworden. Misschien zullen de Engels-sprekende premiers van onze dagen dit
niet zonder vrucht voor de hedendaagse politiek overdenken!
Al is de uiteenzetting van de feiten tamelijk objectief en Churchill's oordeel over
de door hem bestreden politiek der Engelse ministers tamelijk mild, toch zijn er
enkele beoordelingen en uitlatingen die voor kritiek vatbaar zijn.
Op 7 Maart 1936 het Hitler plots het Rijnland militair bezetten: dit was een
verkrachting niet enkel van het opgedrongen Versailles-verdrag,
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maar van het vrij ondertekende Locarno-pact. In Frankrijk was de schok geweldig.
De Franse ministers wilden dadelijk tot de mobilisatie overgaan, zij vroegen Engelands
steun of althans de vrije hand om dadelijk op te rukken, en voorspelden dat geen
oorlog nodig zou zijn om Hitler te dwingen zijn troepen terug te trekken. Het antwoord
van Lloyd George was ontmoedigend: noodgedwongen moest Frankrijk lijdelijk
toezien. Uit de dokumenten van Neurenberg weten wij, dat bij een Franse militaire
actie, niet alleen Duitsland dadelijk zijn troepen zou hebben teruggenomen, maar
ook dat Hitler's positie tegenover zijn generaals zeer verzwakt zou zijn geweest. Het
Franse standpunt was juist, het Britse verkeerd. Wanneer nu W.C. aan Frankrijk
gebrek aan vastberadenheid verwijt en de schuld van dezen zwaren misstap
hoofdzakelijk op dit land werpt, 'de primaire verantwoordelijkheid der Fransen kan
evenwel door niets verlicht worden' (blz. 235), dan is hij wel zeer mild voor de Britten
en zeer hard voor de Fransen.
Het doet enigszins koddig aan, de benamingen te vergelijken waarmede W.C. het
Duitse volk vereerd. Nu, in 1948, noemt hij dit volk 'het meest talrijke, serviele,
meedogenloze en innerlijk tegenstrijdige ongeluksvolk van Europa' (blz. 87). Twee
bladzijden verder geeft hij een aanhaling uit een van zijn redevoeringen van 1932
waarin hij spreekt van zijn 'hoogachting of bewondering voor de voortreffelijke
eigenschappen van het Duitse volk' (blz. 89); in 1933 noemde hij het 'een der meest
begaafde, knappe, wetenschappelijk aangelegde en geduchte volken ter wereld' (blz.
93) en in 1934 'dat ganse machtige land met zijn bewonderingswaardig
wetenschappelijke, intelligente, volgzame en dappere bevolking van 70 millioen
zielen' (blz. 123). Een meer genuanceerd en min oratorisch schrijver zou wel een
kleine distinctie maken tussen de Duitser en de nazi-Duitser.
In hetgeen W. Churchill schrijft over Polen, horen wij reeds zijn verontschuldiging
om zijn eigen niet goed te praten capitulatie van Yalta, waar hij dit land aan de
vraatzucht van den Russischen beer opofferde. Omdat Polen bij de overrompeling
van Tsjecho-Slowakije door de nazis, zich haastte het deels Poolse Teschen in te
palmen - een niet te verdedigen handelwijze der Poolse regering, door de grote
meerderheid der Polen toen afgekeurd - valt hij bovenarms op dit onmenselijk
beproefde volk. Hij spreekt van de 'domheid en ondankbaarheid' en de 'ingekankerde
gebreken' van het Poolse volk, dat hij 'hooghartig en schaamteloos in hun
overwinningen' noemt; hij heeft het over 'de arrogantie en de fouten van hun beleid
en de vreselijke slachtingen en de ellende, welke zij zich door hun eigen dwaasheden
op de hals haalden' (blz. 377-378). In de jaren 1940-1944, toen men humoristisch
beweerde, dat Engeland zou strijden tot den laatsten Poolsen soldaat, kregen de
dappere Polen, die als helden vochten bij Tobroek en Monte Cassino, Falaise en
Arnhem, andere qualificatieven te horen. Op het protest van vele Polen en ook Britten
heeft Churchill besloten de twee blamerende passages in de Engelse uitgave en in
de tweede editie van de Franse en de Amerikaanse te schrappen; jammer dat zij nog
in deze Nederlandse voorkomen. De auteur begaat ook een historische vergissing,
wanneer hij spreekt over 'de slag van Warschau in 1920, toen de inval der
Bolsjewistische Legers onder commando van vaandrig Krylenko afgeslagen was
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door Pilsoedski, geadviseerd door Generaal Weygand en de Britse Missie' (blz. 453).
Het Russische leger werd toen aangevoerd niet door vaandrig Krilenko maar door
generaal Toekatchevski, en Pilsoedski besloot tot den slag tegen het advies in van
Weygand; de Engelse Missie speelde er geen rol.
Nog zou men kunnen aantonen, hoe de minachtende houding van Engeland
tegenover Rusland en zijn zwakke, zeer zwakke politiek vlak voor het ontbranden
van den wereldoorlog, dit land toenadering deed zoeken tot zijn aartsvijand Hitler.
Over België noteert W.C. enkel: 'Zonder veel rekening te houden met de realiteit
verklaarde de Belgische Regering, in hoge mate door de Koning beïnvloed, op 23
Juni (1939) dat zij bezwaar had tegen Stafbesprekingen met Engeland en Frankrijk,
en België voornemens was een strikte neutraliteit te volgen' (blz. 444). België had
drie jaar vroeger zijn nieuwen koers gekozen toen bij de schending van het
Locarno-pact, waarop zijn veiligheid steunde, Engeland en Frankrijk ontstellende
blijken van zwakheid en tekort aan inzicht hadden gegeven. Toen de collectieve
veiligheid ineenstortte, zocht België uit realiteitszin heil en heul in een strikte
neutraliteit.
Men kan dit eerste deel van de Memoires een gewetensonderzoek van de Britse
politiek noemen; het feit, dat Churchill sinds 1929 in de oppositie van de regering
stond laat hem toe tamelijk objectief de toestanden uiteen te zetten. Uit de boven
aangehaalde voorbeelden zal men echter besluiten, dat de politicus en redenaar
neiging vertoont van deze Memoires een soort apologie te maken. Zeker zal de latere
historicus ze met omzichtigheid moeten hanteren. Dit neemt niet weg, dat de grote
lijnen der gebeurtenissen raak en scherp zijn getrokken, en dat de forse taal, de
synthetische bouw en de vaart in het werk er leerzame, boeiende en spannende lectuur
van maken.
M. Dierickx S.J.

De Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Betekenis en verdiensten
Het moet zonder enige twijfel een winst worden genoemd, dat een goede veertig jaar
geleden het instituut Openbare Leeszaal en Bibliotheek ook in ons land op ruimere
schaal werd ingevoerd en dat het zich door een in menig opzicht doeltreffende
organisatie wist uit te breiden en onmisbaar te maken. Terecht werd bij de viering
van het 40jarig bestaan der 'Centrale Vereniging Voor Openbare Leeszalen en
Bibliotheken,' te Utrecht op 3 en 4 Mei 1948, hulde gebracht aan allen, die in de loop
der jaren dit mooie werk hebben willen bevorderen. Niet op de laatste plaats gold
deze hulde een personeel, dat gedurende lange jaren, dikwijls met een al te karig
loon maar met veel idealisme, zich enthousiast wist te geven aan het Leeszaalwerk.
De Openbare Leeszaal en Bibliotheek vormt een gelukkige tussenschakel tussen
wetenschappelijke bibliotheek en volksbibliotheek, een rustige overgang van de
eenvoudige uitleenboekerij naar het plechtige en eerbiedwaardige gebouw, waar het
materiaal wordt bewaard en beschikbaar gesteld voor ernstige en meer diepgaande
beoefening der weten-
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schappen. In de OLB kunnen studerenden gewoonlijk reeds zeer veel hulpmiddelen
vinden voor hun studie. Ook zakenmensen en ambtenaren kan de OLB met velerlei
informatiebronnen gerieven. Maar bij de OLB ligt het hoofdaccent toch vooral op
die boeken en tijdschriften, waar iets uit valt te leren, of die nuttige of aangename
verpozing kunnen bieden, vakboeken, actualia en vulgarisatie, romans en
ontspanningsboeken met meer of minder letterkundige waarde.

De Actie-Radius der leeszalen
De OLB omvat als regel op zijn minst een lees- en studiezaal, voor raadpleging ter
plaatse van een naslagboekerij, dag- weekbladen en tijdschriften; een bibliotheek
voor de uitlening van boeken, die men mee kan nemen. De uitleenbibliotheek bevat
lees- en studieboeken en boeken in vreemde talen. Vaak vinden we daarnaast nog
speciale afdelingen als bijv. een bibliotheek en leeszaal voor de jeugd; een
muziekbibliotheek, waar men practische muziek en boeken, op de muziek betrekking
hebbende kan lenen; een rondgaande tijdschriften-portefeuille; een boekenschakel
e.d.
We mogen de actieradius van deze nuttige instelling niet onderschatten, maar we
zouden evenmin verstandig doen die te overschatten. De OLB betekent absoluut
genomen veel voor een flinke groep mensen, maar in verhouding tot het totaal der
bevolking maakt die groep slechts een klein percentage uit, voor het meerendeel
bestaande uit meer ontwikkelden en beter gesitueerden.
Steunend op de statistieken, die wij aantreffen in het 'Leeszaaljaarboekje' van de
jaren 1946 en 1947, alsmede op de bevolkingscijfers, die te vinden zijn in het
'Statistisch Zakboek 1944-1946 van het Centraal Bureau voor de Statistiek' (Utrecht
1947), kan deze opmerking als volgt worden verduidelijkt.

Aantal uitleningen
Alle OLB in Nederland (neutrale en confessionele tezamen) leenden over het gehele
jaar 1947 gemiddeld nog niet één boek uit per inwoner van Nederland. In grotere
steden, waar de Leeszalen gewoonlijk het beste verzorgd zijn, leent men minder
boeken uit per inwoner, dan in de kleinere. Zo halen bijv. over 1947 alle Leeszalen
in den Haag tezamen nog niet 1,5 uitlening per gemiddelde inwoner, terwijl men in
Laren-Blaricum over datzelfde jaar ruim 9 uitleningen per gemiddelde inwoner
bereikt.
Van 1946 op 1947 daalde het aantal boeken, door alle OLB tezamen uitgeleend,
van 7.479.600 op 7.144.016. Het meest liepen terug de zes grote steden: Amsterdam,
Rotterdam, den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, tezamen met 314.607
uitleningen. Alle andere OLB in Nederland tezamen 85 in getal, liepen dus slechts
terug met in totaal 20.932 uitleningen.

Aantal leden
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Het aantal leden van alle OLB in Nederland tezamen bedraagt over 1947: 216.487,
d.w.z. 2,3% van het totaal der bevolking. In Amsterdam is 2,5% van de bevolking
lid van een OLB. In Rotterdam 1,7%; in den Haag 3,7%; in Groningen 3,8%. Het
percentage in kleinere steden is dikwijls veel hoger: Eindhoven 6,8%; Almelo 9%;
Den Helder 9%; Laren-Blaricum 28,7%.

Aantal bezoeken van lees- en studiezaal
Alle OLB in den Haag tezamen telden over 1947 46.732 bezoeken van lees- en
studiezaal. Aan totale inkom-
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sten stond daar in hetzelfde jaar in totaal tegenover: 285.838 gld.
De Alkmaarse OLB telden over 1947 alleen 23.103 bezoeken, met daartegenover
aan inkomsten: 19.223 gld.
Alle OLB in den Haag tezamen tellen dus weinig meer dan tweemaal het aantal
bezoeken, dat de Alkmaarse OLB alleen telt, terwijl de Haagse OLB toch tezamen
bijna 15 maal zoveel inkomsten hebben, als de Alkmaarse.

Bindwerk
De hiervolgende OLB lenen gemiddeld minder dan 3 maal ieder boek, dat zij bezitten,
uit: Rotterdam 0,5 maal; Haarlem 1 maal; Amsterdam 1.8 maal; den Haag 2,2 maal.
Kleinere OLB moesten ieder boek, dat zij rijk zijn, over het jaar 1947 gemiddeld
van 3 tot 6 maal uitlenen. Helmond (R.K.) 3,2 maal; Alkmaar 3,4; Almelo 3,5; Assen
3,7; Delft 3.9; Hilversum (Chr.) 4,2; Amersfoort (R.K.) 4,4; Eindhoven (R.K.) 4.9;
Kerkrade (R.K.) 5; Oss (R.K.) 6,7; Venlo (R.K.) 6,7 maal.
Uit deze cijfers blijkt, dat kleinere OLB naar verhouding van 2 tot 12 maal zoveel
kosten aan bindwerk hebben (Venlo en Oss bijv. 12 maal zoveel als Rotterdam;
Amersfoort 2 maal zoveel als den Haag), terwijl hun inkomsten en boekenbezit naar
verhouding veel geringer zijn dan die van de grotere Leeszalen.

Enige conclusies
Naar redelijke schatting haalt de gemiddelde inwoner van Nederland per jaar 10
boeken in een leesbibliotheek.
Uit de hierboven genoemde cijfers blijkt o.m. dat:
1) nog geen twee en een half procent van het totaal der bevolking lid is van een
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, en dat dus verreweg de meeste lezers hun
boeken niet door middel van de OLB betrekken;
2) de gemiddelde inwoner van Nederland nog niet 1 boek per jaar van de OLB
haalt;
3) kleinere OLB, en wat ledenaantal en wat het aantal uitleningen, bezoeken van
lees- en studiezaal betreft, een groter percentage van de bevolking bereikt dan
de grotere;
4) kleinere OLB, hoewel zij meer diensten bewijzen aan het volk dan de grotere,
naar verhouding veel minder inkomsten, personeel en materiaal ter beschikking
hebben.
A. de Wilt S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Dr C.F. PAUWELS O.P., Apologetiek. - J.J. Romen & Zonen,
Roermond-Maaseik, 1948 (Romen's Compendia). XVII, 773 blz. geb. f.
12, -; fr. 195.
'Romen's Compendia bevatten een overzichtelijke weergave van den rijken inhoud
der kerkelijke wetenschappen', aldus staat op de achterkant van de stofomslag. Er
zit de nodige waarheid in deze zin, en daarom is zij voor een reclame-zin eerlijk
(zelfs bijzonder eerlijk!). Maar zij bevat toch ook een misleiding, waarop wij om het
belang der lezers menen te moeten wijzen. Deze compendia zijn zeker overzichtelijk.
Zij laten ook 'den rijken inhoud' der gecompendieerde wetenschap uitkomen, en wel
door de veelheid van het materiaal dat zij aanraken. Maar in een ander opzicht
verduisteren zij die rijkdom toch ook weer. Zij missen een dimensie, en wel de
dimensie der problemen, welke juist de rijkdom der realiteit aan het ordenend verstand
stelt. De lezer dezer compendia ziet zo weinig dat er ook andere inzichten en
doorzichten mogelijk zijn, en de deskundige zou hem willen toeroepen: 'in aarde en
hemel is er meer, Horatio...'. Neem bijv. het moraal-compendium van Jone, dat zo
vaak de 'gemakkelijkste' sententie als de enige geeft: moet dit de band met het
Evangelie, die in de vorm der moraal-theologie reeds totaal zoek is, ook niet in de
inhoud vaak tevergeefs doen zoeken? Deze compendia kunnen nuttig zijn voor iemand
- liefst reeds vakman - die in kort bestek een overzicht wil hebben over een bepaalde
stof, inderdaad. Wij ontkennen dit niet, maar wilden alleen daarbij wijzen op een
gevaar, dat zo licht over het hoofd wordt gezien.
Deze algemene kritiek achten wij ook van toepassing op het
apologetiek-compendium van P. Pauwels. Hij behandelt de hele stof overzichtelijk
en met oordeel: zo zijn bijv. alle epistemologische kwesties betreffende de theologie
weggelaten, en terecht. Gelukkig wijst het Voorwoord op 'de huidige debatten over
aard en opgave van de apologetiek', maar in het boekje zelf mist men een uiteenzetting
met hen die de noodzaak van geloofslicht en geloofssamenhang voor het
totstandkomen van het geloofwaardigheidsinzicht, en daarmee ook een samengaan
van objectieve en subjectieve criteria, voorstaan - concreet genomen: een uiteenzetting
met een Dechamps, Blondel, Rousselot, Masure, Levie - geheel en al. Het beperkt
zich dus wel tot de 'gangbare' apologetische wetenschap, maar het geeft deze helder
en beknopt.
P. Schoonenberg
Dr G.C. BERKOUWER, Conflict met Rome. - Kok, Kampen, 1948, 356
blz., geb. f. 6,90.
Prof. Berkouwer verkiest het woord 'conflict' boven 'gesprek', omdat z.i. geen gesprek
de tegenstelling tussen 'Rome en Reformatie' mag verdoezelen, maar deze integendeel
vrij van vertroebelende factoren aan het licht moet brengen. De katholiek kan hem
voor die houding dankbaar zijn. Bij zijn vergelijking van reformatorische en katholieke
leer toont Schr. een voortdurende zorg om alle simplisme te vermijden, en er zijn
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maar weinig finesses die hem ontgaan (zoals bijv. het betekenisvol onderscheid
tussen hemelvaart en tenhemelopneming). Ook streeft hij ernaar onderscheid te
maken tussen kerkleer en theologie, en wanneer hij daarin o.i. niet geheel slaagt, is
dit toch niet zijn schuld, daar hij aansluit bij een 'communis opinio' der theologen.
Het is bovendien voor het 'gesprek' lofwaardig en noodzakelijk om de verschillen
onder één noemer te brengen, en eveneens dat schr. zich hier bij bewust blijft van
het gevaar voor schematisme en constructie.
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De theologisch geschoolde katholieke lezer zal uit dit boek allereerst leren om in de
weergave van het reformatorisch standpunt alle simplismen te vermijden. Hij kijkt
vanuit de andere positie over de demarcatielijn en zal daarom het onderscheid
grotendeels op hetzelfde terrein localiseren als prof. B., maar het toch steeds anders
beschrijven. Wij geloven nog steeds dat de Reformatie, juist tegenover het Evangelie,
de 'weg der simplificatie' gegaan is, maar wij voelen wel soms de behoefte om de
gangbare katholieke theologie van een contrareformatorische simplificatie te brengen
tot een wijdere synthetische weergave van héél de katholieke geloofsschat. Zo zouden
wij prof. B. willen aanraden om Guardini niet slechts te lezen over den ontledigden
Christus, maar ook over de heilsinvloed van den Verheerlijkte. Verder zouden wij
hem ook willen aanbevelen een confrontatie met een artikel van H. Rondet S.J.: La
grâce libératrice, Nouvelle Revue théologique 69 (1947) 113-136. Maar een
boekrecensie is geen oecumenisch gesprek!
P. Schoonenberg
Dom Anscar VONIER O.S.B., Het Sacrament van het Kruisoffer. - Het
Spectrum, Utrecht-Brussel, 1948, 176 blz., f. 4,90.
Het Benedictijnse ideaal behelst, dat van het verborgen, beschouwende leven van de
monnik een lichtende gloed uitstraalt, tot verheffing en hernieuwing van de wereld.
Het valt niet te ontkennen, dat in het bijzonder twee zonen van Sint Benedictus een
stempel hebben gedrukt op de geestelijke cultuur van onze dagen, Dom Columba
Marmion en Dom Anscar Vonier. De eerste overleed in 1923, de tweede in 1938,
doch beiden leven voort door de scheppende kracht van hun geschriften. Zo bezitten
wij dan eindelijk een Nederlandse vertaling van het voortreffelijke boek, dat de
Engelse abt schreef over de natuur van het Misoffer. De titel van de Nederlandse
Uitgave is uitstekend gekozen en laat aanstonds zien, welke weg Dom Vonier
bewandelt. De liturgische viering maakt voor hem deel uit van de sacramentele orde.
Het Misoffer is een sacramentele voltrekking en hernieuwing van het Kruisoffer.
Wie dit boek leest staat verbaasd over de theologische scherpzinnigheid van de
schrijver, over zijn fijne zin voor de orthodoxe leer, over zijn diepgaande kennis van
Sint Thomas, over de oorspronkelijkheid van zijn gedachten, en vooral over zijn
bezielende wijding en charismatische geest. Wij kennen tot op heden geen
voortreffelijker boek over het wezen van het Misoffer, over de plaats van de
Eucharistie in het Heilsbestel. De ongetwijfeld zéér lastige vertaling voldoet aan
onze hoge verwachting. Zij is vloeiend en duidelijk. Wij hopen, dat ook de leek zich
moeite zal getroosten, om aan deze rijke, doch niet zo gemakkelijk te ontdelven bron
zijn geest en gemoed te laven.
Dr M. Smits v. W.S.J.
Yves de MONTCHEUIL, Grundfragen des inneren Lebens. Aus dem
französischen übersetzt. Verslag der 'Dokumente' Offenburg Baden, 128
blz. 2 R.M.
Het zal niemand verwonderen dat een deel der schaarse papiertoedeling in Duitsland
voor deze vertaling is gebruikt. De opstellen die de begaafde Pater Y. de Montcheuil
- door de Duitsers in 1944 doodgeschoten als aalmoezenier der Maquis - publiceerde,
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zijn het lezen en overdenken meer dan waard. Ze geven een interessante en originele
vue op verschillende kernpunten van het geestelijk leven, zoals de verplichting der
volmaaktheid, apostolaat, kunst en moraal, de wet der liefde enz. Meer dan door een
strenge draad, die het boek tot een samenhangend geheel zou maken, vormen deze
voordrachten een eenheid door de wijze van behandeling: 'in ihnen wird eine
bestimmte Methode sichtbar; es zeichnet sich eine bestimmte Haltung gegenüber
den geistlichen Problemen ab; ein geistliches Profil wird umrissen.'
J. de R.
Dr. Nic. PERQUIN S.J., Het licht der Wereld. - J.H. Gottmer, Haarlem,
1948, 287 blz., f. 4,50.
Dit boek is ontstaan in een interneringskamp in het Verre Oosten. De schrijver zat
daar alleen met zijn Evangelieboekje en wat er leefde in
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zijn eigen ziel; verder geen mensen en geen boeken. Zo is hij gaan reflecteren op de
aard van dat boekje, de waarachtigheid van zijn getuigenis, de persoon en de leer
van Christus, die erin werd beschreven.
En zoals het resultaat van dat denken een verrassing werd voor de schrijver, zo is
ook dit boek van een zeldzame oorspronkelijkheid, van een heerlijke frisheid en een
warm enthousiasme. Het is persoonlijk, sterk persoonlijk, en dat maakt er voor de
lezer juist de grote aantrekkelijkheid van uit. Niet iedereen zal spontaan volledig
instemmen, minstens niet zo voetstoots, met al de vues op Evangelie, Evangelisten,
inzichten en bedoelingen van Christus en andere personen die in het verhaal optreden.
Maar dat spoort aan om na te lezen, om zelf te overdenken en op eigen beurt
enthousiast te worden. Men schaffe zich zonder aarzelen dit werk aan: iedereen zal
er rijker door worden! Men geve het ook aan niet-katholieke kennissen.
L. Rood S.J.
Friedrich MUCKERMANN S.J., Frohe Botschaft in die Zeit. Ein
Jahrbuch als letztes Vermächtnis. - Benziger, Einsiedeln, 1948, 317 blz.,
Fr. 9,50.
Uit Friedrich's nalatenschap heeft zijn zuster Maria Theresia Muckermann zijn
beschouwingen over de Zondagse Evangeliën van het kerkelijk jaar, die hij in zijn
laatste levensjaren in ballingschap in Zwitserland had neergeschreven, verzameld
en geordend en van een verdienstelijke Inleiding over het christelijke denken en
zieleleven van haar broer voorzien.
Aan het Evangelie van iedere Zondag wordt een duidelijk, bijna altijd in drie
punten, ingedeelde beschouwing gewijd. Wie iets van Muckermann afweet, begrijpt,
dat het geen afgesleten, alledaagse gedachten zijn. Vanuit de onvergankelijke waarheid
van het Evangelie worden de problemen, waarvoor zowel het persoonlijk leven als
de samenleving zich in de huidige tijd geplaatst ziet, breed en diep gezien en opgelost.
Modern in de beste zin van het woord, maar ook echt 'Frohe Botschaft': een heerlijke
erfenis, waarmee deze grote mens ons nog na zijn dood verrijkt.
L. Rood S.J.
J.L. DEHON S.C.J., Ons Liefdeleven voor het H. Hart van Jesus, vert.
door H. Smeets S.C.J. - Schenk, Maastricht 1948, 188 bl. f. 3,25;
In Jesus' Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar, II. ib. 1948,
500 bl. f. 11,25.
1. In deze serie van drie en dertig overwegingen wil de vermaarde Stichter van de
Congregatie van de Priesters van het H. Hart ons de weg wijzen naar de liefde. Zijn
bedoeling daarbij is, naar eigen getuigenis, om de zielen te bevestigen in de stemming,
die de H. Ignatius in het boek van zijn Geestelijke Oefeningen wil oproepen door
zijn Beschouwing van de Liefde. Hij beschouwt eerst de liefde van God, ook
geopenbaard in Christus, tot ons en daarna ons antwoord en de hoedanigheden die
onze liefde dient te bezitten. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze meditaties, die telkens
van een passage uit het N. Testament uitgaan, in haar eenvoudige maar diepgaande
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gedachtengang van grote vruchtbaarheid zullen blijken voor de zielen, die ernstig
naar de liefde Gods willen streven.
2. Dit tweede deel van het grote werk van P. Dehon is gelijk van doelstelling en
uitwerking als het eerste deel, dat wij enige tijd geleden in dit tijdschrift bespraken.
Wij mogen er dus nu mee volstaan bij gelegenheid van deze zo vlotte voltooiing van
het gehele werk het nogmaals van harte aan te bevelen aan allen die in de meditatie
voedsel voor hun hart zoeken.
L.R.
Dr. Adr. DRUBBEL M.S.C., Zie, daar stond een rood Paard. - J.H.
Gottmer, Haarlem, 1948, 130 bl.
De Openbaring van Joannes is door de aard van het boek dikwijls het slachtoffer
geworden van zeer fantastische uitleggers. Om dat gevaar te bezweren, maar nog
meer om het tegendeel te verhinderen, dat nl. zovelen uit angst voor de onbe-
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grijpelijkheid dit mooie boek ongelezen laten, heeft P. Drubbel deze verklaring
uitgegeven. Hij heeft daarmee een verdienstelijk werk gedaan. De vertaling is
nauwgezet, maar tegelijk in prettig leesbaar Nederlands gesteld. Een Inleiding
verheldert de aard van het geschrift en plaatst het in de omstandigheden van de
schrijver. De uitleg is kort, zonder discussie, voert niet te diep in wetenschappelijke
vragen, maar is klaar en eenvoudig, ofschoon degelijk verantwoord, op een groot
lezerspubliek ingesteld. Een zeer verdienstelijke prestatie, die vele katholieken meer
vertrouwd moge maken met S. Jan's grootse concepties!
L.R.
Romano GUARDINI, Het Gebed des Heren. Ned. van Maria Heemskerk.
- Het Spectrum, Utrecht, 1948, 135 bl. f. 2,40.
Dat het Onze Vader, als het gebed door Christus zelf ons geleerd, wel het mooiste
gebed zal moeten zijn, concluderen wij, maar doorvoelen het niet altijd zo levendig.
Het is daarom goed, dat een diep-denkend en fijn-voelend mens ons weer eens
voorhoudt wat hij aan schatten in die eenvoudige woorden weet te vinden. Guardini
is wel eens wat 'überschwenglich' - waar hij op pg. 87 zelf waarschuwt, dat hij 'op
de spits drijft', is hij beslist over de spits heen! -, maar dat neemt niet weg, dat dit
kleine boekje vol zit van de kostelijkste gedachten, dat het ook onder zijn eigen
werken een van de eerste plaatsen zal innemen en dat het voor velen tot een blijde
verrassing zal worden.
L. Rood S.J.
A. LEMONNYER O.P., De H. Catharina van Siëna als lerares van ons
geestelijk leven. Nederlands van A.M. Janssen, O.P. - Reeks
'Levenswijding', Geloofsverdediging, Antwerpen, Foreholte, Voorhout,
1947, 103 blz.
Vele intellectuelen, ook onder de geestelijken, laten zich afschrikken van het lezen
der mystieke werken. Dat schijnt te hoog voor hen. En toch ware het wenselijk voor
de diepte van het geestelijk leven een nauwer contact te zoeken met de begenadigde
zielen. Dit boek zal daartoe een welkome hulp zijn. In de stille, wijdingsvolle
ogenblikken van het leven zal men graag teruggrijpen naar deze beschouwingen van
de H. Catharina van Siëna over de nederigheid, de Charitas, het geduld, de sterkte,
en zo meer. De vertaling van P. Janssen O.P. is voortreffelijk.
A. Darquennes
L. MESTDAGH, S.J., In Xaverius' Spoor. Losse bladzijden uit het
zendelingenboek der Vlaamse Jezuieten. - Herwerkte uitgave van 'Vlaamse
Jezuieten varen uit', Lannoo, Tielt, 1947, 191 blz.
Eén jaar na 'Vlaamse Jezuieten varen uit' verschijnt dit boek als de tweede omgewerkte
uitgave. Dit succes is volledig verdiend. Wezenlijke veranderingen in het verhaal
komen in deze omgewerkte uitgave niet voor. De beoordeling door P. Janssen in dit
tijdschrift (Juni 1946, bl. 395) blijft dan ook haar volle waarde behouden.
De omwerking betreft vooral de vorm: de taal werd nog levendiger, gevatter; het
verhaal nog pakkender. Wij zouden het een 'studentenuitgave' kunnen noemen. De
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prijs werd immers van 72 Fr. tot 22 Fr. teruggebracht. Toch heeft het boek hierdoor
niet aan voornaamheid verloren. Al werden formaat en druk kleiner, toch blijft het
even keurig.
L. Bruyns
Dom E. FLICOTEAUX O.S.B., Sint Jan de Doper, de voorloper des
Heren. Vert. van Dr H. van PROOIJE-SALOMONS. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 77 blz. f. 1,95.
In dit werkje, oorspronkelijk geheten 'Le culte du saint Précurseur', herinnert Dom
F. ons aan de grote verering die de H. Kerk in haar liturgie voor den Doper aan den
dag legt, een verering die - in de versoberde vorm welke zij thans in de latijnse ritus
heeft - ons weldadig dicht plaatst bij het mysterie van Christus zelf. De schr. geeft,
evenals zijn vnl. patristische bronnen, een
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panegyrische uitwerking van Jesus' woord: 'er is geen groter onder de kinderen der
vrouwen dan Johannes de Doper'. Wij menen echter dat een evenwichtige
beschouwing daarbij een commentaar vordert van het vervolg: 'de kleinste in het rijk
der hemelen is groter dan hij', hetwelk wij in dit boekje node missen.
P. Schoonenberg
P.A. POPMA pr., Ons morgenoffer, 149 blz. f. 2,25;
J.J.M. van der VEN, Leven in Gods tegenwoordigheid, 125 blz. f. 2,10;
Dr Th. PIKET, De vereniging met God, 66 blz. f. 1,25;
Prof. J.D. MAES O.P., Godsdienstfilosofie van het Communisme, 55
blz. f. 1,10, in 'Waarheid en Leven', Paul Brand, Bussum, 1948.
De brochure-reeks 'Waarheid en Leven' onder redactie van Prof. J.P. Verhaar†, heeft
haar uitgave weer hervat. In 'New-look' wat formaat en typografie betreft, verschenen
de bovengenoemde deeltjes.
'Ons morgenoffer' van P.A. Popma boeit vooral door de sterk schriftuurlijke inslag
en de prettige toon waarin het geschreven is. Toch hadden we de verhouding kruis
en offer graag wat scherper uiteengezet gezien.
'Leven in Gods tegenwoordigheid' is de visie van een leek op deze 'hartverruimende
waarheid', een rustig ascetische beschouwing, die overigens weinig nieuws brengt.
'De vereniging met God' van Dr Piket beleefde in deze serie een tweede druk. Het
behandelt, geleid vooral door S. Johannes van het Kruis en S. Thomas van Aquine
de roeping der zielen tot de beschouwing. Een degelijk en mooi boekje over een
belangwekkend probleem.
'De Godsdienstfilosofie van het Communisme' geeft een interessant inzicht in de
grondgedachte van dit modern gevaar, en sluit zeer goed met een hoofdstuk getiteld:
beoordeling en weerlegging.
J. de R.
A.M.D.G., Plan voor godsdienstige opvoeding. Opvoedkundige
brochurereeks no 135. Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg.
48 blz. f. 0,80.
Deze brochure wil een nieuw plan tot godsdienstonderricht geven. Een methode, die
hierin van de andere verschilt, dat niet de orde van het katechismusboekje wordt
gevolgd, maar de orde van het werkelijk jaar. Verschillende motieven brachten de
samensteller daartoe. Wij vragen ons af, of deze doorslaande genoeg zijn, en of de
paedagogische waarde, die de geloofsvertolking in zich heeft, voldoende werd
begrepen.
J. de R.
Margaret T. MONRO, Margaret Clitherow. Vert. door A.J.H. Boezeman.
- Spectrum, Utrecht-Brussel, 87 blz. f. 1,75.
Moge dit boekje over de Engelse martelares uit de 16e eeuw ook in Nederland ruime
verspreiding vinden. Het is prettig vertaald en het levensverhaal van een moeder en
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ideale vrouw, die alles trotseert om het katholiek geloof zuiver door te geven aan
haar kinderen. Om deze en anderen te sparen, kiest zij een pijnlijke en onterende
dood boven een gemakkelijkere. De sterke vrouw is zij, wier leven en dood velen
tot nut zal zijn.
J. de R.
L.A.M. GOOSSENS, Op wacht bij het Kruis. - Diligentia, Amsterdam,
1948, 70 pp.
Moge het Katholiek Thuisfront, dat het initiatief nam voor deze uitgaaf, nog een
talrijke serie van dergelijke boekjes het licht doen zien. Onze jongens in Indië
verlangen er naar inzicht te verwerven en verdieping in de voorkomende religieuze
en zedelijke problemen.
M.
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Taal en letterkunde
Bernard VERHOEVEN, Over de Lach. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel,
1948, 110 pp., geb. f. 2,90.
Het doet antiek (in den goeden zin) aan een boekje te lezen dat 'Over de Lach' heet.
Zo hadden Cicero, Augustinus of Erasmus een werk in dien trant kunnen betitelen.
Intussen is dit uitvoerige essay een meesterlijk werkje, sprankelend van geest en
vernuft, geschreven in een markante fijn gesmede taal, die vermoeien kan door
overladenheid van beeld en vinding. De schrijver doorloopt bijna spelenderwijs de
gehele comische en tragi-comische litteratuur, althans in haar toppunten, en vindt
voor elk schrijver en elk verschijnsel een treffende karakteristiek en formulering.
Het is een boekje voor fijnproevers en kenners der bonae litterae.
J.v.H.
F.W. van HEERIKHUIZEN, In het Kielzog der Romantiek. Studies over
nieuwe Nederlandse poëzie. - Kroonder, Bussum, 1948, 225 pp., f. 6,90.
Van Heerikhuizen heeft zich een goeden naam verworven door zijn Rilke-biographie
van het vorig jaar. Het boek, dat thans van de pers komt, sluit min of meer aan bij
Stille Opmars, een bloemlezing met inleiding van zijn hand, die in '40 verscheen.
Van Heerikhuizen houdt er van zijn zeer persoonlijke meningen scherp en duidelijk
uit te spreken, wat Stille Opmars nogal kritiek bezorgde. Ook in dit werk neemt hij
geen blad voor de mond en Eric van der Steen en Bertus Aafjes bijvoorbeeld krijgen
de volle laag. Aafjes' Voetreis vindt echter genade in zijn ogen. Zijn kritiek is echter
gemotiveerd en verantwoord en het is hem niet om de persoon te doen, doch om de
zaak, om de Nederlandse poëzie. Van Heerikhuizen heeft opmerkelijke dingen te
zeggen, die het overwegen waard zijn. Veel van de jongste poëzie ziet hij als de
laatste opflakkeringen der Romantiek, die geen toekomst, zelfs nauwelijks een heden
heeft. Wil de poëzie zich vernieuwen, dan zal er een nieuwe richting ingeslagen
moeten worden. De schrijver dezer opstellen kent geen aarzelingen of onzekerheden,
wat een criticus gewoonlijk ten goede komt en veel lezers aangenaam is. Toch zou
men hier en daar een vraagteken willen zetten. Hoewel het geheel een verzameling
is van losse beschouwingen, loopt er toch een bindende draad door het boek. Alles
bij elkaar: een werk dat de moeite waard is en belangstellenden veel te zeggen heeft,
al zal het kritiek en verzet ondervinden.
J.v.H.
Dr K.J. POPMA, De oudheid en wij. - J.H. Kok N.V., Kampen 1948, 112
blz. Ing. f. 1,95; geb. f. 2,95.
Een calvinist geeft hier vanuit zijn belijdenis een waardering der klassieken. Schr.
wil niet vakwetenschappelijk te werk gaan en eerder opmerkingen maken dan zijn
onderwerp alzijdig belichten. In een eerste helft gaat hij de waardering der helleense
cultuur in het jodendom en bij de oude christelijke schrijvers na, in een tweede
confronteert hij zijn standpunt met dat van Stählin, Nestle en den katholieken Dr
N.J.M. van Doornik M.S.C. in diens boek De moderne gymnasiast tegenover zijn
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klassieke vorming (Groningen 1938). Dr Popma zet zijn standpunt voortdurend
polemisch uiteen en gaat daarbij nogal haastig te werk. Onaanvaardbaar voor den
katholiek is de verwerping der canoniciteit van de boeken Wijsheid en Ecclesiasticus.
Op het einde van zijn polemiek met Dr van Doornik en in zijn commentaar op Sint
Paulus' rede te Lystra - het slot en beste deel van dit boek - staan echter zeer
behartenswaardige opmerkingen.
P. Schoonenberg
A. EGGES POST Sr., Indonesische Woordenlijst met beknopte
spraakkunst. - G.B. van Goor Zonen, Den Haag-Batavia, 1948, 205 blz.,
f. 4,95.
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De nieuwe Indonesische maatschappij zoekt in alles naar inheemse vormgeving. Zo
worden er dagelijks hoger eisen gesteld aan de wordende Indonesische taal, om als
instrument van een moderne en nationale gedachte te kunnen functioneren.
Voortdurend wordt de taalschat uitgebreid door opname van uitheemse en regionale
woorden in de eenheidstaal. De snelle groei waaraan het Indonesisch juist in de laatste
paar jaren onderhevig blijkt, weerspiegelt zich in de elkaar opeenvolgende
woordenboeken, waarvan dit het meest recente is. Schrijver heeft zijn interneringstijd
te Kesilir benut voor het aanleggen van een collectie van nieuw-ingevoerde woorden
die in de Maleise dagbladpers worden gebezigd. Deze zijn in deze lijst opgenomen,
wat het boekje waardevol maakt; doch zonder enige verwijzing naar afkomst,
frequentie of bekendheid, waardoor het hanteren van deze lijst voor vertalingen zijn
onaangename gevolgen kan hebben. Dit doet nog geen afbreuk aan het werk van den
samensteller, maar waarschuwt alleen tegen een te groot vertrouwen in dit
woordenboekje. Men kan nu eenmaal in het huidige stadium van snelle
taalvernieuwing geen woordenboek verwachten dat de huidige, heterogene taalschat
van het Indonesisch adaequaat representeert.
J.B.
A.L.N. KRAMER Sr., Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't
Indonesisch?) - G.B. van Goor Zonen, Den Haag-Batavia, 1948, 264 blz.,
geb. f. 5,95.
Eveneens een tijdens Japanse internering begonnen onderneming. A. Kramer,
inspecteur van het Onderwijs, die zich o.m. reeds verdienstelijk maakte door een
supplement van modern-Maleise woorden voor het woordenboek van Prof. Dr. Ronkel
samen te stellen, biedt hier voor allen die door hun ambtelijke werkkring in contact
komen met Indonesiërs een onmisbaar apparaat van technische termen in het
Indonesisch. Het bevat een tiental alphabetisch gerangschikte categorieën waar men
makkelijk zijn weg in zal vinden, vooral de onderwijsterminologie is goed
vertegenwoordigd.
Een waardevolle bijdrage voor het zo nodige contact tussen Indonesiërs en
Nederlanders.
J.B.
C.F.A. van DAM, Spaans Handwoordenboek. Dl. I, Spaans- Nederlands.
- G.B. van Goor, Den Haag, 1948, 1362 pp., 2e dr. f. 17,50.
Bij firma van Goor, de bekende uitgever van woordenboeken, verschenen enige
herdrukken. De belangrijkste is wel de tweede uitgave van dit werk van Prof. van
Dam. Veel aanvullingen en verbeteringen werden aangebracht, en ook al klaagt Prof.
van Dam in zijn voorwoord, dat hem nog vele uitdrukkingen ontgaan zijn, toch is
dit woordenboek een aanwinst voor onze taalstudies. Het grote aantal uitdrukkingen
bij de verschillende woorden gegeven is uitermate geschikt om de juiste waarde van
een bepaald Spaans woord te benaderen. Wij zijn Prof. van Dam dan ook zeer
dankbaar voor dit pionierswerk.
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KRAMERS' Engels woordenboek, Engels-Nederlands en
Nederlands-Engels, bewerkt door Dr F.P.H. Prick van Wely, - G.B. van
Goor, 's-Gravenhage - Batavia, 1948, 1238 pp. 19e dr. f. 7,90.
'Een aantal onvermijdelijke drukfouten werden verbeterd en enige nieuwe woorden
werden toegevoegd' zegt ons het voorbericht bij de 19e druk. Veel werd er niet
veranderd, beide delen zijn in een band.
Dr F.P.H. PRICK van WELY, Engels Handwoordenboek. Dl I,
Engels-Nederlands, 1015 pp.; Dl I, Nederlands-Engels, 928 pp. - van Goor,
Den Haag, 1948, 5e dr. f. 7,90 per dl.
Deze vijfde verbeterde druk werd bewerkt door F. Prick van Wely. Veel nieuwe
woorden tijdens en na de oorlog ontstaan werden toegevoegd. De uitgave van al deze
woordenboeken is uitstekend verzorgd en houdt de naam, die de Firma van Goor op
dit gebied heeft, hoog.
Ch.H.
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Kunst
LEOPOLD NOWAK, Te Deum Laudamus. - Gedanken zur Musik Anton
Bruckners, mit Notenbeispielen. - Herder, Wien, 1947, 96 pp. (21 × 29),
geb. S. 38,60.
Het 'Te Deum' van Bruckner is een vaak uitgevoerd werk. Er is derhalve alle reden
om op algemeen verstaanbare wijze voor muziekbelangstellenden een analyse hierover
te schrijven. Weliswaar staat in de uiteenzetting van Nowak de psychisch-gevoelige
indruk der muziek op de voorgrond en zal de vakman voorkeur geven aan een meer
diepgaande bespreking over de uiterlijke vorm en de melisch-harmonische structuur,
doch dit neemt niet weg, dat door deze bevattelijke vorm en inhoud de grote kring
der muziekliefhebbers een gedegen inzicht krijgt in de schoonheden van dit Te Deum.
Herder heeft deze uitgave verzorgd op een wijze, die Bruckner waardig is,
overeenstemt met de dithyrambische stijl van den schrijver en geen wensen onvervuld
laat.
J. Sm. v. W.
Dr G. KNUTTEL, wzn., De fakkeldragers van de Nederlandsche
Schilderkunst. - Moerlantbibliotheek XIX, De Sikkel, Antwerpen, 1947,
187 blz., ingen. Fr. 160, geb. Fr. 185.
Welke oplossing gaven de grootste Nederlandse schilders op het vraagstuk van de
verhouding tussen Geest en Stof? Ziedaar het onderwerp van dit boek. Als
'fakkeldragers' koos schr..: van Eyck, Breugel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, van
Gogh. Men kon er meer wensen, niet: andere. Maar aan het volume van een boek
dient een grens gesteld, en die moet de schr. zelf bepalen. Misschien zal onze XV
eeuw eerder karig vertegenwoordigd lijken, en zou iemand een van der Goes b.v.
graag als 'fakkeldrager' zien opgenomen, terwijl hij thans, met de andere groten van
zijn eeuw, een plaats krijgt in het 'Intermezzo'.
Schr. werd met een bijzonder uitdrukkingsvermogen begenadigd, en weet in
lapidaire zinnen gedachten uit te drukken vol diepte en rijkdom. Veel is voor
nuancering vatbaar, veel voor discussie, maar steeds voor een vruchtbare discussie.
Op enkele plaatsen zullen katholieke lezers misschien gestoord worden door een
gebrek aan begrip bij een anders zo ruim denkende geest, nl. wanneer hij bepaalde
'slagwoorden' uit de rationalistische cultuurhistorie zeer oncritisch tot de zijne maakt.
Zo bv. kent de XVI eeuw: 'de vrijmaking en de rehabilitering van de persoonlijkheid.'
- Vrijmaking van wat? Rehabilitatie ten opzichte van welke ontering? Of is het feit,
dat de persoonlijkheid werd losgemaakt van haar transcendente bestemming, en een
louter aards-gericht, dus in de grond verminkt, individualisme verheerlijkt, een
'rehabilitatie', hoezeer het ook enkele veronachtzaamde aspecten van de
persoonlijkheid tot hun recht laat komen?
De kunst van Rubens kan schr, niet religieus noemen, omdat zij de aanvaarding
van de stoffelijke en zinnelijke wereld aanprijst. Alleen de overwinnaarszekerheid
van de Kerk maakte 'de zinnelijke aanvaarding van de stof toelaatbaar' (p. 72), en
zij 'aanvaardde het nieuwe heidensch-wereldsche element' (p. 64). Welke voorstelling
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heerst hier eigenlijk over de houding van de Katholiek tegenover de wereld? Het is
jammer dat schr, niet heel de studie over Rubens bezielde met het inzicht, waartoe
hij zich aan het slot er van toch bekwaam toont: 'Zoo bezingt Rubens in zijn laatste
jaren nog in volle accoorden de heerlijkheden van het leven. Ook deze houding kan
men religieus noemen...'.
A. Deblaere
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Paedagogie en psychologie
Dr. Jos. de BOER, Naar de bronnen van het geluk. Gedachten over
gezinsopvoeding. Tweede druk. De Vlijt, Antwerpen; De Toorts,
Heemstede, 1947, Fr. 125.
Dat een memoire zich aandient om te vertellen hoe het geluk bereikt werd, is eerder
een witte raaf. Zulk een uitzondering is nochtans dit boek, dat 'een acte van dank is
voor het onverdiend geluk, dat de schrijver gevonden heeft in zijn gezin en in de
school. Het is een boek van een man, die niet bevreesd was zijn aandeel te dragen
in den strijd van het openbaar leven, maar die in de intimiteit van het gezin altijd zijn
zuiverste geluk heeft gevonden'.
Dr. Jos. de Boer eertijds rector van het Kath. Meisjeslyceum in den Haag, nu
Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, bestuurslid van de Kath. Bond van het
Gezin en zelf huisvader met een groot gezin geeft het gezinsleven. Dit is geen recepten
boek, geen handleiding. Het is hier zijn gedachte en gevoelens over iets als een
belijdenis en een gewetensonderzoek, het zijn overpeinzingen hardop, eerlijke in de
harde levenstrijd gewonnen overtuigingen. Aan alle opvoeders aanbevolen als een
ontroerende getuigenis dat het leven toch zo mooi is als het beleefd wordt volgens
de wetten die God eraan gaf.
P. de Meester
Prof. Dr L. De RAEYMAEKER e.a., Vorming aan de Universiteit.
Voorwoord door Mgr. Van Waeyenbergh. - 'Universitair centrum voor
meisjes-studenten', E. Nauwelaerts, Leuven, 1947, 101 blz.
Meer dan ooit is het noodzakelijk, de toekomstige student en vooral meisjes-studenten
op het universitaire leven voor te bereiden, want de overgang van het middelbaar
naar het hoger onderwijs brengt een bruuske en bijna volledige ommekeer in denken
en leven. Daarom begroeten we met vreugde het organiseren van een studie-weekend
voor meisjes uit de Rhetorica. Dit boek geeft een aantal spreekbeurten bij die
gelegenheid door bevoegde personen gehouden. Prof. De Raeymaeker spreekt over
het persoonlijk denken, terwijl twee zijner collega's handelen over de
wetenschappelijke methode en het streven naar waarheid, in heldere en practische
taal.
Na die meer algemene lessen komen vier meisjes ex-Lovanienses aan de beurt,
die over eigen ervaring getuigen. Ze behandelen vier beroepen die voor de vrouw
openstaan: het beroep van apotheker, van lerares, van advocaat en dokter in de
geneeskunde. Sterk wordt de nadruk gelegd op de sociale verantwoordelijkheid en
het vereiste idealisme.
Vergeten we daarbij niet, dat het meisje op de eerste plaats op haar prachtige taak
als huismoeder moet worden voorbereid en dat, veel meer dan voor jongens, de studie
aan de universiteit het privilege moet blijven van een goed geschifte elite.
Misschien kon de titel beter gekozen worden. Een vormend boekje om meisjes
voor te lichten, die er aan denken zich later in een vrij beroep verdienstelijk te maken.
R. Caron
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J.M. de BUCK, Pourquoi se résigner aux échecs scolaires? - Desclée,
de Brouwer, Brugge, 1948, 220 blz.
Schrijver is bekend om verschillende gewaardeerde werken over de opvoedingstaak
van de ouders en vooral om een paedagogisch roman Dieu parlera ce soir, die erg
in de smaak viel van de rijpe jeugd. In dit nieuw boek put J.M. de Buck, die te Brussel
een centrum voor beroepsoriëntering leidt, uit zijn rijke ervaring. Geen geleerde
uiteenzetting maar rake opmerkingen die getuigen van een diep psychologisch inzicht
in de jeugd.
Bij het lezen van het eerste hoofdstuk zullen sommige strenge opvoeders, die de
kracht van hun gezag uitmeten naar de omvang van de straffen die ze uitdelen,
misschien geërgerd opkijken. We krijgen er een vurig pleidooi voor de middelmatige
leerling: deze jongen is er erger aan toe dan de volwassene. Hij werkt immers in
slechtere physische en
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psychologische voorwaarden dan de bediende, en zijn vermeende luiheid is vooral
te wijten aan een gemis aan aanpassing tussen eigen talent en opgelegde studies.
Twee hoofdgedachten beheersen het werk. Een jongen juist oriënteren is de hoogste
kunst, want in onze dagen ligt de oorzaak van de overtalrijke mislukkingen aan een
verkeerde oriëntatie van de kinderen. Om met een steviger zekerheid de toekomst
van hun jongen te bepalen, zullen de ouders meer beroep moeten doen op een
bevoegde geneesheer en een ernstig paedagoog die slechts na een grondig onderzoek
hun diagnose geven. Wanneer de jongen in zijn studies niet slaagt, is er maar één
wijze raad: breken met het verleden en van koers veranderen. Toch bekent de auteur
dat een nieuwe oriëntering veel moeilijkheden brengt en bij een volwassene zelden
met succes wordt bekroond, vooral om de verankerde gewoonten.
Met reden wordt overal grote nadruk gelegd op het uitzonderlijk belang van de
karaktervorming. In onze ontwrichte en willoze wereld biedt karaktersterkte meer
waarborgen voor de toekomst dan een knap verstand. De meeste mislukkingen op
school vinden hun diepere verborgen oorzaken in sommige karakterleemten, die met
de tijd onuitwisbare sporen in de ziel achterlaten.
Alle ouders die ernstig met de toekomst van hun kinderen begaan zijn, zullen met
veel nut dit vlot geschreven boek lezen. Toch betwijfelt schrijver dat zijn raadgevingen
vlug zullen worden toegepast, omdat ze meer dan eens tegen de gewone gang van
zaken indruisen.
R. Caron
Monique LEVALLET-MONTAL, Anne-Marie wordt twintig. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., (1947), 141 blz., ingen. Fr. 35; geb. Fr.
55.
Een frisse en tevens ernstige behandeling van de grote meisjesproblemen. Zuiverheid,
vrouwelijkheid, huwelijk en moederschap worden er geschetst met al de heerlijkheden
en verantwoordelijkheden, naar het ideaal en naar de werkelijkheid, met het waarom
en hoe. Klaar, oprecht, gezond, delikaat maar sterk wordt vanuit een ruim en juist
standpunt het meisje voorbereid op een gelukkig huwelijksleven. Dit boek mag sterk
aanbevolen worden. Het is de Nederlandse vertaling van het bekende 'Pour les vingt
ans de Colette'.
H. De Clercq
Fl. KIELBAEY S.J., De persoonlijkheid van de jeugdleider. - Vlaamse
- Scoutspers - Comité, Brussel, 1948, 133 blz., Fr. 45.
Geen technisch handboek, en ook geen meditatieboek, maar eenvoudige
beschouwingen die de jonge jeugdleider willen helpen persoonlijk na te denken over
plichten, werk, en verantwoordelijkheid. Dit werkje is rijk omdat het alle essentiële
punten van het jeugdleiderschap behandelt, en een klank heeft die doordringt en
overtuigt.
K.W.I.
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Centraal Bureau voor de Statistiek, STATISTIEK van de VRIJE
JEUGDVORMING 1947, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf,
's-Gravenhage, 1948.
Voor al degenen, die belangstelling hebben voor alles, wat de Vrije Jeugdvorming
betreft, een belangrijke uitgave. Men krijgt uit deze statistische gegevens een tamelijk
volledig beeld van wat op het gebied der Vrije Jeugdvorming geschiedt, althans voor
zover getallen en de formulering der doelstellingen dit kunnen doen.
Jammer is het, dat in deze publicatie geen gegevens gevonden worden betreffende
de sportbeoefening, maar een statistische uitgave hieromtrent over de jaren 1946-'47
is in bewerking, zodat deze lacune wel spoedig aangevuld zal zijn.
Dr Nic. Perquin S.J.
Centraal Bureau voor de Statistiek, STATISTIEK van de
VOORLICHTING bij BEROEPSKEUZE en
PERSONEELSSELECTIE 1946. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf,
's-Gravenhage, 1948.
De uitgave van de Statistiek van de voorlichting bij beroepskeuze in 1946 sluit in
hoofdzaak aan bij de overeenkomstige statistieken over

Streven. Jaargang 2

218
1945 en vroeger. Het verschil is, dat thans ook de personeelsselectie en de
psychologische personeelsinventarisatie in het onderzoek is betrokken. Vandaar dat
nu ook een aantal bureau's is opgenomen, waarvan de werkzaamheden uitsluitend
op het gebied der personeelsselectie en psychologische personeelsinventarisatie
liggen.
Volledigheid is echter op dit onderdeel nog niet bereikt.
Dr N. Perquin S.J.
Dr K.H.E. de JONG, Parapsychologische verschijnselen in en buiten
de mens. - Ned. Uitg. Mij, Leiden, 1947, 210 pp. geb. f. 7,90.
De waarde van dit beknopte overzicht over de parapsychologische verschijnselen
ligt in hoofdzaak in de systematische indeling van de uitgebreide parapsychologische
vocabulaire, in de eenvoudige uiteenzetting van de meest gebruikte termen en in de
waardevolle verzameling van gegevens en bovendien van verwijzingen naar een
lange serie min of meer bekende werken en verhandelingen op dit gebied.
We missen in dit boek evenwel de nodige critisch-wetenschappelijke analyse en
de vereiste scherpe afbakening en het juiste gebruik van psychologische begrippen
en hypotheses. We vinden te weinig heldere grote lijnen of fijn genuanceerd logisch
voortschrijden, en daarentegen te veel een vaag gissen en veronderstellen op basis
van een te gering aantal accurate experimentele en empirische gegevens en een
lichtelijk verwarde opsomming van min of meer nauwkeurig overgeleverde bijzondere
feiten, uit de vorige eeuw of uit een tijd, waarin de psychologische observatie- en
experimenteercondities nog ongunstiger waren. Een bespreking van de uitvoerige
en goed afgestemde onderzoekingen van de laatste jaren zoals deze in de V.S. hebben
plaats gehad, zoeken we tevergeefs. Wanneer het de bedoeling van de schrijver is
met dit boek een beknopte en populaire kennismaking met het inderdaad zeer
moeilijke problemengebied van de parapsychologie mogelijk te maken, dan is hij
hierin voor een groot deel geslaagd, uitgezonderd dat de schrijftrant de vlotheid mist
en de souplesse, die over het algemeen kenmerkend is voor het genre van
populair-wetenschappelijke lectuur.
Alhoewel schrijver - zoals uit verschillende passages blijkt - niet gaarne een 'botte'
materialist zou worden genoemd, heeft het hoofdstuk: 'Philosophische beschouwingen'
toch onmiskenbaar een materialistische strekking.
Als fundament voor wat in de andere hoofdstukken wordt voorgehouden zijn de
philosophische beschouwingen een mislukking.
F. van Dooren

Sociologie en recht
Raymond J. MILLER c. ss R., Forty years after: Pius XI and the social
order. A commentary. - Fathers Rumble and Carty, Radio Replies Press,
St Paul 1, Minn., U.S.A., XVI - 328 blz., $2,75, geb. $3,75.
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De schrijver geeft hier de vertaling der encycliek Quadragesimo Anno van Pius XI
met een commentaar waarin hij vooral de economische en de sociale politiek der
openbare macht en de heersende sociale en economische toestanden in zijn land
toetst aan de princiepen van de encycliek. Hij is er voor bezorgd elke overdrijving
te vermijden en klaagt zelfs onbezonnen uitlatingen van te vurige sociale strijders
aan. Van de andere kant laat hij zich vrank en vrij uit, zonder aanzien van personen.
Zijn werk moet elken oprechten lezer diep treffen. Zo'n aangepast commentaar ware
voorzeker ook bij ons weldadig.
K. du Bois
F. VON HIPPEL, Vorbedingungen einer Wiedersundung heutigen
Rechtsdenkens. - Marburg, 1947, 56 blz.
Vier 'Vorbedingungen' ziet de schrijver: de noodzaak, dat de persoonlijke wil weer
geplaatst zal worden in gehoorzaamheid aan de objectieve waarheid; het terugdringen
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van algemene wereldbeschouwingen uit het domein van het 'rechtsdenken' (geen
germanisme, onderstel ik, sinds ik het enige malen door een zo taalgevoelig jurist
als P. Scholten gebruikt vond), zulks ten bate van een weidse beschouwing der
werkelijkheid; weder-aanvaarding van de steeds en overal erkende, oorspronkelijke
rechtsbeginselen, teneinde het 'juridische nihilisme' te overwinnen; herstel van de
mogelijkheid, dat de herleefde rechtsinzichten ook beleefd kunnen worden.
Die beschouwingen van de Marburger hoogleraar zijn wel symptomatisch voor
de ziekte, waaraan het rechtsdenken der Duitsers in het jongste verleden heeft geleden
en voor de moeilijkheden, waarvoor zij zich thans zien gesteld bij de genezing.
J.J.M. van der Ven
Albert TIBERGHEIN en Emiel MALLIEN, De
personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op privaat,
notarieel fiscaalrechtelijk gebied. - 3e uitgave, 'Vlaamse Rechtskundige
bibliotheek', De Sikkel, Antwerpen, 1947, 254 blz., Fr. 150.
Van dit werk is onlangs een derde uitgave verschenen die wij te danken hebben aan
de samenwerking van twee in het Vlaamse land gunstig bekende auteurs. De P.V.B.A.
die in België slechts bestaat sedert de wet van 9 Juli 1935, heeft evenals in andere
landen, een zeer snelle uitbreiding genomen. Er dient dan ook gewezen op de
uitzonderlijke verdiensten van het boek, dat niet alleen de jurist maar ook en niet het
minst de handelaars en industriëlen zal interesseren. Daartoe draagt vooral bij de
bevattelijke wijze waarop al wat de P.V.B.A. betreft wordt uiteengezet.
Het eerste deel is een commentaar op de wet van 9 Juli 1935, waarbij zoveel als
nodig de algemene principes der wet op de vennootschappen worden behandeld.
Daar de stof nieuw is en derhalve de rechtspraak over de P.V.B.A. zeldzaam, kan
slechts verwezen worden naar de Franstalige commentaren of naar analoge
rechtspraak.
Het tweede deel behandelt de rechten en plichten der notarissen in verband met
de P.V.B.A., maar is ook zoals de auteurs zeggen in grote mate bestemd voor
niet-notarissen, bijzonder door de ontwerpen der meest gebruikelijke akten.
Tenslotte wordt een soms wel bondige, maar volledige studie gewijd aan de fiscale
verplichtingen der P.V.B.A. en haar leden. Behoudens een enkele uitzondering (de
laatste verhoging der vaste registratierechten) is dit laatste deel bijgewerkt aan de
hand der thans vigerende wetgeving. Wat betreft de inkomsten-belastingen, wordt
ook nog de wetgeving der secretarissen-generaal bestudeerd, daar de bepalingen er
van nog gelden voor het belastingjaar 1947. Ook de belastingen op de exceptionele
winsten en op de winsten voortspruitende uit leveringen aan de vijand vinden hier
hun plaats. Al zal niet iedereen zijn weg vinden - dat de bepalingen der wet vaak
tegenstrijdig zijn is wel niet de schuld der auteurs -, toch zal een aandachtige studie
van dit laatste deel de vennoten of toekomstige vennoten t.a.v. het steeds delicaat
probleem der belastingen zeer nuttige inlichtingen aan de hand doen.
Het boek besluit met de tekst der wet op de vennootschappen en met een alfabetisch
register.
C. Caenepeel
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Prof. Dr. L. BENDER O.P., Het Recht. Rechtsphilosophische
verhandelingen voor juristen en andere ontwikkelde personen. - Paul
Brand, Bussum, 1948, 317 bladz. geb. f. 7.
In veertien beknopte hoofdstukken zet Schr. op de hem eigen glasheldere manier
enige voorname vragen der rechtsphilosophie uiteen.
We kunnen ons als eerste kennisname van de algemene beginselen en begrippen
van de Thomistische rechtsleer moeilijk een betere gids voorstellen dan deze
overzichtelijke, consequente en duidelijke verhandelingen. Er zijn zeker kwesties,
waar we enigszins anders over zouden denken dan de schrijver; zo zouden we de
zedelijke gelding van het recht liever niet baseren op een alleen aan de individuele
persoon toekomende
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zedelijkheid, aangezien we menen dat de moraliteit in haar wezen direct ook de
gemeenschap raakt; en van de andere kant de verschillen in gelding van natuurrecht
en positief recht, en, bij alle gelijkheid, toch ook het verschil tussen recht en moraal
meer geaccentueerd wensen. Maar men kan nooit beter beginnen dan met de
bestudering van een geheel, waarin de opvattingen van de auteur in strakke logica
in ieder onderdeel worden volgehouden. En hierin is het werk van Dr. Bender perfect!
P.H.
Mr. Dr. H.G. RAMBONNET, Het wezen van het huwelijk en de
echtscheiding; - G.G.G. n. 630, 's Hertogenbosch, 1948, 80 bladz.
Schr. beoogt een beknopte verhandeling te geven over de diepere beginselen inzake
huwelijk en echtscheiding, voor breder kring toegankelijk dan de bestaande
omvangrijke studies. Het eerste gedeelte handelt over het wezen van het huwelijk.
Het tweede deel ontwikkelt vanuit het standpunt uitsluitend van het natuurrecht,
zoals Schr. het opvat, dat echtscheiding bij onderlinge toestemming volstrekt, op
gronden echter van algemeen belang op gezag van de overheid wel in het algemeen,
maar niet volstrekt is uitgesloten. De auteur merkt uitdrukkelijk op, dat hij hier niet
ingaat op vragen van positief goddelijk recht. Hiermee redt hij ongetwijfeld de
orthodoxie van zijn standpunt; maar is de bruikbaarheid ook gered?!
Naast de talrijke geschriften over deze materie, die niet zelden overvloeien van
deernis en jammer over het harde lot van echtelieden, die een plaag voor elkaar zijn
en toch niet snel genoeg kunnen scheiden, is een boekje als dit een weldaad: het
zoekt de oplossing niet in het uitdoven van de walmende pit, maar in beginselen en
motieven, die het huwelijksleven kunnen voeden en, zo nodig, vernieuwen.
P.H.
Albert DANDOY, Le prolétariat et ses problèmes. - Ouvrage hors Série
de la Collection 'Batir' Casterman, Doornik, 1947, 215 blz. fr. 45.
De schrijver toont in kalme bewoordingen maar toch bijzonder duidelijk en zelfs
scherp aan wat het proletariër zijn inhoudt; welke stoffelijke maar nog meer culturele
en zedelijke nadelen het voor den loonarbeid, vooral voor den loonarbeider in grote
ondernemingen meebrengt. Wat dan gedaan? In zijn antwoord op die vraag brengt
de schrijver treffende opmerkingen naar voren; hij raakt evenwel slechts even de
meest actuele vraagstukken aan, nl. die betreffende de structuurveranderingen
waardoor men medezeggenschap aan den werknemer wil geven.
K. du Bois

Geschiedenis
B. STEVENS O.F.M., Geschiedenis van de Middeleeuwse Beschaving,
'Magistra Vitae', IV. - De Vlaamse Drukkerij, Leuven;
Standaard-Boekhandel, Brussel, 1948, VIII-287 blz., geïll., Fr. 125.
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Met het verschijnen van dit deel over de Middeleeuwen heeft de reeks Magistra
Vitae de voorlaatste etape naar haar voltooiing afgelegd; het deel over de Romeinse
beschaving moet de serie afsluiten. Iedereen kent de opzet en de methode van deze
handboeken: onnodig derhalve er hier over uit te weiden (cfr. K.C.T. Streven, I.7,
April 1948, blz. 747-748).
Afstekend tegen het heidendom van de Oudheid en tegen het individualisme van
de Moderne Tijden, rijzen de Middeleeuwen in de geschiedkundige ontwikkeling
op als de periode 'waarin de Westeuropese maatschappij officieel christelijk werd
en daardoor een eigen geest bezat' (blz. 1). Het eerste deel schetst de wordingsperiode
van deze kerstening, van af het vrijheidsedict van Constantijn (313) tot aan Karel de
Grote (ca. 800), met als titel: de Lente van de Middeleeuwen. Het woord Lente moet
zeker de tegen-
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hanger vormen van de benaming Herfsttij, door het meesterwerk van Huizinga
vereeuwigd. Toch klinkt het wat euphemistisch voor deze sombere, ruwe, bloedige
wordingstijden! De Bloeitijd van de Middeleeuwen loopt van ca. 800 tot ca. 1300:
de tijd waarin de middeleeuwse christelijke geloofsgeest tot zijn duidelijkste en rijkste
uiting komt op letterkundig en kunstgebied, in de economie en de politiek. Tenslotte
komt het Herfsttij van ca. 1300 tot 1450: de periode van de standen en de corporaties.
De in dit werk voorgestelde indeling is vatbaar voor kritiek. Het einde van de Lente
had men b.v. kunnen plaatsen na het definitief ineenstorten van het Karolingische
rijk, de bloeitijd laten aanvangen met de opkomst van de Capetingers in Frankrijk
en van het H. Roomse Rijk in Duitsland en met het ontstaan van het leenroerig stelsel.
Het Herfsttij begint eveneens wat vroeger dan bij Huizinga. Doch de gebruikte
indeling is stellig te verdedigen.
Dit synthesewerk omspant een tijdruimte van meer dan tien eeuwen, die ongemeen
rijk is aan feiten, aan nieuwe stromingen, aan diepgaande kenteringen. De Respublica
christiana lost zich gaandeweg op in nationale staten, de landelijke economie evolueert
over de stadseconomie naar een vrijer internationaal verkeer, de kunst ontwikkelt
zich van de eenvoudige basiliekkerk naar de typisch christelijke Romaanse en
Gothische stijlen, om tegen het einde der Middeleeuwen op de Vroeg-Renaissance
uit te lopen, maar bovenal de diepreligieuze christelijke geest doordringt de hele
Westerse beschaving.
De synthetische blik van de auteur is tegelijk breed en scherp: in een chaos van
allerlei gegevens heeft hij orde en klaarheid gebracht. Wij vragen ons enkel af, of
de samenvatting soms niet wat té bondig is. Zo moet b.v. een H. Thomas van Aquino
het met een eenvoudige vermelding stellen (blz. 131). In de bibliographie hadden
wij sommige boeken vermeld willen zien, b.v. een Kurth op blz. 32, een Spangenberg,
Vom Lehnstaat zum Ständestaat op blz. 108 of 195, de Société d'ancien Régime van
Prof. E. Lousse op blz. 122.
Toch is het te verwachten en hoogst wenselijk, dat dit gedegen en met zorg
uitgegeven boek de leidraad worde van allen die de Middeleeuwse geschiedenis
instuderen.
J. Van der Straeten
P. Dalmatius van HEEL O.F.M., De Minderbroeders te Gouda, Dl. II
1633-1947. - Drukkerij Verzijl, Gouda, 1947, 218 blz.
In dit tweede deel geeft de schrijver een overzicht van de werkzaamheden der
Minderbroeders sedert 1633 als missionaris op de missiestatie en later in de parochie
van St. Joseph. Pater van Heel gebruikt veel ongedrukte gegevens, zodat hij met zijn
boek een nieuwe kijk geeft op de werkzaamheden der Minderbroeders, maar ook op
de toestand van de katholieken te Gouda gedurende deze periode.
P.G.
Arthur de BRUYNE, De Boerenkrijg, 1798, 'Voor Outer en Heerd'. Volksreeks nr 358, Davidsfonds, Leuven, 1948, 200 blz., 32 en 48 Fr.
Een boek dat met veel nuance en zin voor historisch perspectief de geschiedenis van
de grootste volksbeweging in de Franse bezettingstijd weergeeft. Geen overdreven

Streven. Jaargang 2

verheerlijking en goedkope romantiek, zoals men gemakkelijk in de literatuur over
dit onderwerp vindt, maar nuchter en zakelijk wordt het ontstaan en de ontwikkeling
van de spontane weerstand tegen den verdrukker getekend. Deze had de zware
vergissing begaan het volk aan te randen in zijn heiligste rechten, in zijn vrijheid en
godsdienst, en methodes te gebruiken, waartegen onze mensen zich steeds te weer
stelden.
Toch is het boek geen koude opsomming van enkele feiten en schermutselingen,
maar een vlot en levendig verhaal, gedragen door een piëteitvolle verering voor de
helden van die donkere dagen. Bijzonder interessant is het vast te stellen hoe het
verraad van de volksleiders van 1789 en van de buitenlandse mogendheden onze
mensen dwongen alleen op hun eigen beperkte middelen te rekenen en zo het karakter
van spontaan zelfverweer accentueerde, hoe alleen het Vlaams gedeelte van het

Streven. Jaargang 2

222
land zich verweerde en hoe de passiviteit van Wallonië leidde tot de aanvaarding
van het Franse bewind en zijn anti-christelijke levensbeschouwing, die van af dit
tijdsbestek het Zuidelijk deel van België zal kenschetsen. Moge het werk in een tijd
dat zovelen sceptisch twijfelen aan de hoogste waarden van recht en waarheid weer
de bezieling geven, die onze voorouders 150 jaar geleden tot het verweer dreef, en
ons volk zolang geluk, zegen en rijkdom gaven.
P. Lenders
Hilaire BELLOC, Richelieu. Nederlands van Dr. M.H. Jacobs. - Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 212 blz., geb. f. 8,25.
Ofschoon Belloc al geruime tijd dood is en de eerste uitgave van dit werk dagtekent
van 1930, kan men de vertaling van dit werk toch niet overbodig noemen. Ware dit
boek na de tweede wereldoorlog geschreven, de schrijver zou waarschijnlijk slechts
weinig aan de inhoud veranderd hebben. Want het éne punt, waaraan hij de meeste
aandacht schonk, namelijk: dat de eredienst van de nationaliteit de plaats ingenomen
heeft van de oude religie, waaraan Europa haar ontstaan dankt, is sinds nog duidelijker
naar voren gekomen. De schrijver heeft zich bij deze biografie een tweeledig doel,
waarin hij het werk verdeelt, gesteld. Vooreerst 'De aard van het Resultaat', en
vervolgens 'Het verloop van het Resultaat'. De aard van het resultaat bestaat in het
stuiten der katholieke reactie, in het verval van het Oostenrijkse Huis, in het verlies
der Spaanse koloniën, in de versterking van de protestantse cultuur, in de opkomst
van de modern georganiseerde staat, die Frankrijk werd. 'Het verloop van het resultaat',
waarmee bedoeld wordt, hoe dit alles door Richelieu is veroorzaakt, is het onderwerp
van het tweede deel. Men hoeft Belloc niet te prijzen om zijn pittige stijl of om zijn
persoonlijke inzichten. Zijn verdiensten op dit terrein zijn bekend genoeg. Daarom
zal een liefhebber van geschiedenis dit werk gaarne ter hand nemen, dat door Dr.
Jacobs uitstekend vertaald is.
K.J.D.
Aquilinus EMMEN O.F.M., Franciscus de Hollandia O.F.M., 1650-1708,
in saeculo Albertus Burgh. Nova documenta biobibliographica. Quaracchi,
Collegium S. Bonaventurae, 1947; Extractum ex Periodico Archivum
Franciscanum Historicum, an. XXXVII, 1944 (prodiit mense Sept. 1947).
Zoals de titel van dit werkje aanduidt, worden in deze levensschets nieuwe
documenten gebruikt, nl. verschillende eigenhandige bundels mss. door de schr. in
Italie ontdekt. Daardoor komt deze nederlander, die zich in Italie van het
protestantisme bekeerde, Minderbroeder werd en zich als professor in philosophie
en theologie en in controversiekwesties onderscheidde in een nieuw licht te staan.
Als consultor van het H. Officie moest hij verslag uit brengen over werken van
Nederlandse Jansenisten. Na het korte biographische gedeelte, volgt dan een
beschrijving naar de hss. van Franciscus' werken over theologische onderwerpen,
zijn oordelen over de boeken voor het H. Officie, zijn brieven die antwoorden zijn
op theologische moeilijkheden en zijn aantekeningen over het Jansenisme.
P.G.
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VOLTAIRE, Karel XII van Zweden. Vert. door Dr J.A. Schröeder, 273
blz. in 8o, s.d., - Antwerpen, Het Kompas; Amsterdam, L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij, frs 110.
Het is minder bekend dat Voltaire als historicus enkele merkwaardige werken
produceerde in een geest, die reeds de moderne historiographie aankondigde. Zijn
geschiedenis van den Zweedsen Koning Karel XII (17-1718) heeft daarom als
historische uiteenzetting ook nu nog zijn waarde.. De vertaling, die ons hier wordt
geboden, tracht in een prettige taal de levendigheid van den Fransen auteur weer te
geven. Onvermijdelijk verliezen bij een vertaling een reeks woorden en wendingen
de eigen klank, die zij in de Franse literatuur der 18e eeuw en bijzonder in het oeuvre
van Voltaire hadden. Toch kweet de vertaler zich goed van zijn
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taak. Mogelijk had de uitgave nog wat kunnen winnen door het vermijden van enkele
slordigheden, het weergeven van alle data van de originele tekst en het bijvoegen
van nog enkele notas.
P. Lenders

Land en volkerenkunde
Maurice VERSTRAETE, Aperçu de droit civil du Congo Belge, de la
condition de ses habitants et des personnes morales. Conflits coloniaux. Editions Coloniales Zaïre, Antwerpen, 1946, 215 blz.
Zeer bescheiden, te bescheiden spreekt de schrijver van zijn werk: 'Het is maar een
overzicht, ten dienste van oningewijden. Feitelijk hebben wij hier een omwerking
van zijn groot Nederlands werk 'Het Kongoleesch Burgerlijk Recht'. De Personen
en Internationaal privaat recht, door Maurice Verstraete en Gérard Sobre, verschenen
in 1945 in de grote collectie 'Belgisch Publiek en Privaat Recht'.
Alhoewel hij hier het wetenschappelijk apparaat dat zijn groot Nederlands werk
opluisterde niet heeft opgenomen, geeft ons de geleerde jurist een grondige,
buitengewoon klare en bevattelijke handleiding voor de XV Titels van het Ie Boek
van Burgerlijk recht. Zeer nuttig boek voor alle belanghebbenden, ook voor
missionarissen, voor wie de kennis van het Kongolees Burgerlijk Recht noodzakelijk
is geworden.
J. Van Wing S.J.
J. VERSCHUEREN, La République d'Haïti, I Panorama d'Haïti, le pays
et la mission, II Echos d'Haïti, esquisses et récits, III Le culte du Vaudoux
en Haïti. - Sculdis Uitgaven, Wetteren; Lithielleux, Parijs, 1948, 539, 514
en 467 blz., Fr. 125, geb. Fr. 175, de drie delen Fr. 350, geb. 500, Fr. 625,
875, 1750, 2500.
De schrijver wil ons met Haïti bekend maken en in het bijzonder met zijn
godsdienstige toestand. Daar woont een bevolking onttrokken aan de geboortegrond
van haar voorvaderen en zedelijk ontaard door hen, die haar moesten opheffen: door
de meesters die haar in slavernij uitbuitten. Geen wonder dan dat Haïti, na in het
begin der vorige eeuw zijn slavenjuk te hebben afgeworpen, ruim een eeuw lang
politieke anarchie beleefde. Gelukkig kwam eindelijk in 1915 redding door
tussenkomst van de Verenigde Staten. Wapenvertoon dwong toen eerbied af en de
orde werd hersteld, bijna zonder bloedvergieten. Meer nog, toen in 1934 de voogd
zich terugtrok bleef politieke rust heersen.
De godsdienstige en de zedelijke toestand blijven evenwel bedenkelijk. De
bevolking is in naam nog nagenoeg katholiek, maar slechts een kleine minderheid
praktiseert. Er is - en was altijd - nijpend gebrek aan priesters en bijna geen inlandse
clerus. Hierbij komt dat de dienst van Vaudoux daar nog steeds blijft heersen: heidense
opvattingen en praktijken, uit Afrika afkomstig.
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Het werk is duidelijk geschreven. Wij hadden het echter iets meer kernachtig
gewenst, het samensmelten van de delen I en II om talrijke herhalingen te vermijden,
en ook wel een vlotter taal.
K. du Bois
Clément VAN STRAELEN, Wegwijzer voor wie naar Kongo wil. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 49 blz., Fr. 20.
Een sympathiek boekje, geschreven door een hoogstaanden magistraat, die nooit
naar Kongo reisde, doch Kongo kent: Veertig jaar geleden schreef hij reeds een
belangwekkend werk over de Missies in Kongo. Het boekje is klein van formaat
doch rijk van inhoud, handig en praktisch, een betrouwbare gids voor wie naar Kongo
wil.
Schrijver heeft geen rekening kunnen houden met het Besluit van de Regent, 1
Juli 1947 - Bestuursinrichting van de Kolonie. Tabellen van de Kaders van het Bestuur
in Afrika. - Statuten der beambten van het Koloniaal Bestuur. - Statuut van de
beambten van het Bestuur in Afrika.
J. Van Wing S.J.
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Ger. BAZELMANS, Het verborgen India. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 298 pp. geb. f. 9,75.
Missionarissen moesten meer schrijven. Inderdaad, van wie kan men een beter terzake
kundig overzicht van welk volk ook verwachten, dan van een missionaris, die lange
tijd onder dit volk verbleef. Pater Bazelmans, Norbertijn, behandelt hier kort en
duidelijk verschillende aspecten van het Indische leven. De verschillende godsdiensten
en een uitstekend overzicht over de problemen en moeilijkheden van de missie
vormen de hoofdschotel. Het volk is hem dierbaar geworden, en de godsdienst is de
sterkste 'verborgen' drijfveer van den Indiër. Al verzwijgt hij de mistoestanden
allerminst, toch kan men zich afvragen of het beeld dat hij hier van India geeft, niet
al te sterk geïdealiseerd is.
Het boek is van enkele kaarten en een uitgezocht stel foto's voorzien; vooral voor
katholieken wordt lezing aanbevolen.
C.K.

Varia
Prof. Dr. A.J.P.v.d. Broek, De dageraad der mensheid. - N.V. Oosthoek's
Uitg. Mij, Utrecht, 1947, 216 blz. en 150 illustr., geb. f. 7,90.
Reeds vroeger heeft Prof. van den Broek over deze materie geschreven: in 1926
Praehistorie van den mensch en in 1936 De oudste geschiedenis van den mensch.
Veel uitgebreider, vollediger en geheel bijgewerkt met de nieuwste gegevens geeft
dit boek een imposant overzicht van hetgeen na moeizame onderzoekingen en
opgravingen bekend geworden is van de oudste mensenrassen op aarde.
Na enkele geologische en anthropologische gegevens als inleiding volgt een
bespreking van de fossielen van de mens in Europa en daarbuiten. Interessant is
vooral de palaeontologie en de praehistorische cultuur. Het lichaam van de mens
heeft na het steentijdperkt niet veel verandering ondergaan; de culturele ontwikkeling
wel. Zelfs zijn, zoals bekend, in protohistorische, - en nog in historische - tijden
culturen ontstaan, tot bloei gekomen en weer vergaan. Men moet respect hebben
voor een wetenschap die, ondanks het feit dat de vele vondsten zo weinig variatie
en houvast geven, daaruit toch vrij goed gefundeerde conclusies weet te trekken. De
schrijver hoedt zich angstvallig voor fantasie. Zo is ook zijn laatste hoofdstuk over
de 'afstamming' van de mens zeer voorzichtig-critisch neergeschreven; de fossielen
leren hieromtrent eenmaal weinig.
Is het wonder dat iemand, die zich zo verdiept heeft in de alleroudste
cultuurgeschiedenis, op het einde van zijn boek zich beangst afvraagt of de huidige
cultuur zal blijven groeien of teloor gaan, en of de aarde bevolkt zal worden met
homines bonoe voluntatis, wien in de Kerstnacht het in terra pax werd toegezongen.
C.R. Zijerveld, arts.
Prof. Paul MAHIEU, De reclame. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1948, 207 blz.
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Deze studie is in de eerste plaats voor de praktijk bedoeld, terwijl de theorie
uiteengezet wordt om de praktijk te verduidelijken en aan te vullen. Het werk is zeer
methodisch opgesteld. Misschien kon hier en daar verder in bijzonderheden getreden
worden. Of heeft de Professor bedoeld enkel een uitgebreide inleiding aan te bieden?
De bibliografie aan het einde van het boek doet het ons vermoeden.
K.B.
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
Een punt, dat reeds meerdere malen in de redactievergaderingen ter sprake kwam
betreft de verantwoordelijkheid van de redactie voor de artikels en andere bijdragen,
die in ons tijdschrift worden opgenomen.
Onze bedoeling is de lezers een zo juist mogelijk inzicht te geven in actuele
vraagstukken. Het gaat hier dikwijls over vrije kwesties waaromtrent nog geen vaste
mening bestaat. In dergelijke gevallen acht de redactie zich verplicht de vrije
meningsuiting te bevorderen, voorzover deze meer klaarheid kan brengen in de
discussie en leiden tot een oplossing in overeenstemming met ons Katholiek standpunt.
Hieruit volgt, dat het opnemen van een artikel, waarin zulk een vrije mening wordt
geuit, voor de verantwoordelijkheid blijft van den schrijver en niet per se de mening
weergeeft van de redactie. Haar verantwoordelijkheid blijft hoofdzakelijk beperkt
tot hetgeen haar principieel standpunt betreft.
Wij kunnen reeds aankondigen, dat in het Decembernummer zullen opgenomen
worden bijdragen van Dr B. Delfgaauw over 'De wijsbegeerte in het Europa van
onze dagen', van Prof. Dr G. Verriest over de 'Niet-Euclidische Meetkunde', van Dr
Thomas over de Berlijnse kwestie. Ook werd ons toegezegd een artikel van Pater J.
Schreurs M.S.C. over de kerkelijke kunst in Limburg.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aertnijs C.S.S.R., Joseph, 'Compendium Liturgiae sacrae juxta Ritum
Romanum'. - Marietti, Rome-Turijn, ed. 11a, 1943, 228 pp.
Amery, C.H., 'The Elisabethan Spirit'. - Macmillan, London, 22 pp.
Arlen, Michael, 'Shelmerdene'. - Die Poorte, Antwerpen, 1947, 253 pp.
Aszlanyi, Carl, 'Zeven Oorvegen'. - Die Poorte, Antwerpen, 1947, 290 pp.
Avertsjenko, A., 'Een wervelstorm'. - Vert. d.L. Cremers, Die Poorte,
Antwerpen, 1947, 157 pp.
Axters O.P., St., 'La Spiritualité des Pays-Bas'. - Nauwelaerts, Leuven, 1948,
184 pp. Fr. 65.
Banning, Dr. W., 'Hedendaagse Sociale Bewegingen'. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 3e dr., 272 pp. geb. f. 9,90.
Beckmann, Johannes, 'Die Katholische Kirche im neuen Afrika'. - Benziger,
Einsiedeln, 1947, 372 pp. Zw. Fr. 13 en 15,80.
Bender O.P., Prof. Dr. L., 'Het Geweten'. - Paul Brand, Bussum, 2e dr. 144 pp.
f. 2,20.
Bender O.P., Prof. Dr. L., 'De Huwelijksbeletselen en hun Dispensatie'. - Paul
Brand, Bussum, 131 pp. f. 1,95.
Berquin, Pr., 'De dringende noodzakelijkheid van de E.K.'. - Goede Pers
Averbode, 72 pp., Fr. 20.
Bethanië, 'De Eerstgeborene'. - Munster, Amsterdam, 445 pp.
Biard, Chan. J. 'Les sept Transfixions de Notre Dame, d'après l'Epée et le Miroir
de Paul Claudel'. - Casterman, Doornik, 152 pp., Fr. 45.
Biebuyck, J. 'Le Psaume dans la Ville'. - Casterman, Doornik, 241 pp. Fr. 66.
Bless, H. 'Katholieke geestelijke Gezondheidszorg in Nederland'. - J.J. Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik, 127 pp. f. 3,45; Fr. 55.
Blontrock, A. 'H. Benoit Labre, De Pelgrim zonder Vaderland'. - Sint Franciscus
Drukkerij, Mechelen, 149 pp. Fr. 40.
Bollengler, Paul. 'Mens en Waarheid'. - 't Groeit, Antwerpen, 28 pp.
Boni, A., 'Ernest Claes'. - Davidsfonds, Leuven, 311 pp. Fr. 42 en 58.
Boon, Jan. 'Een Vaderland om te beminnen'. - De Vlijt, Antwerpen, 118 pp. Fr.
45.
Bosman, O., 'Tamboer van de Dood'. - Born, Assen, 150 pp., geb. f. 3.25.
Bouchat, Kan. J. 'Twaalf Oefeningen van H. Uur'. - Euch. Boekhandel,
Brakkenstein, Nijmegen, 111 pp. f. 0,65.
Brants, U., 'Beknopte Cultuurgeschiedenis van het Vlaamse Volk'. - Manteau.
Brussel-Tilburg, 1947, 525 pp. f. 7,50 en 9.Bruning O.F.M., Dr. E., 'Het Geestelijk Lied van Nederland'. - De Toorts,
Heemstede, 320 pp. geb. f. 4,50.
Buysse, C., 'Plus-que-parfait'. - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 74
pp. Fr. 25.
'Christus onze Koning, III. Leven in Christus'. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
128 pp.
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Churchill, W., 'Mémoires over de tweede Wereldoorlog' Dl I. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 497 pp.
Claes, E., 'Kobeke'. - Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 207 pp. geb.
Fr. 80.
Claude S.J., R., en P. Capart S.J., 'Jésus Christ notre Maître'. - Casterman,
Doornik, 200 pp.
Crick, J., 'Dr. F.A. Snellaert, Dr. Guislain, Frans De Potter, Florimond van
Duysse'. - Uitg. Campo Santo, Sint-Amandsberg, Gent, 80 pp. Fr. 30.
Dam, C.F.A. van, 'Spaans Handwoordenboek' Dl I, Spaans-Nederlands. - van
Goor, Den Haag, 2e dr. 1362 pp. f. 17,50.
Dantinne, Emile, 'L'OEuvre et la Pensée de Péladon'. - Office de Publicité,
Brussel, 190 pp.
Doornik, M.S.C., Dr. N.G.M. van, 'Pelgrims naar de Una Sancta'. - Spectrum,
Utrecht-Brussel, 442 pp.
Durme, Dr. M. van, 'Antoon Perrenot van Granvelle'. - Standaard, Antwerpen,
55 pp. Fr. 25.
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Ecclesia Docens, 'Rerum Novarum', 72 pp. f. 1,55; 'Magna Dei Matris' 60 pp.
f. 1,15; 'Rerum Novarum', 72 pp. f. 1,35. - Gooi en Sticht, Hilversum.
Franssen, Luc. 'Ik was een Collaborateur!'. - Overmaes, 's-Gravenvoeren, 87
pp. Fr. 30 en 45.
Gestel S.J., G. van, 'Lectuur en Censuur'. - Paul Brand, Bussum, 89 pp. f. 1,40.
Gevers, Marie, 'Scaldis'. Vert. d.E. Willems. Casterman, Doornik, 192 pp. Fr.
60.
Gorter, Herman, 'Verzamelde Werken' Deel I en II. - Van Dishoeck, Bussum;
Querido, Amsterdam, in 8 dl. f. 96,-.
Greene, Graham, 'The Heart of the Matter'. - William Heinemann, London etc.,
297 pp.
Groot, Prof. Dr. J.C., 'Karl Barth's theologische betekenis'. - Paul Brand,
Bussum, 177 pp. f. 2,70.
Heerikhuizen, F.W. van, 'In het Kielzog der Romantiek'. - Kroonder, Bussum,
225 pp.
Huffer S.J., Dr E., 'Chemie, ervaring en deductie'. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 216 pp. geb. f. 5,80; Fr. 98.
Janssens, J., 'Kerk en Gezin'. - St. Franciscus drukkerij, Mechelen, 163 pp.
Jolivet, Regis, 'Beknopt handboek der wijsbegeerte'. - Vert. d. Dr Johannes
O.F.M. Cap., Dekker en van de Vegt, Utrecht-Nijmegen, 371 pp. f. 6,90 en
8.50.
Jong, Kard de, 'Handboek der Kerkgeschiedenis', Dl III. - Dekker en van de
Vegt, Utrecht-Nijmegen; Standaard, Antwerpen, 464 pp., 4e dr.
Kerssemakers S.J., J.W. 'Nader tot God'. - De Toorts, Heemstede, 3e dr. 303
pp. geb. f. 5,90.
Kok, Drs A., 'Verleidende Geesten'. - Kok, Kampen, 2e dr. 191 pp. geb. f. 3,90.
Kologriwof, Iwan von, 'Von Hellas zum Mönchtum. Leben und Denken
Konstantin Leontjews'. - Pustet, Regensburg, 300 pp. Dm. 9.
Lindworsky S.J., J., 'Psychologie der Ascese'. - R.K. Jongensweeshuis, Tilbug,
64 pp. f. 1,25.
'Liturgische kalender voor het jaar 1949'. - Romen en Zonen, Roermond-Maaseik,
f. 2,50.
Lannoy, Maria De, 'Josientje en haar offertjes'. - Davidsfonds, Leuven, 221 pp.
Fr. 24.
Lord S.J., Dan. A., 'Engeltje en duiveltje'. - Helmond, Helmond, 32 pp.
Microreeks, nr 13-18: Als ik eens God was, d.D. Lord; In het zweet van uw
aanschijn, d.L. Sterckens; Ouders, d.D. Lord; Excuseer mijn houding, d.D. Lord;
Moeders, d.J. de Rooy; De zang van het gezin, d.J. de Rooy. - Lannoo, Tielt, ±
40 pp. Fr. 6 per stuk.
Lorson S.J., P., 'La symphonie pacifique'. - Leroux, Strasbourg-Paris, 307 pp.
Lugt, A. van der, 'Het geluk rijpt in de lente'. - Davidsfonds, Leuven, 242 pp.
Fr. 34 en 50.
Matthey, W. von, 'Russische Kunst'. Mit 85 bildern. - Benziger,
Einsiedeln-Zürich, 114 + 48 pp.
Mierlo S.J., Prof. Dr J. van, 'De prioriteit van Elckerlijck tegenover Everyman
gehandhaafd'. - Standaard, Antwerpen, 107 pp. Fr. 65.
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Monden S.J., Dr J., 'Het Misoffer als Mysterie'. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 192 pp. f. 8,50 en 9,50; Fr. 145 en 165.
Mooren, Dr G., 'Plutarchus' leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles'
omgeving'. - Berkhout, Nijmegen, 141 pp.
'Musik und Altar'. - Christoforus-Verlag, Freiburg im Br. 96 pp.
Nilson, Fr., 'Bombi Bitt en ik'. - Vert. d.A. Dierckx. Die Poorte, Antwerpen,
1947, 218 pp.
Parc, Jean du, 'Marilou'. - Vink, Antwerpen, 445 pp.
Peisson, Ed., 'De man met de dollars'. - Vert. d.K. Goossens, Die Poorte,
Antwerpen, 1947, 208 pp.
Pienaar, F.C., 'Die liefde is lankmoedig'. - Born, Assen, 152 pp. geb. f. 3,90.
Poesjkin, A., 'De Kapiteinsdochter'. - Het Kompas, Antwerpen, 190 pp. Fr. 40
en 60.
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Prick van Wely, Dr F.P.H., 'Kramer's Engels Woordenboek, Engels-Nederl.,
Nederl.-Engels'. - G.B. van Goor, 's-Gravenhage-Batavia, 19e dr. 1238 pp. f.
7,90.
O'Brien, Kate, 'Ana de Mendoza, Prinses van Eboli'. - Vert. d. Emma Dronckers.
- Het Kompas, Antwerpen, 413 pp. Fr. 40 en 60.
Roland Holst van der Schalk, Henriette, 'In de webbe der tijden'. - Brussel,
Rotterdam, 1947, 106 pp. f. 3,90 en 4,90.
'Sacris Erudiri', Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen I. - Beyaart, Brugge,
Nijhoff, 's-Gravenhage, 424 pp.
Saint-Martial, Jean de, 'Les trésors de Rome'. Casterman, Doornik, 146 pp.
Fr. 45.
Schendel, A. van, 'Twaalf verhalen'. - De Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 110
pp. Fr. 35.
Schim van der Loeff, H.J., 'Het voortplantingsleven van de mens'. - Romen en
Zonen, Roermond, 131 pp. 14e dr., f. 1,50.
Sizoo, Prof. Dr A., 'De antieke wereld en het nieuwe Testament'. - Kok, Kampen,
2e dr. 226 pp. geb. f. 5,50.
Stifter, A., 'Brigitta'. - Het Kompas, Antwerpen, 215 pp.
Sträter, Paul, 'Katholische Marienkunde' Dl I, 383 pp.; Dl II, 360 pp. Schöningh,
Paderbron, 1947, 10 DM. per Dl.
Teresia, Heilige - van Avila, 'Werken van de H. Teresia' Dl I. - Paul Brand,
Bussum, 1147 pp. geb. f. 15.Ternus S.J., J., 'Der gegenwärtige Stand der Assumptafrage'. - Josef Habbel,
Regensburg, 61 pp. DM 1,80.
Ternus S.J., J., 'Die Abstammungsfrage heute'. - Josef Habbel, Regensburg, 96
pp. DM 2,50.
Tournier, Dr Paul, 'Radicale therapie'. - Ten Have, Amsterdam, 303 pp. 2e dr.
geb. f. 6,50.
'Tijdschrift voor Liturgie'. - Benedictijnerabdij, Affligem. Abt. Fr. 90; f. 6,50.
Vanhaegendoren, Dr M., 'Onze strijd om de Vlaamse Waarheid'. - De Pijl, 20
pp. Fr. 6,50.
Vermolen, G.C.M., 'De Eucharistische Kruistocht Pius X'. - Euch. Secretariaat,
Brakkenstein, 55 pp. f.l.
Vlerick, J. en J. De Venter, 'Hebben onze jongens en meisjes vertrouwen in
vader en moeder?' - Standaard, Antwerpen, 98 pp. Fr. 47 en 77.
Willam, Franz M., 'Die Geschichte und Gebetsschule des Rosenkranzes'. Herder, Wien, 232 pp. geb. S. 21,80, sfr. 9,50.
Witzenburg, A., 'De vergulde hand'; Greef, Joh. D., 'De O.6. verdwenen'.
Jeugdserie nr 1 en 2. - H. Stringa, Utrecht, 32 pp.
Wolters-Dawson A., 'Marc Darcy'. - Het Hooghuis, Eindhoven, 288 pp.
'Wijsbegeerte en levenspractijk.' De betekenis van de Wijsbegeerte der Wetsidee
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[1948, nummer 3]
Liturgie en Volksdevotie
door A.L. Remmerswaal S.J.
BEgin April klaagde Pieter van der Meer de Walcheren in De Nieuwe Eeuw er over,
dat het in de pers zo stil bleef rond de encycliek over de heilige Liturgie, die 20
November 1947 verschenen is; sinds vele weken hoopte hij 'hier of daar iets
geestdriftigs, iets van ernstig begrijpen, een beschouwing, een aandachtige
samenvatting te ontdekken'. Ondertussen is sinds het verschijnen van Mediator Dei
et hominum een jaar verlopen en buiten de vaktijdschriften is weinig gepubliceerd
wat deze verwachting bevredigen kan. Maar Pieter van der Meer de Walcheren, die
in zijn bescheidenheid op commentaar wacht van anderen, laat in een korte alinea
een merkwaardig zuiver licht vallen op de inhoud van de encycliek: 'Aan iedere vorm
van godsvrucht wordt zijn plaats gewezen in het leven der Kerk. Voor afwijkingen
en overdrijvingen wordt met klem gewaarschuwd'. Hoewel de encycliek natuurlijk
op de eerste plaats - zoals de titel aangeeft - handelt over de officiële eredienst der
Kerk en daar geheel vol van is, vinden we toch herhaaldelijk beschouwingen gewijd
aan de niet-officiële eredienst: aan de volksdevoties en private gebeden1.. Bij nadere
bestudering blijkt er een nauwe samenhang te bestaan tussen deze verschillende
soorten van eredienst, zó nauw, dat een synthese naar voren komt van het gehele
gebedsleven in de Kerk. Op deze synthese gaan we nader in.

I. - De private eredienst
Ook in de synthese van het kerkelijk gebedsleven treft men hiërarchische
onderordening aan. Synthese zegt immers geen samenbundeling van heterogene
elementen, maar een constructie waarin de verschillende delen allen hun plaats
hebben: het ene deel is belangrijker dan het andere, maar allen te zamen vormen zij
een harmonisch geheel.
Onderaan staat de private eredienst: 'Zonder twijfel, het liturgisch gebed, als zijnde
het openbaar gebed der roemrijke Bruid van Jesus Christus, heeft een grotere
waardigheid dan private gebeden' (37). 'Maar die grotere waardigheid', zo zegt de
Paus, 'betekent

1.

De encycliek 'Mediator Dei et hominum' over de heilige Liturgie, o.a. nn. 28-37, 53-54,
121-135, 171-183, 187. Deze nummers en de nummers tussen haakjes in het vervolg van dit
artikel verwijzen naar de randnummers van de vertaling, die Pater F.A.J. van Nimwegen
C.ss.R. verzorgde in de serie 'Ecclesia Docens,' pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, Gooi & sticht, 1948.
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volstrekt niet, dat die twee soorten van gebed met elkander in contrast of tweestrijd
zijn. Beide zijn ze door een zelfde geest bezield en daarom vloeien ze samen en
harmoniëren ze met elkander volgens het woord: “Christus alles en in allen”, en
streven ze naar hetzelfde doel, totdat Christus in ons gevormd zij' (37).
Ze vloeien samen, want in beide soorten eredienst drukken wij in symbolen woorden en daden - onze afhankelijkheid uit van onze Schepper en Heer, in beide
soorten van eredienst verenigen we ons met Christus, de Middelaar tussen God en
mensen, om de Drieëne God te aanbidden, te loven, te danken, om de hulp des hemels
af te smeken, om ons zelf als offer aan God weg te schenken2..
Private en liturgische eredienst zijn dus ten volle christelijke eredienst. Toch
verschillen zij, omdat in beiden dezelfde wezenlijke kern, onze toewijding aan God,
door wezenlijk verschillende symbolen tot uitdrukking wordt gebracht. Het privaat
en publiek karakter wordt immers niet bepaald door meerdere of mindere
openbaarheid, maar door het aandeel dat de kerkelijke hiërarchie heeft in de eredienst.
Een rozenhoedje gebeden door een massaal aantal leken wordt door het grote aantal
nog geen publiek of liturgisch gebed, terwijl de H. Mis, gelezen zonder gelovigen,
zijn publiek of liturgisch karakter behoudt: 'Immers, zo dikwijls de priester hernieuwt
wat de Goddelijke Verlosser in het laatste avondmaal verrichtte, wordt werkelijk het
offer voltrokken, en dat offer heeft altijd en overal, en ook noodzakelijker wijze en
krachtens zijn eigen aard een publieke en sociale functie, in zoverre nl. degene die
het opdraagt handelt in naam van Christus en van de gelovigen, waarvan de Goddelijke
Verlosser het Hoofd is, en in zoverre hij het aan God opdraagt voor de heilige
Katholieke Kerk en voor de levenden en overledenen. En dit is ongetwijfeld het
geval, hetzij de gelovigen aanwezig zijn (het is onze wens en we bevelen het aan,
dat ze er in zeer groot aantal en met de grootste godsvrucht bij tegenwoordig zijn),
hetzij ze niet aanwezig zijn, want het wordt volstrekt niet vereist, dat het volk
ratificeert hetgeen de priester verricht heeft' (95). Populair gezegd: wanneer de priester
namens de H. Kerk een daad van eredienst verricht of leidt, spreken we van liturgie,
anders van private eredienst.
Private en publieke eredienst harmoniëren met elkander, want er is een
wisselwerking tussen beiden. De private eredienst beïnvloedt de liturgie en omgekeerd.

2.

Voor de private eredienst werkt de Paus dit uit bij de behandeling van de persoonlijke
dankzegging na de H. Communie (125), voor de publieke eredienst bij de behandeling van
het eucharistisch offer (70-73, 80, 92), van het goddelijk officie (143), van de liturgische
jaarkring (150, 159).
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Wanneer de Paus in het vierde deel van de encycliek enige oefeningen van private
eredienst opsomt - meditatie, gewetensonderzoek, retraite, bezoek bij het
Allerheiligste, gebeden ter ere van de H. Maagd, vooral het rozenkransgebed (172)
-, laat Z.H. volgen, dat deze veelvuldige vormen van godsvrucht de gelovigen er toe
leiden 'met groter vrucht deel te nemen aan de openbare godsdienstige handelingen,
en hen afhouden van het gevaar, dat de liturgische gebeden gaan neerkomen op een
ijdel ritualisme' (173).
Maar ook omgekeerd moet de Liturgie de private gebeden beïnvloeden: 'het
christelijk leven bestaat immers niet in de veelvuldigheid van allerlei gebeden en
oefeningen van godsvrucht, maar veeleer hierin, dat ze werkelijk bijdragen tot de
geestelijke vooruitgang der christenen en daardoor ook tot groei der gehele Kerk'
(183).
Het grote belang van de private eredienst blijkt vooral uit het eerste deel van de
encycliek. De Paus beklemtoont daar, dat het voornaamste element in de Liturgie
inwendig moet zijn (24). De subjectieve godsvrucht is evenzeer nodig als de
objectieve, m.a.w. de eigen werkzaamheid der gelovigen evenzeer als de
werkzaamheid, die de Sacramenten uit zichzelf bezitten en de riten krachtens de
werkzaamheid der Kerk (27, 31). Zoals de persoonlijke godsvrucht onvruchtbaar
wordt zonder het offer des altaars en de sacramenten, zo verslapt de deelname aan
het offer en de sacramenten zonder overweging en geestelijke oefeningen (32). Want
die particuliere werken der christenen en die vrome inspanning tot zuivering hunner
ziel prikkelen de krachten der gelovigen en 'daardoor worden deze in betere
gesteltenis gebracht om deel te nemen aan het verheven offer des altaars, om met
rijker vrucht de sacramenten te ontvangen en de heilige riten zo te vieren, dat ze er
beter door bezield en gevormd worden tot ijver voor gebed en christelijke
zelfverloochening, tot daadwerkelijke beantwoording aan de ingevingen en
uitnodigingen der goddelijke genade en tot dagelijks volmaakter navolging van de
deugd van den Verlosser' (35).
Het kan dan ook niemand verwonderen dat de Paus schrijft: 'Houdt dus niet op,
eerbiedwaardige broeders, overeenkomstig uw herderlijke ijver dergelijke oefeningen
van godsvrucht aan te bevelen en te bevorderen' (174).

II. - Ook onderordening in de publieke eredienst
Bleek er duidelijk een onderordening van de private eredienst aan de publieke, ook
in de publieke eredienst zelf is gradatie. Want deze eredienst wordt ofwel centraal
door Rome geregeld voor de gehele
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Latijnse ritus (57, 59), ofwel door de bisschoppen voor hun diocesen. In het eerste
geval spreken we van de zgn. officiële eredienst der Kerk, de liturgie in strikt
juridische zin; deze is neergelegd in de liturgische boeken en pauselijke documenten
en betreft voornamelijk het H. Misoffer, de Sacramenten en het goddelijk officie.
Hier komt het hiërarchisch element het meest universeel naar voren. In het tweede
geval, waarin de publieke eredienst minder universeel door de hiërarchie bepaald is,
bv. voor bepaalde bisdommen, hebben we ook met liturgie te doen maar in ruimere
zin, wel met publieke eredienst maar niet met de centraal geregelde officiële eredienst
van de heilige Roomse Kerk. De encycliek gebruikt het woord liturgie in beide
betekenissen. Meestal betekent het de officiële eredienst der Kerk, omdat in deze zin
het woord liturgie burgerrecht gekregen heeft door de Liturgische Beweging en de
Codex van het Kerkelijk Recht. De definitie die in de encycliek voorkomt is echter
zo ruim mogelijk: 'De heilige Liturgie vormt dus de openbare eredienst, die onze
Verlosser, het hoofd der Kerk, aan den hemelsen Vader brengt, en die de gemeenschap
der gelovigen aan haar Stichter en door Hem aan den eeuwigen Vader brengt, en om
alles kort uit te drukken: de Liturgie maakt de integrale openbare eredienst uit van
het mystieke Lichaam van Jesus Christus, d.i. van het Hoofd en van Zijn ledematen'
(20).
Even verder heet het: 'De hele Liturgie bevat dus het katholieke geloof, voor zover
ze openlijk getuigt voor het geloof der Kerk' (46)3..
Wat zegt nu de encycliek over de niet-officiële openbare eredienst?
Op verscheidene plaatsen worden voorbeelden gegeven: 'Tot die ontwikkeling en
die verandering (nl. in de officiële eredienst - R.) droegen verder niet weinig bij de
met de heilige Liturgie niet strikt verbonden godvruchtige werken en practijken, die
door een bewonderenswaardige beschikking van God in de opeenvolgende tijdperken
ontstonden en zich zo sterk bij het volk verbreidden, zoals bijvoorbeeld de rijkere
en steeds vuriger verering van de goddelijke Eucharistie, van het bitter lijden van
onzen Verlosser, van het allerheiligst Hart van Jesus en van de maagdelijke Moeder
Gods en haar kuisen bruidegom' (53). In het vervolg wordt deze eredienst nader
gespeci-

3.

Wanneer men niet alleen de encycliek beschouwt, maar ook de homilie die de Paus hield tot
de Benedictijner abten op 18 September 1947, dan blijkt duidelijk dat de Paus een ruime
opvatting voorstaat, zó duidelijk, dat Dom Oppenheim O.S.B., die steeds de officiële eredienst
verdedigde als 'de' eredienst der Kerk, naar het andere uiterste oversloeg en zelfs de private
eredienst liturgie is gaan noemen: Dom Ph. Oppenheim O.S.B., De germana sacrae liturgiae
notione, in 'Ephemerides Liturgicae', 62e jrg., blz. 90-92. De Paus heeft toen echter alleen
gesproken over eredienst, ingesteld op gezag van de Kerk, en over door de Kerk goedgekeurde
eredienst. Wel wees de Paus er op geen afkeer te tonen voor private en populaire gebeden.
De homiliepassage over de Liturgie vindt men vertaald in 'Nederlandse Katholieke Stemmen,'
44e jrg., blz. 18-19.
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ficeerd: 'Van die verering (nl. der heilige Eucharistie - R.) voerde de Kerk met verloop
van tijd verscheiden vormen in, dagelijks schoner en vruchtbaarder, zoals bijvoorbeeld
godvruchtige, ook dagelijkse bezoeken bij het goddelijk tabernakel, de zegen met
het Allerheiligste, plechtige processies door steden en dorpen, vooral bij gelegenheid
van eucharistische congressen, openbare aanbiddingen met uitstelling van het heilig
sacrament' (130). En in het vierde deel: 'Er zijn verder nog andere oefeningen van
godsvrucht (andere nl. dan de private oefeningen - R), die weliswaar naar strikt recht
niet tot de heilige Liturgie behoren, maar toch een bijzonder belang en een bijzondere
waardigheid hebben, zodat ze enigermate beschouwd worden als opgenomen in de
liturgische orde en door deze Apostolische Stoel alsook door de bisschoppen
herhaaldelijk goedgekeurd en geprezen zijn. Hieronder worden gerekend de gebeden
die men gedurende de Meimaand naar gewoonte verricht ter ere der maagdelijke
moeder Gods of gedurende de maand Juni ter ere van het H. Hart van Jesus, evenals
gebedsnovenen en tridua, de kruisweg en andere dergelijke' (180).
Dat deze openbare eredienst ondergeordend is aan de strikte Liturgie blijkt ook
hieruit, dat deze oefeningen publiek en privaat kunnen zijn, al naargelang het
hiërarchisch element aanwezig is of niet, terwijl de strikte Liturgie het publiek karakter
nooit verliest.
En het verband tussen deze niet-officiële eredienst en de strikte Liturgie? Over de
onder n. 130 geciteerde eucharistische cultus schrijft de Paus: 'Deze oefeningen van
godsvrucht hebben buitengewoon veel bijgedragen tot het geloof en het
bovennatuurlijk leven der hier op aarde strijdende Kerk... Daarom heeft de Kerk deze
godvruchtige oefeningen, die in de loop der eeuwen zich overal ter wereld hebben
verbreid, niet alleen goedgekeurd, maar ze als het ware tot de hare gemaakt en ze
door haar gezag aanbevolen. Ze komen voort uit de geest der heilige Liturgie, en
dragen daarom, als ze geschieden met de passende luister, met het geloof en de
godsvrucht, die krachtens de heilige riten en de voorschriften der Kerk gevorderd
worden, ongetwijfeld zeer veel bij tot het leiden van een liturgisch leven' (131).
Hetzelfde geldt van de Meimaandoefeningen, novenen enz.: 'Deze godvruchtige
practijken wekken het christenvolk op tot geregeld veelvuldig biechten, tot goed en
devoot deelnemen aan het offer en de heilige Tafel, tot overweging der mysteriën
van onze Verlossing en tot navolging van de heerlijke voorbeelden der heiligen, en
juist daardoor dragen ze met heilzame vrucht bij tot onze deelname aan de liturgische
eredienst. Wie derhalve in zijn vermetelheid het zou wagen al deze oefeningen van
godsvrucht te gaan hervormen en ze uitslui-

Streven. Jaargang 2

230
tend in liturgische schema's zou willen wringen, zou een verderfelijke en totaal valse
stap doen. Toch moeten de geest der Liturgie en haar voorschriften een weldadige
invloed op die practijken uitoefenen, zodat volstrekt niets wordt ingevoerd wat
onbehoorlijk is of de luister van Gods huis onwaardig of eindelijk wat tot nadeel
strekt voor de heilige diensten of in strijd is met de gezonde godsvrucht' (181-182).
Dus wederom: wederzijdse beïnvloeding van liturgische en niet strikt liturgische
eredienst.
Ook deze vormen van niet-officiële eredienst beveelt de Paus aan: 'Zorgt er dus
voor, eerbiedwaardige broeders, dat deze zuivere en echte godsvrucht onder uw ogen
met de dag toeneme en altijd heerlijker opbloeie' (183).

III. - De officiele eredienst der kerk
We naderen nu de top: H. Mis, Sacramenten, koorgebed. Hiernaar convergeert het
gehele gebedsleven van de Kerk. Maar ook in deze top nog onderordening: de H.
Mis en de Sacramenten, voor hun essentieel deel van goddelijke instelling, hebben
het primaat in de cultushiërarchie. En alleen van het H. Misoffer kan men zeggen:
'De hoofdzaak en als het ware het middelpunt van de christelijke godsdienst is het
mysterie der heilige Eucharistie, die door den Hogepriester Christus weleer is ingesteld
en krachtens Zijn gebod door Zijn bedienaren al de eeuwen door in de Kerk wordt
vernieuwd' (65).
Deze rangschikking wordt door de Paus duidelijk geformuleerd in de woorden:
'De liturgische actie begon met de stichting zelf van de Kerk... Overal waar de Herders
een groep gelovigen kunnen bijeenbrengen, richten ze een altaar op, waarop ze het
offer opdragen en waaromheen de andere riten gegroepeerd worden, die bestemd
zijn tot heiliging der mensen en tot verheerlijking van God. Onder die riten komen
op de eerste plaats de sacramenten, d.w.z. de zeven hoofdbronnen van heil; vervolgens
de viering van de goddelijke lofprijzing...; verder de lezing van de Wet en van de
Profeten, van het Evangelie en van de brieven der Apostelen; en ten slotte de homilie
of de preek...' (21).
Deze officiële eredienst is overstelpend rijk. Alleen al aan de eucharistische
eredienst wijdt de Paus een afzonderlijk deel, het grootste van de encycliek (65-135).
Welk is de samenhang van deze officiële eredienst?
Door het goddelijk officie, het officiële gebed van het mystieke Lichaam van Jesus
Christus (140), volgt de Kerk het gebod van de goddelijke Meester op om altijd te
bidden en niet op te houden; de
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eredienst der Kerk, die vooral steunt op het eucharistisch offer en het gebruik der
sacramenten, is zo geregeld en samengesteld, dat hij, door middel van het goddelijk
officie, de uren van de dag, de weken en heel de loop van het jaar omvat, en alle
tijden en de verschillende omstandigheden van het menselijk leven maakt (136, 137).
Dit lof-offer is de omlijsting van het middelpunt van de eredienst, het eucharistisch
offer, het H. Misoffer, dat dagelijks opnieuw het mysterie van het kruis tegenwoordig
stelt en hernieuwt en waarmee alle sacramenten in zeer nauw contact staan (162).
Om deelachtig te worden aan de verdiensten van Christus' Verlossing, is het
volstrekt noodzakelijk dat de mensen elk afzonderlijk in vitaal contact komen met
dit kruisoffer (76): 'Het is dus nodig, dat alle gelovigen het als hun hoogste plicht en
hun hoogste waardigheid beschouwen, deel te nemen aan het eucharistisch offer, en
dat niet door een lijdelijke tegenwoordigheid, nalatig en met een geest vol afdwaling
en verstrooidheid, maar met zulk een toeleg en ijver, dat ze zich ten nauwste verenigen
met den Hogepriester..., en dat ze met Hem en door Hem dat offer opdragen en
tegelijk met Hem zich toewijden' (79). Prachtig werkt de encycliek dit mee-offeren
van de gelovigen uit. Het volk bezit weliswaar geen ware priesterlijke macht - 'de
onbloedige offerhandeling, door welke Christus door het uitspreken van de woorden
der consecratie op het altaar in staat van slachtoffer tegenwoordig gesteld wordt,
wordt uitsluitend voltrokken door den priester' (91) -, maar door hun opname in het
mystieke Lichaam van Christus - door het heilig doopsel - 'worden de christenen...
ledematen van Christus-priester, en door het “merkteken”, dat in hun ziel gedrukt
wordt, bestemd voor de eredienst van God, en zo delen ze overeenkomstig hun staat
in het priesterschap van Christus zelf' (87).
Samen met de priester bieden de gelovigen het goddelijk slachtoffer als offerande
aan God de Vader aan tot verheerlijking der Allerheiligste Drievuldigheid en tot nut
voor heel de Kerk (91): hun eigen wensen van lofprijzing, van smeking, van uitboeting
en van dankzegging verenigen zij met de wensen en de intentie van de priester, ja
van de Hogepriester zelf (92).
'Om echter te maken, dat de offerande, waardoor de gelovigen bij dit offer het
goddelijk slachtoffer aan den hemelsen Vader opdragen, haar volle uitwerking
verkrijgt, moeten ze er nog iets bijvoegen: ze moeten nl. zichzelf als een slachtoffer
opdragen' (97), welke staat van slachtoffer heel het christelijk leven moet doortrekken
(98).
Om deze actieve deelname der gelovigen te bevorderen prijst de
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Paus verschillende middelen aan: gebruik van het Romeins missaal, gedialogeerde
Mis, volkszang (104). Tevens herinnert de Paus er aan, dat deze manieren om aan
het offer deel te nemen volstrekt niet noodzakelijk zijn om het openbare en algemene
karakter van het H. Misoffer te verwezenlijken (105) en dat men eenheid in gebeden
of gezangen en heilige handelingen niet moet forceren: daarvoor zijn aanleg en
karakter en de geestelijke gesteltenis der mensen te verschillend; zelfs bij afzonderlijke
personen blijven de behoeften en neigingen der ziel niet dezelfde (107).
Om verder nog een greep te doen uit de vele aansporingen van de encycliek
aangaande de eucharistische eredienst: de Paus beveelt met aandrang de veelvuldige
communie aan (115, 118), bij voorkeur na de communie van de priester (119), en
tevens de particuliere dangzegging na de nuttiging van de heilige Eucharisties
(121-126).

IV. - De synthese van 'Mediator Dei et hominum'
Bij het opsommen van de samenstellende delen van het kerkelijk gebedsleven private eredienst, niet-officiële openbare eredienst, strikt liturgische openbare eredienst
- gaven we tevens de onderordening en het verband met de andere delen aan. En zo
zien we voor ons oprijzen het kerkelijk gebedsleven als een harmonisch geheel,
waaruit geen schakel gemist kan worden, als een cultus-hiërarchie, waarin alle
gebeden en oefeningen culmineren in het heilig Misoffer, de onbloedige
tegenwoordigstelling van Jesus' kruisoffer, waardoor de 'Middelaar tussen God en
mensen' het gevallen mensdom opheft en met de Vader verzoent.
Nu begrijpt men de draagwijdte van deze alinea uit de encycliek: 'Er kan dus in
het geestelijk leven in het geheel geen tegenstelling of tegenstrijdigheid bestaan
tussen de goddelijke werking, die de genade in de zielen instort om het werk onzer
Verlossing voort te zetten, en de daadwerkelijke medewerking van den mens, welke
nodig is om de genade Gods niet ijdel te doen zijn; evenmin tussen de werkdadigheid
van de uitwendige ritus der sacramenten, die voortkomt uit hun innerlijke waarde
(ex opere operato), en de verdienstelijke handeling van hen die ze toedienen of
ontvangen (het zgn. opus operantis); evenmin tussen het publieke en het private
gebed; tussen de juiste wijze van werken en de beschouwing der bovennatuurlijke
dingen; tussen het ascetisch leven en de liturgische godsvrucht en ten slotte tussen
de rechtsmacht en het wettige leergezag der kerkelijke hiërarchie en de eigenlijke
priesterlijke macht, die in de heilige bediening wordt uitgeoefend' (36).
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V. - Na het verschijnen van de encycliek
Wanneer men eenmaal duidelijk de synthese van de Paus in zijn volheid voor ogen
heeft, denkt men er niet aan een keus te doen uit de richtlijnen die de H. Vader geeft,
maar zal men het gehele concept van de cultus-hiërarchie willen verwerkelijken in
het persoonlijk gebedsleven en in de openbare eredienst. Moge de grootse vizie van
de Paus gemeengoed worden van ons allen. Daarvoor zal geduld nodig zijn, wat niet
te verwonderen is: verscheidene katholieken, die door opleiding en eigen
werkzaamheid in een bepaalde hun dierbare traditie zijn ingeleefd, hebben tijd nodig
zich om te stellen en aan te passen, zo goed als ook vele liturgie-tractaten en
publicaties in de geest van de encycliek herzien moeten worden.
En dit geldt voor beide zijden van de scheidslijn tussen voormalige liturgisten en
niet-liturgisten. Over dit onderscheid schrijft H. Serrarens O. Praem.4. in de eerste
alinea van zijn eerste artikel in Verbum: 'De encycliek “Mediator Dei” eist de intense
belangstelling van ons allen, van zgn. liturgisten en niet-liturgisten, welke
onderscheiding nu spoedig moge verdwijnen'. We kunnen niet anders dan deze wens
van harte bijvallen.
Velen zullen de woorden van de Paus over de manieren om de actieve deelname
der gelovigen te bevorderen, ter harte kunnen nemen en niet met een beroep op 's
Pausen waarschuwingen alles bij het oude laten; want bij hen dreigt voorlopig geen
gevaar te overdrijven. Door preken, studieweken enz. moeten de gelovigen liturgisch
gevormd worden, in de ruime, harmonische geest van de encycliek, zonder
eenzijdigheid en exclusiviteit: het een doen en het ander niet laten.
Anderen zullen begrip moeten tonen voor de plaats van de heilige Liturgie in het
grote geheel van de kerkelijke eredienst. Dat hieraan nog wel iets ontbreekt, toont
het artikeltje van Pius Parsch in Lebe mit der Kirche van Mei 1948, vertaald in het
Tijdschrift voor Liturgie.5. Enige zinsneden hieruit: 'Er zijn eigenlijk weinig landen,
waar er met veel ijver voor de Liturgie gewerkt wordt... Wij kunnen gerust zeggen,
dat ook in deze landen het gros van de clerus en de leken zich maar weinig aantrekt
van onze beweging... De hiërarchie bemoeit zich tot hiertoe maar weinig met de
beweging. Wij hebben nog geen liturgische paus, geen liturgische bisschoppen,
weinig liturgische kloos-

4.
5.

H. Serrarens O. Praem., 'Mediator Dei' en het godsdienstonderricht, 'Verbum,' 15e jrg., blz.
74-75, 125-127, 145-147.
Pius Parsch, Is de Liturgische Beweging een wereldbeweging? 'Tijdschrift voor Liturgie',
32e jrg., blz. 176-177.
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ters... Maar eerlijk gezegd, juist omdat zij (nl. de liturgische beweging - R.) van onder
komt, en niet bevolen is van boven, daarom heeft zij haar idealisme steeds bewaard.'
Dit fraais wordt zonder enig commentaar door het Tijdschrift voor Liturgie
overgenomen, hetzelfde tijdschrift dat in het Januarinummer het prachtig artikel
opnam van Dom Ambrosius Verheul O.S.B. 'De Magna Charta der Liturgische
Beweging', waarin de schrijver de encycliek ziet als 'een diep dogmatisch en sterk
doordachte synthese' (p. 16).
We veroorloven ons nog enige opmerkingen.
Men zou zich kunnen afvragen of H. Serrarens O. Praem. in de genoemde artikels
niet enige woorden had kunnen wijden aan de niet-officiële eredienst, daar toch ook
de Paus, wanneer Hij de officiële eredienst behandelt, herhaaldelijk het verband
aangeeft met de overige eredienst. Nog een vraag: wanneer Dom L. Beauduin in La
Maison-Dieu6. wel aandacht schenkt in zijn commentaar aan de volksdevoties, ziet
hij deze dan niet te veel als iets wat de Paus het volk niet kan ontnemen, het volk dat
vreemd staat tegenover de officiële eredienst? Uit de encycliek blijkt immers, dat de
Paus de werking van de H. Geest niet alleen ziet in ontstaan en ontwikkeling van de
officiële eredienst (49, 60, 143), maar ook in die van de overige publieke eredienst
(53) en van de private godsvrucht (173, 177).
Het ongelukkig onderscheid tussen zgn. liturgisten en niet-liturgisten zal het snelst
verdwijnen, wanneer beiden zich de synthese voor ogen houden van het gehele
kerkelijk gebedsleven en die synthese in zijn geheel verwerkelijken in de practijk.
En dan is het van ondergeschikt belang of men de gehele openbare eredienst liturgie
noemt of die term alleen gebruikt in de geijkte betekenis van officiële eredienst: het
gaat niet om een naam, maar om de zaak. Er is na het verschijnen van Mediator Dei
et hominum geen liturgische actie meer mogelijk, die een bepaald deel - welk ook min of meer exclusief naar voren schuift. Daarvoor hangen de samenstellende delen
van de gehele eredienst te nauw samen en zijn ze te onmisbaar voor elkaar. Moge
dit besef groeien onder ons allen.7.

6.
7.

Dom L. Beauduin O.S.B., L'encyclique 'Mediator Dei', La Maison-Dieu', cahier n. 13, blz.
7-25.
Wat betreft de verschillende uitgaven van de Encycliek in het Nederlands: de uitgave in de
serie 'Ecclesia Docens' is op vele plaatsen een verbetering van de vertaling die Pater van
Nimwegen zonder vermelding van naam liet verschijnen bij 'De Tijd'. Deze bleek al een
grote vooruitgang op de vertaling van 'Katholiek Archief' van 9 Jan. door de Benedictijner
monniken van St. Willibrordusmunster te Doetinchem. - Alle cursiveringen in de citaten
waren van ons.
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De Wijsbegeerte in het Europa van onze dagen
door Dr Bernard Delfgaauw
EEN der opmerkelijkste verschijnselen in het hedendaags wijsgerig leven is de grote
belangstelling, die men in alle kringen voor de wijsbegeerte betoont. Dit geldt niet
alleen voor de leidende geesten op de gebieden van natuur- en geesteswetenschappen,
maar eveneens voor een zeer brede kring van ontwikkelden. De wijsbegeerte is niet
langer een bezigheid van kamergeleerden, maar staat in het volle leven. Het duidelijkst
is dit wel geworden door de plotselinge en immense belangstelling in leken-kringen
voor het existentialisme. Een dergelijke mode-interesse is een groot gevaar: velen
worden er door uit het lood geslagen en juist in hun zoeken naar een houvast verliezen
zij de laatste grond onder de voeten. Voor zover de belangstelling echter nog niet tot
dweperij vergroeid is, is er geen reden tot ongerustheid. Deze belangstelling bewijst
alleen, dat ook de hedendaagse mens zich nog interesseert voor zijn levenslot en zich
afvraagt wat doel en zin van het leven zijn. Een dergelijke bezinning is altijd winst.
En de contemporaine wijsgeer heeft de zware verplichting geen stenen voor brood
te geven.
Het is hier niet onze bedoeling, enkel de redenen van de huidige belangstelling
voor het existentialisme aan te geven. De belangstelling voor het existentialisme mag
het opvallendst verschijnsel in dit genre zijn: een 20 à 30 jaar geleden heeft men een
soortgelijke belangstelling voor het vitalisme van Bergson gezien en de groeiende
interesse voor het thomisme in leken-kringen is een zeker niet minder belangrijk
phaenomeen. De vraag, die wij ons daarom willen stellen, is deze: wat is er in de
Europese wijsbegeerte van de 19e eeuw veranderd, dat zij van een
studeerkamer-aangelegenheid tot een ieder van ons persoonlijk rakende zaak is
geworden? Voor een beantwoording van deze vraag, is een - zij het vluchtige karakteristiek van de wijsbegeerte uit de tweede helft der 19e eeuw noodzakelijk.
Wij zien in deze tijd in hoofdzaak twee stromingen, die elkaar heftig bestrijden:
idealisme en empirisme. Het idealisme gaat uit van de structuur van de geest: de
werkelijkheid der wereld wordt door deze structuur bepaald. Het empirisme gaat
daarentegen enkel van de in de wereld gegeven verschijnselen uit en tracht deze op
ordelijke
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wijze tot een geheel te verbinden. Dikwijls leidt het idealisme dan ook tot de aanname,
dat enkel de geest bestaat, en het empirisme omgekeerd tot de veronderstelling, dat
alleen de stof bestaat. Deze in schijn geheel tegenovergestelde opvattingen komen
echter op veel punten overeen.
1. Vooreerst is nagenoeg algemeen de opvatting, dat wijsbegeerte niets anders is
dan ordening van de resultaten der wetenschappen en wel vooral van die der
natuurwetenschappen1.. 2. Vervolgens gaan beide stromingen zuiver rationalistisch
te werk: alleen de rede kan de ervaringswereld ordenen. 3. Daarenboven weigeren
beide boven het gegevene uit te gaan en een werkelijkheid toegankelijk te achten,
die niet rechtstreeks gegeven is. 4. Tenslotte hebben beide geen oog voor de
individuele menselijke persoonlijkheid: het is het stoffelijk heelal, dat de aandacht
opeist en waarin de mens enkel een element in de evolutie is. Het gaat in beide
stromingen niet om het lot van de mens, maar om de verklaring van het heelal. De
belangstelling der buitenstaanders werd dan ook enkel getrokken, wanneer iemand
over buitengewone gaven voor populaire uiteenzetting beschikte, zoals b.v. de
materialist Ernst Haeckel.
Aan het eind van de 19e eeuw zet een reactie in, die zich ongeveer gelijktijdig
tegen al deze vier punten richt. De oorzaken daarvan zijn zeer uiteenlopend. De
wijzigingen in de sociale verhoudingen spelen een grote rol. De oorlogsdreiging en
later de wereldoorlog brengen het geloof in de vooruitgang door de wetenschap een
zware slag toe. De kunst legt steeds onbarmhartiger de innerlijke leegheid en
onvoldaanheid van de moderne mens bloot. Het Christendom toont zich in staat tot
een hernieuwde krachtige religieuse bezinning. Door de Pausen wordt een
wijsbegeerte van gans andere aard - het thomisme - aan de wereld voorgehouden,
die door de katholieken wordt bestudeerd en ook in niet-katholieke kring steeds meer
de aandacht gaat trekken. De ondergrond van idealisme en empirisme wordt echter
bovenal ondergraven door de nieuwere ontwikkeling in de natuurwetenschap.
Beide stromingen gingen uit van het wereldbeeld, zoals dit door de mechanistische
physica van Newton ontworpen is. De grootste physici van het eind der 19e en het
begin der 20e eeuw oefenen echter op deze physica een steeds krachtiger kritiek uit,
die er toe leidt, dat zij geleidelijk aan geheel verlaten wordt. Daardoor is de onderbouw
van de idealistische en empiristische philosophie weggeslagen, die

1.

Een uitzondering maakt op dit punt de neo-kantiaanse school van Baden, die vooral oog had
voor de structuur der geesteswetenschappen en daardoor ook mede de nieuwe wijsgerige
opvattingen heeft helpen voorbereiden.
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immers geheel op deze natuurwetenschap als basis was opgetrokken. Hiermee ging
een grondig onderzoek naar de structuur der wetenschap niet als basis voor de
philosophie kan dienen, omdat omgekeerd juist philosophische grondstellingen aan
het uitgangspunt van iedere wetenschap liggen.
Het onderzoek naar deze wijsgerige grondstellingen liet hen als beslissingen zien,
die niet louter rationeel te verklaren zijn, maar waaraan de gehele menselijke
persoonlijkheid deel heeft. Daarmede werd vooreerst het rationalistisch postulaat
der 19e eeuwse wijsbegeerte gebroken en vervolgens de aandacht gevestigd op deze
concrete menselijke persoonlijkheid, die men tot dan toe in de wetten van de algemene
ontwikkeling van het heelal had laten opgaan. Daarmee wordt men echter ook tegelijk
voor de vraag gesteld, of deze menselijke persoonlijkheid aan het direct gegevene
genoeg heeft ofwel verder grijpt dan het waarneembare en een alles omvattende
verklaring vereist, niet alleen van het heelal, maar vooral van haar eigen levensdoel.
Wat de natuurwetenschap bereikt is derhalve enkel een bepaald aspect der
werkelijkheid: de gehele werkelijkheid zal langs andere weg onderzocht moeten
worden.
Zo opent de natuurwetenschap, die het materialisme zo dikwijls als bewijs van
eigen juistheid voor zichzelf had opgeëist, de weg tot hetgeen boven de stoffelijke
natuur uitgaat. Doch wij gaven reeds aan, dat deze factor niet alleen stond. Reeds te
lang had de mens zich met vale theorieën moeten laten afschepen, om in deze critiek
niet een antwoord te zien op zijn meest innerlijke aspiraties. De 20e eeuwse mens
zocht nu een systematische vorm voor zijn nieuwe inzichten, die aan zijn kritiek en
zijn aspiraties zou beantwoorden. Twee grote geesten vormden de eerste nieuwe
synthesen: Henri Bergson (1859-1941) en Edmund Husserl (1859-1938). Bergson
is de grootste vertegenwoordiger van de levensphilosophie; Husserl de schepper van
de phaenomenologie. Voor de philosophie van de laatste is het woord synthese echter
al onjuist: eigenlijk is zijn wijsbegeerte niets anders dan een methode. Bezien wij
nader, hoe de nieuwe eeuw zich bij beide denkers verwezenlijkt.
Het punt waartegen Bergson zich vooral verzet is het primaat van de dode stof,
de anorganische natuur. Tegenover de dode natuur stelt hij het leven. Primair is de
eigen innerlijke beweging van het leven (l'élan vital); hieruit komen door een
scheppende ontwikkeling (évolution créatrice) alle hogere waarden voort. De stof is
enkel afval van het leven. Het verstand (intelligence) vat de werkelijkheid niet
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volgens haar eigen structuur, maar verdeelt haar in de wetenschapsbeoefening
kunstmatig in begrippen. Daarentegen weet de intuïtie de scheppende ontwikkeling,
zoals die zich in mijn duren voordoet te grijpen. De werkelijkheid voltrekt zich
immers niet in de levenloze tijd der wetenschap maar in de levende duur (la durée),
die enkel door de intuïtie in innerlijke ervaring gekend kan worden.
Uit deze enkele regels blijkt reeds, dat het onjuist is Bergson van een biologisch
materialisme te beschuldigen, alsof het leven in de zin der biologie de hoogste waarde
was. Dit zou neerkomen op een gelijkstelling van menselijk en dierlijk leven.
Bergson's bedoeling is een heel andere. Hij heeft de ontoereikendheid der
natuurwetenschappelijke methode voor een verklaring der gehele werkelijkheid
ingezien en zocht - na deze methode haar plaats aangewezen te hebben - een andere
weg naar deze werkelijkheid. Werkt de wetenschap met het verstand dat abstraheert;
het inzicht in de concrete werkelijkheid, die voor ons mens-zijn beslissend is,
verwerven wij met de intuïtie. Deze intuïtie is iets anders dan de ratio en daarom kan
men Bergson's philosophie irrationalisme noemen. Doch dit betekent niet, dat de
intuïtie volkomen willekeurig is, een uiting van instinct, zij is daarentegen uiting van
de geest en gericht op de diepste werkelijkheid, die het verstand ontgaat.
In het denken van Bergson wordt een synthese ontworpen, die recht doet aan de
kritiek van de 20e-eeuwse mens op de wijsbegeerte van de 19e eeuw en aan zijn
aspiraties tegemoet komt. Bij Bergson is de wijsbegeerte niet langer een verlengstuk
der positieve wetenschap. De alleenheerschappij der rede is gebroken. De mens wordt
het eigenlijke voorwerp van onderzoek. Een werkelijkheid wordt gezocht, die het
empirisch gegevene zowel te boven gaat als verklaart. In dit alles wordt een grote
vooruitgang bereikt ten opzichte van de 19e eeuw naar een werkelijk metaphysisch
denken, dat niet enkel dient om de beoefenaren der wetenschap in staat te stellen hun
eindresultaten te coördineren, maar dat ieder van ons rekenschap geeft van eigen
bestaan en handelen.
Toch bergt deze philosophie grote problemen in zich, die latere wijsgeren zullen
moeten trachten op te lossen. Er dreigt vooreerst een herleiding van de gehele
werkelijkheid tot één beginsel, nl. de levensdrang. En daar dit beginsel genomen is
uit de sfeer van het biologische, wordt ondanks Bergson's bedoeling niet geheel
duidelijk, hoe er sferen in de werkelijkheid kunnen zijn, die het biologische te boven
gaan. Evenmin wordt duidelijk, hoe de intuïtie niet tot willekeur vervalt. Zo lang in
haar geen universele en absolute waarden bereikt worden,
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is zij niet in staat de mens aan de willekeur te onttrekken. Daarmee toont zij zich een
ondeugdelijk plaatsvervangster voor de rede, hoe zuiver Bergson ook aangevoeld
heeft, dat het bereiken van de beslissende waarheden voor de mens niet een
louter-rationele aangelegenheid is.
Van geheel andere aard is de phaenomenologie van Husserl. Husserl heeft het
grote succes bij het leken-publiek van Bergson niet gekend, maar zijn ideeën hebben
diep ingewerkt op de wijsbegeerte van onze tijd en de door hem ontworpen methode
is algemeen aanvaard. Husserl's uitgangspunt is evenals bij Bergson het verzet tegen
de wijsbegeerte van de 19e eeuw. Hij ziet zowel de idealistische als de empiristische
philosophie van dit tijdperk als constructies, die het zicht op de ware werkelijkheid
verbergen. Zijn devies luidt daarom 'Zu den Sachen selbst'. Het gaat erom de
werkelijkheid te zien, zoals deze in zichzelf is, en niet zoals wij haar naar onze
behoeften of verlangens construeren. Wij moeten de verschijnselen beschrijven zoals
wij ze aantreffen: de verschijnselen aflezen, dat is phaenomenologie.
Het is ons onmogelijk hier een beschrijving te geven van de door Husserl gevolgde
methode. Dit zou een te technische aangelegenheid zijn. Het loont echter de moeite
na te gaan, hoe Husserl zich van de 19e eeuw afwendt en verdere stromingen
voorbereidt. Bij Husserl zien wij evenals bij Bergson de streving, het uitgangspunt
der wijsbegeerte onafhankelijk van de positieve wetenschappen te maken. Daardoor
juist hebben beiden begrip voor het verschil tussen de zijnsvormen in de werkelijkheid,
die beiden in haar totaliteit willen vatten. Dit begrip is bij Husserl ongetwijfeld sterker
dan bij Bergson; bij hem ontbreekt iedere neiging de werkelijkheid bij voorkeur op
een bepaald plan te zien, zoals voor de 19e eeuw de anorganische natuur en voor
Bergson het leven model der werkelijkheid is. Het schijnt, dat Husserl zich hier dieper
van de 19e eeuw heeft losgemaakt dan Bergson.
Daar staat tegenover, dat Husserl dichter bij het rationalisme staat. Hij acht enkel
de rede tot een vatten der werkelijkheid in staat. Maar de rede kan niets zonder de
intuïtie der zintuigelijke waarneming enerzijds en de verstandelijke intuïtie anderzijds.
Deze intuïtie, die Husserl tegenover de 19e eeuw stelt, blijft derhalve toch nauw met
de rede verbonden en staat er niet mee in tegenstelling zoals bij Bergson. Daarmee
stoot Husserl ook niet op de moeilijkheid van een volstrekte willekeur, zoals Bergson,
maar blijft bij hem de universaliteit van het kenvermogen bewaard.
Husserl breekt met de 19e eeuwse onderscheiding tussen verschijn-
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sel en ding-in-zich dat zelf ondenkbaar is. Het ding-in-zich is juist zoals het verschijnt:
ding en phaenomeen zijn identiek. Dit betekent niet, dat men nu niet meer naar de
verklaring der verschijnselen hoeft te zoeken, maar juist dat deze verklaring
allerbelangrijkst is, daar daarmee de gehele werkelijkheid verklaard wordt. Husserl
heeft een methode gegeven om het verschijnsel mens in zijn gecompliceerdheid te
benaderen. Hoezeer ook erop uit om afstand te nemen en de blik door geen voorbeeld
of emotie te laten vertroebelen, heeft hij tegelijkertijd de weg vrijgemaakt voor een
belichting van de emotionele verborgenheden in de mens. Mede door Husserl heeft
de philosooph weer belangstelling gekregen voor de volledige en rijk geschakeerde
werkelijkheid.
In de 19e eeuw is het enige wijsgerige probleem dat van de kennis. Bergson en
Husserl hebben de weg vrijgemaakt voor een wijsgerige kennis van de mens, zoals
hij in de wereld is. Op onze dagen zijn het vooral existentie-philosophie en
zijnsmethaphysica, die het vraagstuk van mens en wereld aanvatten en daarmee
wijsgerig behandelen, wat ons allen op de meest persoonlijke wijze interesseert: de
zin van ons in de wereld zijn. Van deze beide stromingen treedt op het ogenblik de
existentie-philosophie het meest naar voren, maar het is niet onwaarschijnlijk, dat
de winsten die zij boekt voor het wijsgerig denken uiteindelijk ten goede komen aan
de zijnsmetaphysica, omdat zij zelf met enkele fundamentele vraagstukken geen raad
weet.
Wij staan met deze twee wijsgerige richtingen midden in de 20e eeuw, op een
philosophische hoogte als sinds Hegel in het begin van de 19e eeuw niet meer bereikt
was. De vraagstellingen der oude Griekse metaphysica zijn weer herleefd: de strijd
gaat om het zijn. Daarmee hebben ook de scholastieke scholen hun betekenis
teruggekregen: Thomas van Aquino oefent, volgens Bertrand Russell, in onze tijd
een grotere invloed uit dan Kant of Hegel. Bergson en Husserl hebben deze herleving
ingeleid door de werkelijkheid in al haar rijkdom en onverborgen door vooropgezette
constructies te laten zien. Zij hebben het ook mogelijk gemaakt, dat het werk van
eenzamen uit de vorige periode, een Kierkegaard en een Nietzsche, door ons wijsgerig
benut kan worden.
Deze twee denkers treden het meest naar voren in de existentie-philosophie,
waarvan Kierkegaard ongetwijfeld de inspirator is. Alle existentie-philosophen
worden immers gekenmerkt door een opvatting van de existentie, zoals deze
Kierkegaard eigen is. De existentie is hier niet het bestaan, zoals in de traditionele
wijsbegeerte, maar de specifieke bestaanswijze die de mens eigen is. De mens moet
voort-
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durend in vrijheid over eigen bestaan beslissen. Zijn leven is een voortdurende keuze
tussen de vergelijking van zijn hoogste mogelijkheden en de vlucht daarvoor, tussen
eigenlijk en oneigenlijk zijn. Wat wijsgerig van belang is, is dan ook niet wat bij
allen soortgelijk is, maar wat in ieder het meest eigen en persoonlijk is. Het wijsgerig
denken moet uitgaan van de subjectiviteit.
Deze gedachten, volkomen onaanvaardbaar voor de denker van de 19e eeuw en
zelfs nog voor Bergson en Husserl, worden in onze tijd steeds meer gemeengoed. Er
is een 'existentiële' denkwijze ontstaan, die men overal aantreft, niet alleen bij hen,
die zich in een of andere vorm als existentie-philosophen beschouwen. Rond de
meest uitgesproken vertegenwoordigers der existentie-philosophie: Marcel, Jaspers,
Heidegger en Sartre, vinden wij tal van anderen, die op soortgelijke wijze denken.
Het is voor de existentie-philosophie niet kenmerkend, zoals men veelal meent, dat
men in een wanhoopsstemming verkeert, maar wel dat men in zijn diepste innerlijk
over eigen existentie beslist en uit deze subjectiviteit philosopheert.
De existentie-philosophie stelt de mens voor de vraag naar de zin van zijn bestaan.
Heeft mijn bestaan zin? Zo ja, wat is die zin en hoe beantwoord ik aan die zin van
mijn bestaan? Generaliserend heeft men de existentie-philosophie wel eens van
immoraliteit beschuldigd. Men laat zich dan verblinden door het vuurwerk van Sartre.
In haar diepste wezen is de existentie-philosophie een confrontatie van de mens met
eigen verantwoordelijkheid. Daarom is deze philosophie geen louter rationele
aangelegenheid. Zij spreekt de hele mens aan en kan enkel met een volledige inzet
van de gehele persoonlijkheid beoefend worden. De beantwoording van haar vragen
vereist niet alleen licht van het verstand, maar ook beweging van de wil en stemming
van het gemoed.
De betekenis van de existentie-philosophie is onbetwistbaar, maar het wordt steeds
duidelijker, dat zij sterker is in het stellen der vragen dan in het geven der oplossing.
Zij lijdt aan hetzelfde gebrek, dat wij reeds bij Bergson signaleerden: haar eigen
methode snijdt haar de weg tot het universele en absolute af. Zij dreigt steeds meer
een aangelegenheid van willekeur te worden: men wil niet meer zoals men denkt,
maar men denkt zoals men wil. Het is voor haar een kwestie van leven of dood, een
rustpunt in een absolute en daarom universeel geldende waarde te vinden. Vindt zij
dit rustpunt niet, dan vervloeit zij, maar laat daarbij een rijk geheel aan vraagstellingen
en ontledingen achter, waarmee haar erfgenaam zijn voordeel kan doen.
Als erfgenaam schijnt aangewezen de zijnsmetaphysica, weliswaar

Streven. Jaargang 2

242
ouder dan de existentie-philosophie, maar door haar bezonnen leven gezonder en
ongetwijfeld ook duurzamer. De vraag naar het zijn houdt niet alleen de
existentie-philosophie in haar greep; sinds het begin van deze eeuw is dit de cardinale
vraag voor talrijke metaphysici. In Engeland komt zij op bij een Alexander, Whitehead
en Laird; in Duitsland bij een Driesch, Hartmann, Conrad-Martius; in Frankrijk bij
een Blondel, Lavelle en Le Senne. Dit zijn slechts de belangrijkste namen uit een
groot aantal wijsgeren. In Engeland is Whitehead een der meest in aanzien staande
denkers; in Duitsland wordt de naam Hartmann slechts door die van Heidegger en
Jaspers overschaduwd; in Frankrijk is de door Lavelle en Le Senne geleide
'philosophie de l'esprit' de heersende richting in het denken. Naast deze denkers staat
in al deze en andere landen een sterke en voortdurend aan invloed toenemende
thomistische school, die steeds meer het baken schijnt te worden, waarop men zijn
koers bepaalt.
Bij al deze philosophen staat de vraag naar het zijn in het middelpunt van het
denken. Deze vraag is echter niet de vraag naar een abstractie. Het zijn is de concrete,
volle werkelijkheid, welke enkel bereikt kan worden vanuit mijn eigen zijn. Doch
juist omdat mijn eigen zijn is, is het ontheven aan volstrekte willekeur en staat het
in verbinding met alle zijn. Het vraagstuk van het kennen, dat de 19e eeuw beheerste,
wordt aldus op een ander plan gesteld. Ook kennen is een zijnsvorm en er is geen
sprake van, dat de kennis tegenover de werkelijkheid staat. De kennis maakt deel uit
van de werkelijkheid en de wetten van het zijn gelden ook voor het kennen. Kennis
is steeds kennis van een zijnde en redelijke kennis is kennis van een persoon. Deze
persoon staat niet los van de wereld, maar in de wereld. Hij is met die wereld, d.w.z.
op de eerste plaats met zijn medemensen, verbonden en daardoor een
gemeenschapswezen. Vanuit de zijnsphilosophie ontwikkelen zich een wijsgerige
anthropologie, ethiek, sociologie en natuurbeschouwing. De zijnsphilosophie streeft
tenslotte naar een laatste verklaring en leidt aldus op wijsgerige wijze naar God.
Deze gedachten zijn bij de genoemde en talrijke andere denkers niet op
eensluidende wijze verwerkelijkt. Hun gedachten vertonen niet steeds dezelfde
veiligheid en de weg naar God wordt niet door allen gevonden. Een Hartmann blijft
verklaard athëist, een Alexander huldigt een pantheïstische opvatting. Voor een
volledige uitwerking der zijnsphilosophie bevindt het thomisme zich in de gunstigste
positie. Het heeft een oude traditie, gaat terug op een reeds ver uitgewerkt systeem
van uitzonderlijke diepgang, dat in de loop der eeuwen steeds weer overdacht en op
nieuwe werkelijkheidsgebieden is toegepast.
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Daarenboven beschikt het thomisme over meer aanhangers dan welk ander systeem
ook, waardoor een efficiënte werkverdeling mogelijk is. Geen richting is dan ook
rijker aan tijdschriften, publicaties, academies, verenigingen en leerstoelen. Op
providentiële wijze is door Leo XIII in zijn encycliek Aeterni Patris van 1879 een
beweging ingeluid, die voorbestemd schijnt het beste in het Europese denken van
onze tijd op te vangen.
Bovenstaande overwegingen werden ons ingegeven bij de lezing van Pater
Bochenski's Europäische Philosophie der Gegenwart2.. Dit voortreffelijk boek,
oriënteert de lezer in het hedendaagse denken. S. beperkt zich zoveel mogelijk tot
de philosophie in het Europa van na 1918 (Duitsland, Engeland en Frankrijk) en tot
de fundamentele gebieden van wijsgerige methodiek, ontologie, anthropologie en
ethiek. Voor de andere wijsgerige gebieden wordt een tweede deel aangekondigd.
S. bezit de eigenschap zijn figuren in enkele lijnen bijzonder scherp en grondig voor
te tekenen. Zijn uiteenzetting kenmerkt zich door objectiviteit en open waardering
voor alle waarheid, waar ook aanwezig. Dit belet hem niet een eigen standpunt in te
nemen, zonder dit overigens op te dringen.
S. is van mening, dat de wijsbegeerte in onze dagen een grote bloei beleeft. Hij
tekent ons deze wijsbegeerte - na een schets van haar voorgeschiedenis - in zes
stromingen. Het empirisme (Russell; neopositivisme; marxisme) en het idealisme
(Croce; Brunschvicg; de scholen van Marburg en Baden) zijn naar de 19e eeuw
georiënteerd. De levensphilosophie (Bergson; het Amerikaanse pragmatisme; het
Duitse historisme) en de phaenomenologie (Husserl; Scheler) vormen de overgang
naar de 20e eeuw. Existentie-philosophie (Heidegger; Sartre; Marcel; Jaspers) en
Zijnsmetaphysica (Alexander; Whitehead; Hartmann; het thomisme)
vertegenwoordigen zuiver de 20e eeuw.
Onze gedachten hebben zich door die van Pater Bochenski laten leiden, zonder
dat hij verantwoordelijk geacht kan worden voor hetgeen wij neerschreven. Er zijn
trouwens - onvermijdelijk bij een dergelijk werk - punten waarop wij met S. van
mening verschillen. Meer had hij o.i. kunnen beklemtonen, dat er in de school van
Baden en evenzeer in het neopositivisme elementen liggen die naar het denken van
onze eeuw wijzen. Daar hij voor sommige denkers, die vóór de behandelde periode
liggen, een uitzondering maakt wegens hun grote invloed, had hij deze zeker ook
voor Kierkegaard moeten maken.

2.

A. Francke A.G. Verlag, Bern 1947, 304 blz. Pater I.M. Bochenski O.P. is sinds kort
hoogleraar aan de Universiteit van Freiburg (Zw.)
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Jammer is, dat bij de uiteenzetting der zijnsmetaphysica de 'philosophie de l'esprit'
van Lavelle en Le Senne onbesproken blijft, daar deze de huidige Franse wijsbegeerte
beheerst en zeker grotere metaphysische betekenis heeft dan bv. de wel behandelde
philosophie van Alexander. Van Hedwig Conrad-Martius zijn wij zelfs de naam niet
tegengekomen. Sartre wordt te veel als voortzetter van Heidegger's gedachtengang
gezien. Het meest betreuren wij nog, dat van Blondel niet alleen een uiteenzetting
ontbreekt, maar hij zelfs steeds verkeerd wordt aangeduid, nl. als bergsoniaan en
eenmaal zelfs als modernist. Onvolledig is S's uiteenzetting van het thomisme,
waarvan eigenlijk alleen de conservatieve richting vermeld wordt. Vreemd, omdat
S's eigen instelling toch blijkens dit boek - en de grote naam die S. als logist heeft verre van conservatief is. Tot onze spijt heeft S. de Italiaanse philosophie buiten
beschouwing gelaten, waarin hij juist - gezien zijn langdurig Romeins professoraat
zeer deskundig moet zijn.
S. vermeerdert de waarde van zijn boek nog aanzienlijk door de toevoeging van
een uitgebreide bibliographie en verschillende registers. Zijn boek is bedoeld ter
voorlichting van oningewijden in de wijsbegeerte. Het weze hun zeer aanbevolen,
maar ook de ingewijde leest het met de grootste vrucht. Pater Bochenski heeft het
Europees denken met dit heldere en uiterst zaakkundige boek zeer aan zich verplicht.
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Constanten van het Socialisme
door Victor Leemans
WIJ hebben ongelijk het socialisme der negentiende eeuw eenzijdig te beschouwen
in het licht van Karl Marx en van het marxisme. Zeker, Marx is meer dan de andere
socialistische denkers van zijn tijd de spreker geworden van de socialistische
beweging. Overwegend in naam van zijn 'systeem', van zijn economie en van zijn
wijsbegeerte der geschiedenis werd de strijd om de socialistische macht gevoerd.
Marx is nochtans voor het socialisme wat Hegel voor het idealisme is: de theoreticus,
die het systeem voltooit. De overwegend sociale belangstelling bij het verklaren der
verhouding van mens en geschiedenis en het naturalistisch (of materialistisch) begrip
van het leven, zoals wij die bij tal van zijn voorgangers en eveneens in de
tijdsomstandigheden vinden, heeft hij in een materialistisch systeem der geschiedenis
verenigd.
Er zijn inderdaad, sinds het begin der negentiende eeuw, bij de meest markante
en baanbrekende figuren van het socialisme constanten te vinden, die in de verdere
ontwikkeling van het socialisme behouden blijven. De gedachten van enige onder
hen mogen hier nader belicht worden.

I. Saint-Simon
Wij noemen hier in de eerste plaats de avontuurlijke graaf Claude Henri de
Saint-Simon (1760-1825). Deze afstammeling van een der oudste Franse families
begon, na allerlei wederwaardigheden, zijn publicistische loopbaan op veertigjarige
leeftijd met het verdedigen van een verwarde 'physico-politieke wetenschap'. Zonder
succes trouwens. Saint-Simon geloofde echter aan zijn zending. Te midden van
ontbering en vernedering werkte hij verder aan het verduidelijken van zijn inzichten
en aan het publiceren van zijn geschriften.
Na de val van Napoleon lanceert hij - in zijn pamflet 'Réorganisation de la société
européenne' (1814) - een oproep om naast het Congres te Weenen, een Europees
Congres op te richten voor de ordening van het maatschappelijk leven der Europese
volkeren. Deze oproep bleef niet helemaal zonder echo. Augustin Thierry viel zijn
opvatting bij. Tot de practici echter drong hij niet door.
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Nadat Saint-Simon in 1823 een zelfmoordpoging te boven kwam, publiceerde hij
een synthese van zijn opvattingen in twee geschriften: Catéchisme des Industriels
en Nouveau Christianisme. Het tweede vond een ogenblik weerklank bij een breder
publiek en trad in de gedachtenkring die ook Lamennais verontrustte.
De Catéchisme preciseert vooraf het begrip industrie en industrieel. Hij geeft, naar
het voorbeeld van de scheppende denkers, aan zijn fundamentele begrippen een
nieuwe inhoud. Een industrieel is iemand die de middelen voortbrengt ter bevrediging
van de behoeften of van het physisch genot van de mens. Allen die bij dit werk
betrokken zijn, dus ook en vooral de arbeiders, vormen samen de klasse der
industriëlen. De industrie zelf is de gemeenschap van de arbeid. Niettegenstaande
de meerderheid van deze industriëlen de dragers van de vooruitgang en de scheppers
van de welvaart zijn, bekleden zij de laagste rang in de samenleving. Paradoxale
toestand! Zij verdienden toch de eerste plaats en het beheer van het openbaar leven!
Zij zijn de meerderheid en bewerken door hun arbeid het bestaan van de maatschappij.
Doch neen. Wij zien een groteske figuur waarin het volk industrieel en de regering
- die haar middelen verkrijgt van de financiers en de bezitters -, feodaal is.
Saint-Simon besluit hieruit dat de heersende toestand, waarin de 'légistes' met de
bankiers meedoen om de 'industriëlen' te onderdrukken, slechts een overgangsstadium
kan zijn. Dit moet vervangen worden door een maatschappij waarin de wetgevers
en de bankiers de dienaars zijn van de industriëlen, door een rijk van de arbeid. 'Tout
par l'industrie, tout pour elle.'
Eerst dit industrieel stelsel zal de doelstellingen van de revolutie verwezenlijken:
het is doordrongen van een volmaakte gelijkheid, heft alle afhankelijkheid op en
fundeert aldus de vrijheid voor allen. Het kan worden ingevoerd onder het
voortbestaan van koningschap en grondwettelijkheid, op grond van een 'Alliance
entre la Royauté et l'Industrie'. Wanneer het menselijk vernuft deze opgave erkent,
weerspiegelt het de volle glans van onze geschiedkundige ontwikkeling. Zo centraal
is deze kennis, dat Saint-Simon de goddelijke en de menselijke moraal mobiliseert,
de medewerking vergt van alle grote geesten om zijn stelsel uit te bouwen en het
eendrachtig te verwezenlijken.
In tegenstelling met de meeste vormen van het latere socialisme vertoont het
socialisme van Saint-Simon een godsdienstige inslag. Ja, hij is derwijze de mening
toegedaan dat het zonder godsdienst niet kan verwezenlijkt worden, dat hij als profeet
optreedt van een
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'Nouveau Christianisme'. Wat is dit echter voor een christendom? Een natuurlijke
godsdienst ontstaan uit de behoeften van de mens in onze gewesten en aangepast aan
het wisselen van de omstandigheden. Hij heeft geen andere constante dan het gebod
der gelaïciseerde naastenliefde: Bemint en helpt elkander. De godsdienstigheid die
hij leert is zuiver functioneel en ontdaan van elke dogmatische inhoud. Zij is voor
de mens een middel om het aards paradijs te veroveren, om de gedroomde sociale
hervormingen mogelijk te maken. Een zuiver menselijk middel - dat eerst in zijn
juiste betekenis kon begrepen worden nadat de Verlichting de ballast uit de donkere
tijden overboord had geworpen. Daarom is het voor Saint-Simon echter niet minder
nodig om het gestelde doel te bereiken. Het wordt een natuurlijk vereiste geheten.
Het is duidelijk dat wanneer de verhouding tot de godsdienst aldus wordt
omschreven, deze enkel nog, in zijn hoogste vorm, langs de wegen van de positieve
kennis kan worden verhelderd. Hij wordt een sluitstuk én van de tempel der positieve
wetenschappen én van die der sociale toekomstdromen. Als later Aug. Comte zich
op Saint-Simon beroept om van het godsdienstig positivisme te concluderen tot een
positivistische godsdienst, dan heeft hij enkel de figuur afgewerkt waarmee zijn
voorganger begonnen was.
Wordt er ook al aan de 'natuurlijke mens' nog een bij zonder bestaan toegedacht
en een eigen maat verleend, toch heeft deze kennis slechts waarde, om het doel van
het leven gemakkelijker te bereiken. Essentieel is voor Saint-Simon dat het
zwaartepunt van het menselijk bestaan vastzit aan de maatschappelijke orde en dat
deze orde slechts door de heerschappij van de arbeidenden de vrijheid voor allen
verzekeren kan. De sociale problematiek alleen bepaalt voor hem de richting van
handelen, en de inhoud van kennis. Aan het bereiken van het maatschappelijk doel
worden de godsdienstige en verstandelijke inzichten ondergeschikt gemaakt, ontlenen
de zedelijke en wetenschappelijke tendensen hun waarde. De waarheid van
persoonlijke doelstellingen, van sociale en politieke stromingen ligt in hun
dienstvaardigheid voor het maatschappelijke doel.
Deze philosophie der geschiedenis - waarvoor aanknopingspunten kunnen gevonden
worden bij denkers van de XVIIIe eeuw, bv. bij Vico en Montesquieu, en suggesties
gegeven zijn in de sociale gebeurtenissen zelf - ziet de individuele levensvragen als
sociale, reduceert de persoonlijke aangelegenheden tot een corrolarium van openbare
toestanden. Wat een merkwaardige tegenstrijdigheid: terwijl een wijsgerig tijdperk
tot bloei komt, dat de verguizing der universalia als
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een van zijn meest bijzondere doelstellingen beschouwt, en schijnbaar wars van elke
metaphysiek bouwen wil op positieve en berekenbare fundamenten, lanceren zijn
erkende denkers met dogmatieke strakheid nieuwe universalia. Een 'universale in
causando', een algemene oorzaak, heerst hier over het tijdsgebeuren en bepaalt heden
en toekomst. Met een kostelijke onbewustheid usurpeert de positieve denker hier de
'verachtelijke' metaphysische en theologische methodes; en nog wel met dien
verstande dat hij zijn universalia niet beperkt tot de wereld der transcendentele
werkelijkheden, maar ze opdringt als historische noodwendigheden.
De proef op de som van deze sociale bespiegelingen wordt geleverd als het stelsel
van Saint-Simon het schimmenrijk der ideologieën verlaat, d.i. zodra het 'Nouveau
Christianisme' door zijn volgelingen als godsdienstige levensvorm de werkelijkheid
binnentreedt. Wij zien dan dat de Saint-Simonisten - in het bijzonder Enfantin - van
de hogere godsdienstige waarheid niets meer terecht brengen dan een vaudeville of
een onwaardig getwist.
Dit feit doet echter geen afbreuk aan de waarde die het werk van Saint-Simon
heeft voor het stellen en het verduidelijken van de sociale problemen midden in de
opgang van het industrieel tijdperk. Daar ligt dan ook én zijn betekenis én zijn grens.

II. Charles Fourier
Tot dezelfde conclusie als Saint-Simon kwam Charles Fourier (1772-1837). Fourier
was echter een andere geest als Saint-Simon. Deze dacht in functie van algemene
gebeurtenissen, bewogen door het bestaan van de arbeidende klasse en de
tegennatuurlijke inrichting van het openbaar leven. Fourier daarentegen vestigt zijn
socialisme op persoonlijke ervaringen en bespiegelende overwegingen. Saint-Simon
lanceert ideeën aan de lopende band, zoals hij die distilleert uit het sociaal bestaan;
Fourier ontwikkelt moeizaam en met een uiterst origineel begrippenmateriaal een
systeem dat het geluk der mensen opbouwt uit een harmonie van de driften. Hij is
overtuigd dat het heersende industrialisme, met zijn cynische en koele berekeningen,
de verlangens van de mens en de mensheid naar het geluk, ofwel doodt ofwel hun
vervulling verhindert.
Het leven moet zo geregeld worden dat de aarde kan voldoen aan alle strevingen
en een harmonische bevrediging der menselijke lusten. Waar dit geschiedt ontstaat
er eenheid tussen mens, natuur en God; en verdwijnt ook het boze - dat maar het
gevolg is van onvervulde verlangens. Dit systeem van geluk kan slechts uitgebouwd
worden
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door een geest die niets aan het toeval overlaat en met mathematische stiptheid alles
op zijn plaats zet.
Ziedaar de enige redding voor de God-verlaten en op-zich-zelf gestelde enkeling,
zoals die na de Verlichting en na de Franse revolutie was overgebleven. Welk een
ander houvast rest hier de mens dan een stelsel waarin het geluk uitgestippeld is?
Wat kan men ondernemen voor hem die niets meer heeft dan het naakte bestaan, dan
de vereenzaming met eigen gevoelens en verlangens, tenzij een gewaarborgde
uitschakeling van het lijden?
Aangezien volgens Fourier het geluk van de mens gelegen is in het voldoen van
alle verlangens en strevingen, is het volstrekt noodzakelijk over de middelen te
beschikken om de hartstochten te bevredigen. Vandaar dat hij - in zijn Traité de
l'association domestique et agricole, Tome I, en in zijn Traité des quatre mouvements
- de rijkdom beschouwt als de eerste bron van het geluk; en de materiële vrijheid als
de eerste onder alle vrijheden. Hij gaat zelfs zo ver te verklaren dat de zege der
waarheid voornamelijk afhangt van de liefde tot de rijkdom. In de heersende
beschaving is er te weinig rijkdom; en bovendien is hij onrechtvaardig verdeeld. Het
verhogen van de rijkdom zal volgens Fourier geschieden door een nauwkeurig
georganiseerde groepen-productie, en door de indeling der bevolking over een breedte
van een vierkante mijl, in optimale series van 24 tot 32 groepen. Deze groepen noemt
hij 'phalanges'. Zij bestaan uit 1800 tot 2000 personen, waarvan er 810 productief
werk verrichten. Al de leden van zulk een 'phalange' worden ondergebracht in één
gebouw, le Phalanstère. Eenieder werkt in de 'phalange' volgens zijn aanleg en
voorkeur. Haar eigenlijk kenmerk is het associatiebeginsel. Zij behoudt het
eigendomsrecht. De verdeling van de winst geschiedt overeenkomstig de
noodwendigheid van het geleverde werk. Het huwelijk wordt afgeschaft en vervangen
door de heerschappij van de zinnelijke driften. De volledige gelijkheid van man en
vrouw is de voorwaarde voor de vrijheid van de vrouw.
Is eenmaal een volmaakte 'phalange' opgericht, dan zullen haar resultaten de
volkeren derwijze met verbazing slaan, dat de weg naar de wereldverovering voor
haar openligt. Dan begint een nieuw, 35.000 jarig tijdperk van geluk voor de gehele
mensheid.
Saint-Simon en Fourier zijn de eersten onder de Franse intelligentsia die pogen
een uitweg te vinden uit de sociale wantoestanden op grond van overwegend
institutionele en structurele wijzigingen. Zij gaan hierbij uit van de denk- en
levensvormen, die uit de Verlichting geboren werden. Geen van beiden zijn zij leiders
van een beweging.
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Zij zijn, om het Marx na te zeggen, utopisten die binnenkamers tot de overtuiging
komen dat de mens in de hoogste mate afhankelijk is van de sociale instellingen en
omstandigheden. Zij leren dat hij op de vleugelen van de vooruitgang zijn geluk
tegemoet gaat - op voorwaarde dat hij handelt overeenkomstig de vereisten van de
sociale dialectiek en de wetten van de productiviteit.
Saint-Simon huldigt een sociale orde die geleid wordt door de arbeidenden en
door de behoeften van hun arbeidswereld. De verwezenlijking hiervan vergt echter
nog het bijbrengen van inzichten die te hoog liggen voor het arbeidsgebonden leven;
die inzichten kunnen slechts gewonnen worden door een vrij en onafhankelijk denker,
die met critisch oog uit het traditionele Christendom kiest, wat in de gegeven
conjunctuur voor de verwezenlijking van zijn arbeidersideaal nuttig is. Diep gaapt
hier de gespletenheid tussen de overgave van het gehele leven aan de arbeidswereld
en de superioriteit van een intellect, dat zich tot rechter aanstelt over de ervaring der
tijden en dat uit eigene beschikking de configuratie vastlegt van een nieuwe
godsdienst. Saint-Simon vergenoegt zich niet met ontdekkingen op het gebied van
de sociale problematiek, hij dicht zich op metaphysisch en godsdienstig gebied
creatieve eigenschappen toe, die de deemstering inluiden over het denken en geloven
van volkeren en tijden. Merkwaardig: een geest die enkel nog een functioneel bestaan
leidt en die terzelfdertijd een 'Nouvau Christianisme' profeteert.
Leeft bij Saint-Simon de homo faber nog met een eigen ethisch correctief, bij
Fourier is de zinnelijke mens de absolute gezagvoerder van de sociale orde. Het leven
van mens en maatschappij is hier vastgelegd in een kringloop van zinnelijke
verlangens en hun inwilliging door een steeds vermeerderende rijkdom. Het gehele
menselijke bestaan voltrekt zich in de spanning tussen de hartstocht en de rijkdom
die haar voldoening moet schenken; alsof het leven niets anders was dan een kwestie
van materiële middelen. De rijkdom is de grondslag van het menselijk geluk; de
cooperatieve arbeid het middel om deze bestemming van het leven te verwezenlijken.
Wie de hoogste productiviteit bereikt voor het hoogste aantal deelgenoten, heeft de
sleutel van de ideale wereldorde. Fourier meende aan de mensheid te kunnen
aankondigen, dat door de inrichting van zijn 'phalanges', d.i. door de optimale
samenwerking van alle arbeidenden, het gedroomde gouden tijdperk zou aanbreken
waarin de last van het leven omgetoverd zou worden in louter genot.
Het sociale leven wordt eerst vereenvoudigd, naar de voorschriften der positieve
wetenschap tot elementaire krachten herleid, en aldus
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bruikbaar gemaakt om langs de aangewezen wetten zijn bestemming te bereiken.
Als vanzelfsprekend valt de beslissing: het leven is natuur. Het is gezond en gelukkig
zodra het zich uitleven kan. Alle ongeluk komt van de opdringerigheid van de geest
die de mens onderwerpt aan allerlei willekeurige beschikkingen. Terwijl het zo
eenvoudig kon zijn ! Niets anders is immers nodig voor het geluk, dan het voldoen
van de zinnelijke behoeften en verlangens.
Ook hier staan wij voor zeldzame paradoxen! Enerzijds een leven dat gericht wordt
door instinct en passie; en anderzijds een ordening die de regelmaat wil van een
uurwerk; daar alles impulsief, hier alles afgemeten; zulk een geloof in de natuur dat
zij vanzelf de geledingen vult van een optimale sociale orde, zodat het sociale niets
anders is als een emanatie van natuurkrachten; en daarnaast een sociaal
constructivisme dat aan de meest arabeske rekenkundige formules de toekomst van
de wereldgeschiedenis toevertrouwt.
Hier is de hoogste doelstelling rijkdom om in de meest individuele behoeften te
kunnen voorzien; dus volledige afzondering van de enkeling met een strakheid die
aan het egoïsme van Sade herinnert. Tegelijkertijd wordt een mechanisch-gedachte
samenwerking als enig heilmiddel voor de mensheid en voor de mens geleerd;
solidariteit ter voldoening van egoïstische beweegredenen; universele samenwerking
als de waarborg van een instinctieve en ongebonden individualiteit; verstandelijke
discipline om des te vollediger het dier in ons te kunnen voldoen.

III. Robert Owen
Terwijl zo in Frankrijk aan de ordening der maatschappij gedacht wordt, legt Rober
Owen (1771-1858) in Engeland, in gelijkluidende zin, de nadruk op de scheppende
macht van de samenwerking, op de beslissende waarde van de omgeving voor de
wording en de richting van het menselijk leven. Eerst een succesrijk zakenman en
industrieel, ontpopte hij zich na een fortuin veroverd te hebben tot een hervormer.
De geschriften uit de eerste periode van zijn openbaar leven: New View of Society
(1813) en Report to the County of Lanark (1821), zijn de meest waardevolle en
representatieve gebleven uit het onoverzichtelijke werk van deze veelschrijver. Zij
werden des te geredelijker aanvaard, omdat Owen zijn theorieën had toegepast in
zijn bedrijf te Lanark. Wat hij propageerde had hij zelf verwezenlijkt.
Owen ontkent het bestaan niet van een persoonlijke individualiteit; doch hij meent
dat de menselijke gedachten en gedragingen overwegend gericht worden door de
sociale instellingen. De conflicten
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tussen mensen, groepen en volkeren mogen niet op de rekening worden geschreven
van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Zij zijn het gevolg van de slechte sociale
instellingen en de onnatuurlijke verhoudingen waarin de mensen leven. Alle
wereldbeschouwingen en godsdiensten welke de persoonlijke verantwoordelijkheid
leren, bestrijdt hij als vijanden van de vooruitgang en de sociale vrede. Hij droomt
van een nieuwe godsdienst die als opperste leuze prediken zal: 'Man's character is
made for, and not by him'.
Wat de doctrinair Fourier wilde verwezenlijken door zijn 'phalanges' zou Owen
nastreven door een reeks experimenten waarvan de voornaamste waren: zijn 'Village
of Co-operation' te Lanark, zijn 'Co-operative Community of New-Harmony' (1824)
in de Verenigde Staten van Noord Amerika, en zijn 'Harmony Hall' (1839) in
Hampshire.
Toen na de Napoleontische oorlogen Engeland geteisterd werd door een zware
werkeloosheid, genoten zijn plannen een tijdlang officiële belangstelling. De
Aartsbisschop van Canterbury stuurde felicitaties. De regering bestudeerde Owen's
plannen. David Ricardo nam zitting in een comité voor de verwezenlijking van het
Owen-plan. Met gretigheid werd geluisterd naar de wijze van samenwerking die
toegepast werd te Lanark, naar de verdediging van de verkorte arbeidstijd en van de
hoge lonen, naar de pleidooien voor betere sanitaire maatregelen en een aangepast
systeem van opvoeding. Doch daar begon Owen met brutale aanvallen op het
christendom zich de vijandigheid op de hals te halen van de gelovigen en van de
geestelijkheid; en de reactionnairen grepen met beide handen de gelegenheid om van
zijn al te kostelijke hervormingen verlost te worden.
Zijn sociale eisen bleken echter meer conform met de doelstellingen en de nood
van een aanzienlijk aantal burgers, dan de afwijzende houding van de prominenten.
De Factory Act 1833 en die van 1847 toonden dat een verkorting en regeling van de
arbeidsduur, bescherming van vrouwen- en kinderarbeid niet te ontgaan waren.
Terzelfdertijd voerden de Trade Unions, zo niet de productie-cooperatie dan toch de
distributie-cooperatie door, met een steeds toenemend succes, en ontdaan van de
profetische verwachtingen die Owen aan zijn plannen gekoppeld had.
*

**

De belangstelling bij deze voorvechters van het socialisme voor het maatschappelijk
leven als gerationaliseerde natuur, zou in de loop
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van de XIXe eeuw gaandeweg worden verbreed en verdiept. Het ontbreken bij
Saint-Simon en Charles Fourier van een eigen menselijke problematiek, hun
optimisme van 'zo gauw de voorschriften der natuur worden geëerbiedigd', tonen
hoezeer de opvattingen van Rousseau maatgevend waren. Steeds opnieuw stoten wij
op de eisen der natuur en op de verplichtingen die in haar naam worden geformuleerd.
Wat een geniale wekker is die Janus van Rousseau geweest? Zeker, namens hem
wordt er gezegd dat de sociale orde vanzelf openbloeit uit de spanningen van het
leven, en beweren anderen dat de wetten van de natuur in sociaal verband gezien,
tot een wel omschreven ordening verplichten. Dit verschil in de toepassing hindert
zijn aanwezigheid niet. Hij blijft ook dan op het podium als in het verloop der XIXe
eeuwse twisten de volgelingen van zijn reddende natuur met getrokken zwaarden
elkaar te lijf gaan; of als de natuurwetenschappelijke methodes, in de strijd om de
heerschappij, tot bestendige wachtdienst worden verplicht.
Wat door de boven behandelde auteurs wordt geleerd over de wonderen der
berekende samenwerking, over het natuurlijk primaat van de sociale verhoudingen,
over de genezende almacht van de rijkdom, over de evidente rechten van het leven
als natuur, toont aan welke constanten van wereldbeschouwing het socialisme
kenmerken. Vandaag kunnen wij ook vaststellen wat van die bespiegelingen
gemeengoed van onze beschaving geworden is. Hun opvattingen leren ons bovendien,
hoe de relatieve waarheden die zij aan het licht brengen, of ten minste verhelderen,
omslaan in dogmatische leerstellingen en ijzeren verplichtingen zodra de godsdienstige
en metaphysische gegevenheden en de natuurlijke levensverhoudingen van het
menselijk bestaan buiten beschouwing worden gelaten. Gegroeide verhoudingen
worden dan overrompeld en curieuze utopieën met een plechtige ernst omkleed die
enkel aan soliede werkelijkheid toekomt. Inderdaad, alle dwalingen lokken de mens,
zodra hij zijn eigen maat verliest.
Het willekeurig uitschakelen van een eigen natuurlijke en bovennatuurlijke
godsdienstigheid, het miskennen van een mens met onafwijsbare innerlijke problemen
en persoonlijke zorgen, levert mens en geschiedenis over aan de donkere krachten
des levens, aan de onevenwichtigheid van een verstand, dat onder miskenning van
elke traditie, van elke gebondenheid, aan de hoogst subjectieve ervaringen en
mogelijkheden een oeverloze uitbreiding verleent.
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Graham Greene
The Heart of the Matter1.
door Dr D.G. van der Vat
(vervolg)
DE Afrikaanse achtergrond van The Heart of the Matter is meer dan een boeiend
décor, omdat hij binnen het raam van de roman de psychologische conflicten in en
tussen de hoofdpersonen accentueert, emotioneel verscherpt, en gedeeltelijk zelfs
causaal determineert. De schrijver slaagt erin, zonder het gebruik van overdadige
accenten, het beeld te scheppen van een blanke nederzetting bewoond door een groep
usurperende 'kolonialen' die in Afrika niet thuis horen, die het land zelfs haten, en
die door instellingen als de plaatselijke clubs, door de inrichting van hun huizen en
door het handhaven van exclusief blanke conventies en gewoonten de afstand trachten
te bewaren ten opzichte van het land en de autochthone bevolking.
Scobie is een uitzondering. Hij voelt zich meer thuis in Afrika dan in Engeland.
Zijn instelling verraadt zich vanaf het begin. Het Secretariaatsgebouw doet hem
denken aan een ziekenhuis. 'Vijftien jaar lang had hij de aankomst van een
opeenvolging van patiënten gadegeslagen.' De patiënt is de blanke; de inboorling is
de verpleger, de sterkere. Gedurende zijn vijftienjarig verblijf in het protectoraat
heeft Scobie het leven leren bezien van het standpunt van de inboorling. Hij ziet de
zwarte huidskleur van de neger niet langer als een afwijking van de blanke norm,
maar is eerder geneigd te denken aan blanken als albinos. Hij ziet het negermeisje
zijn bureau verlaten als 'vijftien verspilde jaren', verspild omdat hij te lang exclusief
had gedacht in termen van de blanke beschaving. Hij doet een poging zijn liefde voor
Afrika te analyseren en komt tot het besluit dat hij dit land en zijn bevolking liefheeft
omdat hier de menselijke natuur geen tijd heeft gehad zich te vermommen. 'Hier kon
niemand spreken van een hemel op aarde.' In Afrika zag men de mensen zoals ze
waren, met al hun wreedheid en onrechtvaardigheid onverhuld, zodat men de mens
kon liefhebben, zoals God hem liefheeft, 'knowing the worst'.
Het contrast tussen een verwerpelijke, verworden en leugenachtige moderne
beschaving en een eerlijker, meer primitieve vorm van samen-

1.

Sinds het ter perse gaan van het voorafgaande deel van dit artikel werd in hoger beroep het
verbod van 'The Heart of the Matter' voor Eire opgeheven. Het verdient vermelding dat vooral
deskundige geestelijken zich tegen het verbod verzetten.
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leving vormt een van de hoofd-thema's van Graham Greene's werken en is een van
de fundamenten van de zeer persoonlijke levensbeschouwing van de schrijver. Deze
levensbeschouwing is gebaseerd op de overtuiging dat de moderne, goddeloze,
materialistische en door Graham Greene hartgrondig verfoeide maatschappij het
gevolg is van een door de mensheid verloren onschuld, en wel een onschuld waarin
Greene vier trappen onderscheidt. De eerste is de paradijselijke onschuld verloren
door de erfzonde, herwonnen door de kruisdood van Christus, maar naderhand
opnieuw verloren en verworpen door het merendeel van het mensdom onder invloed
van een materialistische levensbeschouwing. Dit eerste aspect van het onschuldsmotief
komt tot uiting in het hartstochtelijk en apostolisch Katholicisme van Greene (het
Katholicisme is namelijk een van de terugwegen, een van 'the journeys back' naar
de verloren onschuld), in de frequentie van het kruisbeeld als symbool in Greene's
romans, en in de nostalgie, het typisch verlossingsheimwee, waarmee sommige van
Greene's niet-Katholieke karakters rondzwerven langs de peripherie van het
Katholicisme en onder de ban komen van kerkinterieurs en uitwendige
geloofsemblemen. Ook Greene's afschuw voor het liberalisme, zijn begrijpende
houding ten opzichte van het communisme als verlossingssubstituut, zijn grote eerbied
voor het priesterschap en voor de werking van de genade spruiten voort uit zijn
voortdurende preoccupatie met de gevolgen van de 'oer-katastrofe', de erfzonde.2.
De tweede vorm van verloren onschuld is de individuele, morele onschuld verloren
door de zonde en herwinbaar door de Biecht. Dit aspect van Greene's centraal thema
verklaart de belangrijke plaats welke de biecht en allerlei vormen van biechtsubstituten
innemen in zijn werken vanaf Rumour at Nightfall tot aan The Heart of the Matter.
De derde vorm is de verloren ethnische onschuld, het prijsgeven van een primitieve,
maar eerlijker beschaving voor de huidige, hygiënische, gestroomlijnde en in wezen
corrupte en huichelachtige beschaving. Dit laatste aspect van Greene's onschuldsleer
is verantwoordelijk voor de meest persoonlijke facetten van zijn romankunst, voor
zijn 'love of seediness', d.w.z. voor de zelfkant van de beschaving waar de verwording,
zo zorgvuldig bemanteld door conventie, vrome leuzen en faciele theorieën in de
beschaafde maatschappij, eerlijk en onverborgen tot uiting komt. Het verklaart de
frequentie in Greene's werken van het motief van 'the hunted man', de opgejaagde
en achtervolgde die een atavistisch symbool is van

2.

Graham Greene's magnifieke reisbeschrijving over Mexico, 'The Lawless Roads', heeft als
motto de beroemde woorden van Kardinaal Newman over de gevolgen van de erfzonde, de
'aboriginal calamity', in de wereld van heden. 'The Lawless Roads', literair behorend tot de
mooiste reisbeschrijvingen welke de 20ste eeuw tot heden heeft voortgebracht, is onmisbaar
voor de lezer die zich een juist beeld wenst te vormen van Graham Greene's
wereldbeschouwing, zijn standpunt tegenover de moderne maatschappij en van het individuele
'klimaat' van 's schrijvers Katholicisme.
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een primitieve vorm van samenleving. Ook de gangsters, vooral figuren als Raven
in A Gun for Sale, Hall in England Made Me, Hilfe in The Ministry of Fear zijn niet
slechts levende scheppingen; zij zijn tevens symbolen, atavistische 'throwbacks',
'eerlijke' schurken in tegenstelling met de financiers en andere 'beschaafde' schurken
die hun grotere misdaden bemantelen met een vernis van beschaving. Ook Greene's
belangstelling voor miraculeuze en parapsychologische verschijnselen, zijn intens
en gedeeltelijk door D.H. Lawrence beïnvloed anti-rationalisme, zijn preoccupatie
met dromen, met moderne opvattingen over de rol van het onderbewustzijn, met de
psycho-analyse, met allerlei vormen van dier-phobieën, paranoia en primitieve
angst-vormen en obsessies, horen allen thuis onder dit aspect van een verloren,
ethnische onschuld.
De vierde vorm van verloren onschuld is de persoonlijke, psychische, infantiele
onschuld van het kind voordat het onder invloed van ouders, van volwassenen in het
algemeen en vooral van de school binnentreedt in het hypocritische en verdorven
terrein van de ervaring, de 'experience', die bij Greene, evenals bij William Blake,
altijd het tegenovergestelde vertegenwoordigt van de 'Innocence'.
Uit het voorafgaande blijkt reeds dat Afrika in The Heart of the Matter meer is
dan een toevallige en voor het verhaal benodigde achtergrond. Het is ook een
voorbeeld van een primitievere beschavingsvorm waarin talrijke sporen zijn
overgebleven van de ethnische onschuld die 'ergens langs de weg' verloren is geraakt.
Afrika is, evenals voor de eerste vorm van verloren onschuld de Kruisdood en het
Katholicisme, voor de tweede de Biecht en biechtsubstituten, en voor de vierde vorm
de droom en de psychoanalyse, een terugweg, een 'journey back'3.
Men vindt Graham Greene's denkbeelden omtrent de verloren onschuld op boeiende
en onvergetelijke wijze uiteengezet in zijn reisverhaal Journey Without Maps. Dit
interessante werk beschrijft een reis door de oerwouden van Liberië, opzettelijk door
de schrijver ondernomen om de terugweg te zoeken naar de ethnische onschuld van
de mensheid.4. Het geeft ook een duidelijk beeld van Graham Greene's oordeel over
de moderne maatschappij en een verklaring voor talrijke individuele facetten van
zijn rijke literaire werkzaamheid. De schrijver voelde zich tot Liberië aangetrokken
omdat dit, in staatkundige zin, jonge land het toneel was van een rechtstreekse
confrontatie van een primitieve, tribale beschavingstrap met de moderne Amerikaanse
beschaving vertegenwoordigd door de afstammelingen van

3.

4.

Geheel op zich staat het interessante technische experiment in 'The Ministry of Fear', waar
de hoofdpersoon tengevolge van gedeeltelijk geheugenverlies terugkeert tot de kinderlijke
'innocence'.
Graham Greene vermeldt zelf in 'Journey Without Maps' anderen, zoals Rimbaud, Conrad,
Mungo Park etc. die vóór hem het experiment hadden ondernomen. Ook vindt men directe
en indirecte toespelingen op het nihilistische werk 'Voyage au bout de la nuit' van Céline.
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negerslaven die niet slechts de moderne beschaving aan den lijve ondergaan hadden,
maar die naar Afrika terugkeerden met het doel Amerikaanse politieke vormen,
Amerikaans commercialisme en Amerikaanse beschavingsvormen ingang te doen
vinden bij de primitieve bevolking van Liberië. Het experiment was geen succes. De
geïmporteerde beschaving bleef, in zijn meest corrupte vorm, beperkt tot de kust.
Daarachter in het oerwoud ging het leven zijn oer-oude, mysterieuze gang. Greene
ging doelbewust naar Liberië om 'zijn plaats in de tijd te vinden', 'gebaseerd op een
kennis niet slechts van het heden maar van het verleden waaruit men is voortgekomen.'
In zijn onderbewustzijn had hij vele sporen gevonden van obscure associaties met
het begrip Afrika dat in zijn primitieve regionen voor de schrijver letterkundige en
persoonlijke herinneringen bezat welke 'zoals de beelden in een droom iets schijnen
te vertegenwoordigen dat van belang is voor mijzelf'. Aan deze associaties en
herinneringen ontleent de reis door Liberië een tweede betekenis. Het is ook een
tocht op zoek naar primitieve verschijnselen welke beantwoorden aan de eigen
verloren infantiele 'innocence' van de schrijver, naar verschijnselen welke parallel
lopen met jeugddromen, persoonlijke phobieën en traumata resterend uit de jeugd.
In deze reisbeschrijving zal de lezer zien hoe de schrijver onder meer het verband
legt tussen de gangsters in zijn eigen werken en het primitieve tribale leven. In de
gangsters ziet hij verdoolde lieden die, gedreven door een obscure drang naar meer
instinctieve levensvormen, een 'innocence' kunnen benaderen welke doet denken aan
die welke Wordsworth (met een sterk pantheïstische inslag welke wij bij Greene
vanzelfsprekend niet terug vinden) beschreef in zijn Ode on Intimations of Immortality
from Recollections of Early Childhood, een gedicht waaruit Greene dikwijls citeert
in dit en andere werken.5. Via Wordsworth legt Greene doelbewust het verband tussen
de ethnische en de infantiele vormen van onschuld.
In een hoofdstuk, veelbetekenend getiteld The Way Back, de terugweg, spreekt
Greene in verband met zijn 'inner journey' over een aantal atavistische 'throw-backs',
verdwaalde terugreizigers (evenals de gangsters) die hij kende in Engeland, 'de heilige
en perverse individualisten' die in hun aberraties en bijgeloof een subrationeel
heimwee verraden naar de verloren onschuld van een primitievere samenleving.
Telkens weer, in de meest verrassende en plastische vormen, zien wij de schrijver
het

5.

De bekende zin 'Hell lay about him in his infancy' uit 'Brighton Rock', een zin die met een
kleine wijziging terugkeert in 'The Lawless Roads', is een bewuste verdraaiing van een regel
van Wordsworth in dezelfde Ode, 'Heaven lies about us in our infancy'. Wordsworth's 'shades
of the prison house begin to close upon the growing boy', kon van Pinkie gezegd zijn, en de
koortsachtige haast waarmee sommige karakters in Greene's werken hun 'innocence' trachten
prijs te geven voor de 'experience', zoals Lucia Davidge in 'England Made Me', komt ook
tot uitdrukking bij Wordsworth in de genoemde Ode: 'Why with such earnest pains dost thou
provoke The years to bring the inevitable yoke?'
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contrast accentueren tussen het oude, onbedorvene, onmiddellijke en de
pseudo-beschaving van de materialisten. Slechts de priesters en nonnen die de
schrijver aantreft in het oerwoud vertegenwoordigen een betere beschaving dan die
geplant door de blanke usurpators aan de kust. Zij vertegenwoordigen een herwonnen
onschuld en de strijd tegen Mammon en het commercieel succes, en doen denken
aan de latere reisbeschrijving van Graham Greene, The Lawless Roads waarin de
schrijver bekent dat slechts priesters en piloten hem aantrokken in Mexico. Eveneens
zoals later in Mexico ontmoet de schrijver in het Liberiaanse oerwoud de
angstobjecten geassocieerd met primitieve phobieën die als atavismen zijn
overgebleven in de Europese beschaving, gieren, ratten, kakkerlakken, termieten,
waarvan vooral de ratten en gieren met grote veelvuldigheid te vinden zijn in Greene's
eigen romans.
Naast de verloren ethnische en infantiele vormen van onschuld wordt ook het
motief van de verloren morele onschuld verweven met het reispatroon, als de schrijver
ons een korte beschrijving geeft van zijn bekering tot het Katholicisme in de Engelse
stad Nottingham. In deze passage worden de mysteries van 's schrijvers geloof in
lijnrechte tegenstelling geplaatst met de chroomnikkelen en bakstenen beschaving
van Nottingham. En de schrijver vermeldt hoe hij ontdekte na zijn eerste biecht, na
de terugreis naar de verloren morele onschuld, dat hij zijn levensdraad had opgenomen
'from very far back, from so far back as innocence', een formulering welke doelbewust
de terugreis via Afrika naar een verloren ethnische en infantiele onschuld parallel
stelt aan de terugreis naar de verloren morele onschuld via de biecht.
De schrijver vond op zijn reis, op zijn 'smash-and-grab raid into the primitive' wat
hij gehoopt had te vinden. Ondanks de ratten, ratten en nogeens ratten, ondanks
roofvogels, kakkerlakken en mieren, ondanks de stank van afval en verrotting, vindt
hij de 'virginity', d.w.z. de 'innocence' in het oerwoud. 'This, as I grew more tired
and my health a little failed, seemed to be what I could chiefly remember as Africa:
cockroaches eating our clothes, rats on the floor, dust in the throat, jiggers under the
nails, ants fastening on the flesh. But in retrospect even the cockroaches seem only
the badge of an unconquered virginity.' 'Virginity', maagdelijkheid, is een synoniem
voor de gezochte onschuld, en 'there is not so much virginity in the world that one
can afford not to love it when one finds it.'
In verband met de missionaris-figuren in The Heart of the Matter en met de figuur
van de priester in The Power and the Glory verdient nog een passage in Journey
Without Maps onze aandacht. De schrijver stelt het verwrongen en cynische beeld
van Somerset Maugham's (Anglikaanse)
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missionarissen tegenover het beeld geschilderd door Robert Louis Stevenson in zijn
grootse brief over Pater Damiaan en denkt zelf terug aan de missionarissen die hij
in zijn jeugd op school zag komen voor de ons allen vertrouwde 'lezing met
lichtbeelden'. Graham Greene tekent hier, gedreven door zijn obsessieve afschuw
voor de school als onschuldmoordende opvoedingsfabriek voor de 'experience', het
contrast tussen de missionarissen, de innocenten, enerzijds en de beschaafde blanken
en primitieve inboorlingen anderzijds: 'they were innocent among the blacks they
taught. There they stood in their ruined health and their worn simplicity, begging for
our shillings for a new altar-cloth.' Voor Greene zijn missionarissen, en priesters in
het algemeen, de gidsen op de terugweg naar de eerste verloren onschuld, de
paradijselijke, verloren door de erfzonde, en zowel pater Rank als de andere
missionaris in The Heart of the Matter lijden aan een gevoel van frustratie omdat
hun boodschap zo weinig weerklank vindt onder de blanken.
Als de schrijver eindelijk terugkeert naar de kust en de corruptieverschijnselen
van een beginnende beschaving weervindt, beseft Greene dat deze negers, beroofd
van hun ethnische onschuld door twee honderd jaar van slavernij in het beschaafde
Amerika, dichter bij 'the true primitive' staan dan wij. 'It was at their back, it wasn't
centuries away. If they had taken the wrong road, they had only to retrace their steps
a very little distance in space and not in time.' Greene benijdt de inboorling in dit
opzicht, zoals Scobie in The Heart of the Matter dit eveneens doet, zij het op minder
bewuste wijze. En als Graham Greene eindelijk in Engeland terugkeert en een kind
hoort schreien voltooit hij de parallel tussen de verloren ethnische en de verloren
infantiele onschuld: 'Een kind schreide...; het was het klagen van een kind te jong
om te kunnen spreken, te jong om te hebben kunnen leren wat de duisternis wellicht
verbergt aan wellust en moord, schreiend om geen begrijpelijke reden, doch schreiend
omdat het nog steeds de voorvaderlijke angst bezit, omdat de duivel danste in zijn
slaap. Tot zover, dacht ik, behoeft men slechts terug te gaan, daar was Afrika: the
innocence, the virginity, the graves not opened yet for gold, the mines not broken
with sledges.'
Uit het voorafgaande beknopte overzicht van de inhoud van Journey without Maps
blijkt wat de Afrikaanse achtergrond betekent voor Greene en hoe diep het begrip
Afrika met al zijn persoonlijke en literaire associaties verweven is met de leer van
een verloren onschuld in velerlei vorm, een leer welke vrijwel in alle werken van
Graham Greene domineert en welke een door vele lezers nooit vermoede diepte geeft
zelfs aan romans welke de schrijver met bewuste ironie 'Entertainments' noemt, d.i.
ontspanningslectuur. Tegelijkertijd verklaart Journey without Maps wat de Afri-
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kaanse achtergrond betekent voor de figuur van Scobie in The Heart of the Matter.
Scobie is namelijk een 'terugreiziger'. Zijn eenvoud, zijn simpele levensbehoeften,
zijn 'gentleness', zijn liefde voor de inboorlingen en zijn afkeer voor de beschaving
stempelen hem tot een half-verloste op het aardse plan. Zijn tragedie is dat hij zijn
persoonlijke onschuld verliest. Het is moeilijk zich te onttrekken aan de indruk dat
Greene in deze tragedie duidelijk heeft willen maken dat de terugkeer via Afrika
onmogelijk is zonder een samengaan met een hogere vorm van onschuld.
Hoezeer Afrika de schrijver bezig bleef houden na zijn reis blijkt uit de
omstandigheid dat Graham Greene tweemaal de Afrikaanse achtergrond benut voor
zijn verhalen voordat hij tenslotte in The Heart of the Matter een meesterlijke doch
discrete oplossing vond. Wij vinden namelijk dezelfde achtergrond verwerkt in een
luguber, hoogst onbevredigend en in sterke mate door Joseph Conrad beïnvloed kort
verhaal A Chance for Mr. Lever. Belangrijker is een nimmer voltooid roman-fragment
van 1936 met de veelbetekende titel The Other Side of the Border. In dit fragment
treft de lezer wederom de opmerkelijke gelijkenis tussen Conrad, de schrijver van
The Heart of Darkness6., en Graham Greene, welke laatste hier bovendien een
opmerkelijke overeenkomst toont met Conrad's nadruk op de deugden van plichtsbesef
en trouw, welke voor Joseph Conrad de hoogste mannelijke deugden
vertegenwoordigen, doch welke voor Greene niet meer zijn dan geloofssubstituten
voor de potentieel onschuldigen die in een wereld zonder transcendentale waarden
en zonder geloof niet beter weten te vinden om een geestelijke leemte te vullen7..
Ook is in het genoemde roman-fragment van belang de door de schrijver duidelijk
uitgesproken antithese tussen de waarneembare werkelijkheid van een corrupte
beschaving en het welwillende, weke zelfbedrog van de liberaal. Want voor Greene
is de liberaal met zijn aardse gebondenheid en zijn geloof in louter aardse
vervolmaakbaarheid van mens en maatschappij de hoofdschuldige, ondanks alle
humanitaire bedoelingen, voor de maatschappelijke verwording, voor

6.

7.

De titel 'The Heart of the Matter' is ongetwijfeld een bewuste zinspeling op Conrad's 'Heart
of Darkness.' Afgezien van zijn intrinsieke verdiensten is dit werk van Conrad lezenswaard
omdat Afrika 'the tenebrous land invaded by these mean and greedy phantoms' voor Conrad
een eendere begripsinhoud had als voor Greene. Sommige zinnen in 'The Heart of Darkness'
zouden, ontdaan van hun sombere profetische toon, een geeigende plaats vinden in 'Journey
without Maps' en 'The Heart of the Matter', 'A Chance for Mr. Lever' en 'The Other Side of
the Border' b.v.: de terugreis-gedachte in 'Going up that river was like travelling back to the
earliest beginnings of the world' en in 'We could not understand because we were too far and
could not remember, because we were travelling in the night of first ages, of those ages that
are gone, leaving hardly a sign - and no memories.' Daar is ook de onvermomde waarheid
van Afrika, die Scobie liefhad, 'truth stripped of its cloak of time... Acquisitions, clothes,
pretty rags - rags that would fly at the first good shake.' Ook Conrad spreekt van de
afwezigheid van 'experience' bij de inboorling: 'They still belonged to the beginnings of time
- had no inherited experience to teach them as it were...' Conrad's honende opmerking over
de beschaving en het liberale geloof in vooruitgang doet eveneens denken aan Graham
Greene: 'the dustbin of progress, amongst all the sweepings and, figuratively speaking, all
the dead cats of civilization.'
De meest treffende exponenten van beroepstrouw en plichtsbesef als substituten voor een
geloof zijn de figuren van de politie-commissaris in 'It's a Battlefield' ('The highest motive
he could offer was that of doing his job.') en van Mather in 'A Gun for Sale' met zijn 'heavy
humourless rectitude'.
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de dood van het geloof en het te niet doen van de effecten van de Verlossing. De
liberaal behoort tot degenen die menen, ondanks alle tragische bewijzen van het
tegendeel, dat de hemel op aarde te vinden is, zo niet door hemzelf, dan door zijn
nakomelingen. En het is de liberaal, de schepper van een geestelijk vacuum, die
verantwoordelijk is voor het ontstaan van nieuwe verlossings-substituten zoals het
communisme dat zoekend naar een plaatsvervanger voor de oude godsdienst een
nieuwe religie, een nieuwe binding tracht te scheppen, een binding met de leegte.8.
Tenslotte is het romanfragment The Other Side of the Border nog van belang omdat
het evenals The Heart of the Matter de tegenstelling belicht tussen het oude
authentieke en het betekenisloze moderne. De voorstad Denton in het romanfragment
is representatief voor de stedelijke beschaving welke zowel Scobie als zijn schepper
verfoeien. Alle waarden met inbegrip van de architectonische zijn er vals. 'Maar eens
hadden hier mensen geleefd en waren gestorven met hun voeten kruiselings over
elkaar om te tonen dat zij op kruistocht waren geweest, maar nu...' Tekenend voor
Greene's preoccupatie met de school is dat Hands in The Other Side of the Border,
evenals Wilson en Harris in The Heart of the Matter en Anthony Farrant en Minty
in England Made Me, behoren tot hen die door de school bedorven zijn.
Journey Without Maps, gelezen als inleiding op Greene's laatste roman, geeft ons
een duidelijk beeld van 's schrijvers opvattingen omtrent een verloren ethnische
onschuld. Het trekt ook voortdurend de parallel met de verloren infantiele onschuld,
een enkele keer ook met de verloren morele onschuld van het individu, en tenslotte
met de paradijselijke onschuld, verloren door de erfzonde, herwonnen door de
Verlossing en gepreekt door de 'zendelingen'. Als Greene in verband met het laatste
spreekt over de missionarissen die zijn school bezochten 'in their ruined health' en
'in their worn simplicity' duidt hij ook aan welke rol de school speelt in het proces
dat voor het individu leidt van 'innocence' tot wereldse 'experience'. Om deze voor
Nederlanders niet zo gemakkelijk te begrijpen instelling van de schrijver te kunnen
benaderen, moet men bedenken dat

8.

In de romans en verhalen van Graham Greene komen wij talrijke vertegenwoordigers van
het liberalisme tegen. Zie vooral 'Rumour at Nightfall' waarin Greene een Engelse liberaal
plaatst tegenover het Katholicisme in Spanje. De vader van Hands in 'The Other Side of the
Border' is ook een liberaal. ('His old tired grey face had peculiar nobility. For nearly seventy
years he had been believing in human nature, against every evidence... He was a Liberal, he
thought men could govern themselves if they were left alone to it, that wealth did not corrupt
and that statesmen loved their country. All that had marked his face until it was a kind of
image of what he believed the world to be.') In dit verband verdient nog bijzonder het verhaal
'The Lottery Ticket' de aandacht, waarin een liberaal, min of meer volgens het patroon van
'Rumour at Nightfall', zich geconfronteerd ziet met een vervolgd Katholicisme in Mexico.
Als een humanitaire daad van deze liberaal, Mr. Thriplow, blijkt voor corrupte doeleinden
misbruikt te zijn, veronschuldigt hij zich welmenend door te zeggen: 'You understand... no
personal feeling. I am a Liberal. I cannot help sympathising with progress.' Waarop het
katholieke meisje zegt: 'I am sorry. Of course you are English. Poor man, what a fool they've
made of you... I can see you are a kind man. Only ignorant... of life, I mean.' Ook Mr. Bellows
in 'The Confidential Agent' met zijn desperaat geloof in een wereldbroederschap gefundeerd
op een gemeenschappelijke wereldtaal behoort tot dit ras van welwillende irrealisten.
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Greene, als hij over de school spreekt, in de eerste plaats doelt op de Engelse 'public
school', een instelling die in vele opzichten een afschuwelijk anachronisme is9., vooral
ten gevolge van het door Greene en vele andere Engelse intellectuelen verfoeide
sadisme, dat niet slechts tot uiting komt in disciplinaire methoden van de leraren
maar ook in een stelsel dat disciplinaire maatregelen van eendere aard rekent tot de
bevoegdheden van oudere leerlingen, die hierdoor in staat worden gesteld hun laagste
instincten te voldoen in hun behandeling van vooral de meer sensitieve en derhalve
weerloze jongere medeleerlingen. Daarnaast verafschuwt Greene het liefdeloos
snobisme dat van de 'public school' broeinesten maakte van klassebewustzijn, en het
liberalisme, dat ondanks de uiterlijke schijn van het Anglikaans formalisme, de
leerlingen in plaats van het brood van een levende religie de stenen geeft van het
materialisme. De school is voor Greene de plaats waar systematisch de onschuld
vermoord wordt, waar de verkeerde weg wordt ingeslagen naar de individuele en
maatschappelijke 'experience'.
Dit aspect van de verloren onschuld vinden wij in een zeer uitgesproken vorm in
The Heart of the Matter, waar Harris en Wilson, elk op eigen wijze de resultaten van
het scholingsproces vertegenwoordigen in direct contrast met de ethnische onschuld
van de Afrikaanse achtergrond en met, althans potentieel, innocenten als Scobie,
Yusef, Ali en anderen. Wilson en Harris hebben beide een 'binding' met hun school,
zoals in andere werken van Greene eendere karakters deze 'binding' vertonen. Wilson
wordt niet voorgesteld als een volkomen door de 'experience' verdorven persoon.
Hij is namelijk nooit opgegroeid. Zijn code is nog steeds grotendeels een school-code
en zijn morele zelfkritiek fundeert zich op school-conventies. Het scholingsproces
heeft hem weliswaar beroofd van de infantiele onschuld, maar het heeft hem niet
gerijpt voor de volkomen ervarings-verwording van de volwassen wereld waarin hij
zich geen evenwichtige plaats heeft kunnen veroveren, zoals blijkt uit de
omstandigheid dat hij niet getekend is met het brandmerk van het wereldlijk succes.
Hij is niet verhard en bloost van schaamte tegenover Scobie's eerlijkheid en
vriendelijkheid. Elders barst hij in tranen uit, als een schooljongen. Hij behoort
beroepshalve tot de geheime dienst en wij zien duidelijk dat dit beroep niets anders
is dan een voortzetting van zijn optreden als klikspaan op school: 'hij behoorde tot
degenen die in hun jeugd gedoemd worden gecompliceerd te zijn... Het was alsof
zijn beroep langzamerhand zijn gehele leven absorbeerde, precies zoals de school
dit gedaan had. Het was

9.

Greene was reeds in 1934 van mening dat de 'public school' ten dode gedoemd was. Er zijn
inderdaad tekenen die erop wijzen dat dank zij de hoge schoolgelden (tot 2000 gulden per
schooljaar van 32 weken) en dank zij de nijvere nivelleringsarbeid van Labour de public
schools met hun oude tradities zullen ondergaan.
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zijn beroep te liegen, altijd klaar te staan met een gemakkelijke uitvlucht, zich nooit
te verraden, en zijn particulier leven ontwikkelde zich volgens hetzelfde patroon. Hij
lag op zijn bed, misselijk van zelfverachting.'
Dat Wilson zijn 'innocence' niet geheel verloren heeft blijkt hieruit dat hij de
onschuld nog in anderen herkent, onder meer in Scobie: 'Het leek Wilson toe dat
Scobie nog slechts een nieuweling was in de wereld van bedrog: hij had niet sinds
zijn jeugd in deze wereld geleefd, en hij voelde een zonderling ouwelijke afgunst
voor Scobie, ongeveer zoals een oude bajesgast jaloers zou kunnen zijn op de jonge
schurk die zijn eerste gevangenisstraf ondergaat.'
In tegenstelling met Wilson behoort Harris tot de volkomen innocenten. Hij is een
ongelukkige schooljongen gebleven, d.w.z. een jongen die zich op school niet thuis
voelde en die nog op volwassen leeftijd piekert over de oorzaken van zijn gebrek
aan aanpassingsvermogen op school. Wij leren dat hij, evenals Tony Farrant in
England Made Me, heeft geprobeerd van school weg te lopen gedreven door een,
door hemzelf niet als gezond erkend, instinct tot zelfbehoud. Hij heeft dan ook de
ervaringslessen van zijn school niet voldoende geleerd en een trieste wijsheid
behouden die hem onder meer leert dat niet 'succes' en 'geluk' de maatstaven zijn
voor een goed leven, en dat het het lot is van de mens op aarde ongelukkig te zijn:
'He felt the loyalty we all feel to unhappiness - the sense that that is where we really
belong.'
Wij zagen reeds dat Afrika voor de schrijver een veel diepere betekenis heeft dan
die van een toevallige, geschikte achtergrond voor een roman. Een korte beschouwing
van het school-motief, wederom in verband met Graham Greene's onschuldsleer, zal
eveneens aantonen dat wij te doen hebben met een veel dieper gegeven dan men zou
vermoeden uit de lectuur van The Heart of the Matter. Op pag. 176 van deze roman
zien wij hoe Harris terugdenkend aan school zich de rode bakstenen, de stenen trappen
en de gebarsten bel van zijn schooldagen herinnert. Deze drie dingen en vooral de
gebarsten bel komt men zó dikwijls tegen in andere werken van Greene dat men kan
spreken van vaste symbolen, ongetwijfeld gebaseerd op persoonlijke
schoolherinneringen van de schrijver. De gebarsten klok of bel is het symbool van
een verloren onschuld en van een verloren geloof. Wij komen de school en de rode
bakstenen reeds tegen in de eerste roman van Greene, The Man Within. Francis
Andrews, de hoofdpersoon, haatte zijn school. Maar het schoolmotief dat in deze
eerste roman nog slechts als terloops voorkomt verdiept zich al spoedig in de roman
Stamboul Train, waar wij eveneens de rode bakstenen en de gebarsten bel tegenkomen.
Dr Czinner, de revolutionnair, heeft zijn jaren van ballingschap doorgebracht als
onderwijzer aan een Engelse school en heeft daar
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het begin van de verwording gezien, het verdraaien van de instinctieve en 'zuivere'
wreedheid van kinderen, welke Graham Greene terugvond bij de inboorlingen van
Liberië, naar een berekende wreedheid die leidt tot commercieel en maatschappelijk
succes in de ervaringswereld der volwassenen. Dan verschijnt in 1934 onder redactie
van Graham Greene een verzameling opstellen van prominente Engelse schrijvers
over hun schoolervaringen. Deze ervaringen zijn vrijwel allen afschuwelijk en
verklaren in belangrijke mate Greene's persoonlijke instelling ten opzichte van de
Britse 'public school.' Greene zelf beschuldigt in dit interessante boek het stelsel van
onverschilligheid aangaande de belangen van de leerlingen. Het stelsel houdt slechts
rekening met het gerief en de behoeften van de volwassenen ten koste van de kinderen
die er doordrongen worden van een steriel klasse-bewustzijn en snobisme. Greene
meent dat de school 'often works for the boy's unhappiness' en geselt het sadisme en
de valse eer-begrippen van het systeem. Doch ook de meer progressieve scholen,
welke een eind gemaakt hebben aan de anachronismen van de oudere scholen, hebben
de verkeerde weg ingeslagen omdat zij zich blijven baseren op het onnozele liberale
geloof in de vervolmaakbaarheid van de menselijke natuur.
Ook in de roman It's A Battlefield is het schoolmotief te vinden. Het motief is
verweven met het gehele verhaal door een speciale beeldspraaktechniek welke telkens
weer suggereert dat de gevangenis, de fabriek, het kantoor slechts logische
voortzettingen zijn van de corrumperende school. En de eeuwige bel luidt in allen.
Doch eerst in England Made Me komt het schoolthema tot volle ontplooiïng. Dit
werk vormt de beste inleiding tot een juist begrip van de functie van Wilson en Harris
in The Heart of the Matter en in het grotere Greene-verhaal waarin de laatste roman
slechts een hoofdstuk vormt. De hoofdfiguur van England Made Me, Tony Farrant,
een verkwistende, onoprechte en volkomen stuurloze nietsnut, wordt in het gehele
verhaal onomwonden en onmiskenbaar voorgesteld als een product van de 'public
school'. Hij is van het Wilson-type, maar staat dichter bij de onschuld. De school
heeft hem bedorven, heeft hem beroofd van de 'innocence', maar hem niet
gecompenseerd door hem geschikt te maken voor de wereld waarvoor de school
geacht wordt de leerlingen op te leiden. Het 'succes' ontloopt hem evenals het Wilson
en Harris ontloopt. Van grote symbolische betekenis is dat Tony Farrant, evenals
Harris, heeft getracht van school weg te lopen, alsof hij een instinctief gevoel had
dat de school het begin betekende van zijn toekomstige ondergang. Zijn zuster,
vertegenwoordigster van het modernisme en het succes, was verantwoordelijk voor
zijn terugkeer naar school na de mislukte escapade en zij ziet zelf later in dat Tony
aan zijn school ten gronde is gegaan. Als zij hem
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vraagt of zij er in het verleden juist aan heeft gedaan hem naar school terug te sturen,
antwoordt haar broer bevestigend, zonder haar echter om de tuin te kunnen leiden:
'O ja,' zei hij, 'natuurlijk had je gelijk, en richtte op haar ogen zo uitdrukkingsloos
dat zij zich afvroeg of hij haar vraag gehoord had. Zij waren uitdrukkingsloos als de
eindbladen van een boek die men haastig omslaat om op de laatste pagina iets te
verbergen dat te tragisch of te twijfelachtig is.' En als Kate Farrant op haar kantoor
zit in het monument van commercieel modernisme (het verhaal speelt in Zweden10.
dat even representatief is voor de 'experience' als Afrika voor de ethnische onschuld),
het hoofdkantoor van de firma Krogh, en zij een zeker heimwee bij zich voelt
opkomen naar een verloren onschuld, gaat dit heimwee bijna werktuigelijk vergezeld
van de twijfel of zij haar tweelingsbroer niet een onherstelbaar onrecht heeft
aangedaan door hem in zijn jeugd terug te sturen naar school. Zij mijmert: 'and I'd
say: Don't go back. Never mind what people say. Don't go back - and nothing would
be the same.' Later als de financier Krogh, de vertegenwoordiger van het 'succes' en
van het onrecht dat omwille van het hooggeschatte succes wordt bedreven, haar status
van maîtresse wil veranderen in die van zijn wettige vrouw om het voor haar
onmogelijk te maken tegen hem te getuigen voor het gerecht, voelt Kate zich
voornamelijk opgelucht, omdat zij hoopt tengevolge van het huwelijk iets te kunnen
doen voor haar broer. Door haar huwelijk meent zij het onrecht te kunnen herstellen
'dat ik hem aandeed door hem [naar school] terug te sturen... om zich aan te passen,
om de conventies op te doen en de manieren van de rest. Hij probeerde te vluchten
en ik heb hem terug gestuurd. Nu heb ik een uitweg voor hem gevonden.' Deze
passage onthult niet slechts de aard van Kate's schuldgevoel, maar ook de aard van
Tony's tragedie. Hij had geprobeerd, gedreven door een primitief instinct tot
zelfbehoud, weg te lopen van school. Zijn zuster had hem terug gestuurd en hij had
geleerd zich aan te passen. En door deze pogingen zich aan te passen aan het oerbeeld
van een verworden maatschappij en zijn met succes bekroond streven een zekere
populariteit te winnen door te conformeren, is hij verder tot niets in staat geworden
dan tot het krampachtig vasthouden aan versleten conventies en school-normen in
zijn later leven, terwijl zijn onvolgroeid karakter, evenals dat van Wilson in The
Heart of the Matter, zich niet ontwikkelt boven het peil van een geniepige
schooljongen.
Belangrijk is ook dat Kate zelf het verband legt tussen de corrumperende invloed
van de school en Tony's niet geheel verloren onschuld. Als zij het gelaat van haar
broer aandachtig bestudeert, treft haar dat

10.

Zweden, Amerika en Engeland vertegenwoordigen in Graham Greene's werken de moderne,
liberale beschaving, terwijl Afrika, Spanje en tot op zekere hoogte het oude, Katholieke
Mexico een meer primitieve en innocente beschaving vertegenwoordigen.
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hij een jong gezicht heeft behouden: 'it is no more mature than when he was a
schoolboy. He might be a schoolboy now... Her tenderness woke again for his absurd
innocence.11. For he was hopelessly lost in the world of business that she knew so
well...' Elders denkt zij aan zijn 'depraved innocence', een onschuld die hem altijd
blijft behouden voor de laagste vormen van corruptie: 'Nobody but Anthony would
have come unscathed through so many shabby adventures.'
In hetzelfde boek, England Made Me, ontmoeten wij nog een andere
karakterschepping die ook in handel en wandel een gedeeltelijk bewaarde onschuld
verenigt met de sporen van een bederf dat op school begon. Het is de figuur van
Minty, die evenals Wilson schooljongen is gebleven en zelfs in zo sterke mate dat
zijn leven als volwassene een bewuste voortzetting is van zijn zielige school-trouw,
de loyauteit aan een onwaardig ideaal. Minty heeft, evenals Farrant, Wilson en Harris,
van zijn school het onvermogen meegekregen zijn plaats te vinden in het leven.
Daarnaast dankt hij eveneens aan zijn school een pathologische afkeer voor het
menselijk lichaam ten gevolge van de grofheden van zijn medeleerlingen, en een
pathetische behoefte aan godsdienst en gebed, een behoefte die hij op zijn school
niet kon bevredigen zonder zich bloot te stellen aan de spotlust van de anderen. Zo
heeft de school zijn Hoog Anglikanisme tot een geheime zonde gemaakt en in
Stockholm zien wij hem binnensluipen in kerken alsof hij een misdaad beging. Minty
is een briljante karakterschepping en nergens heeft de schrijver op meer beklemmende
wijze in een levende persoon zijn haat geïncarneerd voor wat een
humanitair-materialistisch opvoedingssysteem kan misdoen aan een innocent.
Tegen het eind van England Made Me ziet Anthony Farrant in een luciede
overpeinzing zichzelf en Minty en hun soortgenoten als één persoon: 'Hij zag zichzelf
en Minty duidelijk als één persoon; de verbannene uit zijn land en zijn klasse, de
zwerver waarvan Shanghai, Aden, Singapoer de armhuizen waren, het uitschot van
een veranderende wereld. Indien Minty te benijden viel was het omdat hij deze plek
(d.w.z. Stockholm) gekozen had en er gebleven was. Zij bezaten niet de kracht om
hun plaats te behouden, doch de wereld had hen zo gevormd dat zij niet de kracht
bezaten tot verzet. Zij waren niet fris genoeg, niet optimistisch genoeg om te kunnen
geloven in vrede, samenwerking, de waardigheid van de arbeid, of, indien zij er in
geloofden, waren zij niet jong genoeg om voor deze dingen te werken. Zij waren
noch het een, noch het ander en waren eigenlijk alleen gelukkig in elkanders
gezelschap; in de clubs in buitenlandse hoofdsteden, in pensions, op reunies waar
zij gedurende een ogenblik onder

11.

Graham Greene treft zelf deze 'absurd innocence' aan bij een handelsreiziger aan boord van
het schip dat hem naar Afrika brengt op 'de terugreis'.
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invloed van de wijn die zij zich niet konden veroorloven overtuigd waren dat zij in
iets geloofden.' Zij zijn de slachtoffers van een geloof in lege en valse waarden,
opgeleid voor een wereld waarin voor innocenten geen plaats is. En als Anthony de
dood vindt doordat hij in zijn 'absurde onschuld' niet opgewassen blijkt tegen het
commercieel bedrog en de dienaren van het succes, hoopt Minty dat Anthony terecht
komt in het enig paradijs waartoe de verbeelding van de mis-schoolde reikt 'some
place of no pain, no failure, no sex.'
In de roman A Gun for Sale verlegt de schrijver het accent van de school naar het
gehele jeugdmilieu als corrumperende invloed. Wellicht het gaafste voorbeeld van
de verwerking van een rechtstreekse confrontatie van een zuiver infantiel
onschuldstype met het gehele, instinctief aangevoelde ervaringscomplex van de
wereld der volwassenen in de novelle The Basement Room12.. Ook de novelle The
End of the Party schept een luguber beeld van het verweer van een kind tegen de
pseudo-wijsheid van zijn ouders.
Het voorafgaande heeft slechts twee belangrijke motieven gelicht uit The Heart
of the Matter om ze te plaatsen tegen de achtergrond van voorafgaande werken. Op
dezelfde wijze kan men het thema van de biecht en biecht-substituten relief geven
door het lezen van Rumour at Nightfall, Stamboul Train, A Gun for Sale en The
Ministry of Fear. Voor de 'terugreis' via Verlossing en Katholicisme verwijs ik naar
The Name of Action, Rumour at Nightfall, Brighton Rock, The Lawless Roads en The
Power and the Glory. De tyrannieke aard van Scobie's medelijden ontleent diepte
aan de plaats welke bespiegelingen over de aard van het medelijden innemen in The
Confidential Agent en The Ministry of Fear. En zo kan men doorgaan. De moraal is
dat de bedrieglijke faciliteit van Graham Greene's literair meesterschap een
oppervlakkige lezer in staat stelt een wezenlijk en diepverworteld onderdeel van
Graham Greene's levensbeschouwing voorbij te gaan als een toevallig verhaal-gegeven
dat zijn bestaansrecht verliest op de laatste bladzijde. Welk oordeel men ook verkiest
uit te spreken over deze grote Engelse schrijver, het voorafgaande moge aantonen
dat het oordeel zich niet mag beperken tot een louter literair oordeel over een
afzonderlijke roman. Zij die oordelen over Graham Greene, moeten beseffen dat zij
oordelen over de volledige levensbeschouwing van een ernstig auteur die een grootse
poging heeft gedaan een intens katholiek standpunt te bepalen tegenover de
beschaving van heden.

12.

'The Basement Room' werd kortgeleden verfilmd onder de titel 'The Fallen Idol.' De verfijnde
subtiliteit van het oorspronkelijk verhaal leende zich echter niet voor verfilming (zoals ook
alle geestelijke subtiliteiten van 'The Power and the Glory' verloren gingen in de
filmbewerking 'The Fugitive'). Graham Greene maakt zelf het film-script voor 'The Fallen
Idol' en heeft bewust het oorspronkelijk gegeven gereduceerd tot een filmisch verwerkbaar
thema. Ondanks de technische tekortkomingen van 'The Basement Room', dat eerder het
karakter draagt van een roman-ontwerp dan van een voltooide novelle, geeft het een duidelijker
beeld van Greene's opvattingen van de infantiele onschuld dan enig ander werk.
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Niet-Euclidische Meetkunde
door Prof. Dr G. Verriest
WAT is de niet-Euclidische meetkunde, en welk is haar betekenis in de zuivere
wiskunde en voor de studie der natuurverschijnselen? Deze vragen zullen we trachten
te beantwoorden op een wijze, die voor iedere intellectueel begrijpelijk is.

De elementen van Euclides
De klassieke meetkunde is een logische wetenschap; zij gaat uit van een zeker aantal
uitspraken die als evident beschouwd worden en gaat dan uitsluitend verder met
behulp van de zuivere logica.
De oudste bekende systematische opbouw der meetkunde is in de 'Elementen' van
Euclides (± 300 v. C.) te vinden. Euclides legt aan de grond van zijn werk tien
uitspraken die men axioma's of postulaten1. noemt, zoals bijv.: 'Door twee punten
gaat steeds één rechte lijn', 'Dingen gelijk aan hetzelfde, zijn ook gelijk aan elkaar',
enz.
Alhoewel de 'Elementen' voor het grootste gedeelte, nog na twee duizend jaar, een
onaanvechtbare uiteenzetting der meetkunde blijven, zijn er toch, in dit groots
monument van de menselijke geest, onbetwistbare leemten te vinden. Zo steunt bijv.
Euclides, naast zijn tien axioma's of postulaten, stilzwijgend op een zeker aantal
andere evidente uitspraken zonder ze uitdrukkelijk te vermelden, zoals bijv.: 'Als A
en B twee punten van een rechte lijn zijn, dan is er op deze rechte lijn ten minste een
punt C te vinden dat tussen A en B ligt', 'Van drie punten op een rechte lijn is er
steeds één en ook niet meer dan één punt, dat tussen de beide andere ligt', enz. Het
aantal axioma's waarop de meetkunde berust heeft men nu op een en twintig gebracht.

Het parallellen-postulaat
Onder de postulaten waarop de meetkunde opgebouwd wordt, is er een dat, alreeds
sedert de oudheid, als minder evident dan de andere beschouwd werd; het is het
beroemde parallellen-postulaat waarvan de formulering nogal ingewikkeld is maar
hierop neerkomt: 'Uit een gegeven punt kan men slechts één lijn evenwijdig aan een
gegeven rechte lijn trekken'.

1.

Vijf dezer uitspraken noemt Euclides 'Postulaten', de vijf andere noemt hij 'Axioma's'. Men
heeft nooit kunnen uitmaken welk verschil in de geest van Euclides tussen deze twee begrippen
bestond, zodat we nu de woorden 'Postulaat' en 'Axioma' als synoniemen gebruiken.
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Eeuwenlang heeft men getracht dit postulaat te bewijzen met behulp van de andere
postulaten ofwel van nieuwe axioma's die gemakkelijker aan te nemen waren dan
het bedoelde postulaat. Zo heeft men bijv. aangetoond dat het parallellen-axioma
bewijsbaar is indien men als axioma aanneemt dat de som der hoeken van een driehoek
gelijk is aan twee rechte hoeken, maar niemand zal dit laatste postulaat als meer
evident dan het parallellen-axioma beschouwen. De mislukking van de pogingen om
het parallellen-postulaat met behulp van de andere axioma's te bewijzen gaf aanleiding
tot het vermoeden dat dit postulaat van de andere axioma's onafhankelijk is en dat
dus alle hoop om het te bewijzen moest opgegeven worden.

De niet-Euclidische meetkunde
Om deze vermoede onafhankelijkheid te toetsen hebben de wiskundigen, in het begin
van de vorige eeuw, de volgende methode uitgedacht. Laat ons, zonder de andere
axioma's te wijzigen, het parallellen-postulaat door het volgende vervangen: 'Uit een
gegeven punt kan men meerdere lijnen evenwijdig aan een gegeven rechte lijn trekken'
en bouwen we dan, in deze veronderstelling, een nieuwe meetkunde op, die we een
niet-Euclidische meetkunde noemen. Indien het parallellen-axioma met behulp van
andere axioma's bewijsbaar was, dan zouden de axioma's dezer niet-Euclidische
meetkunde onverenigbaar zijn en, in de ontwikkeling dezer meetkunde, zou men dus
vroeg of laat op een tegenstrijdigheid stuiten. Is daarentegen het parallellen-axioma
uit de andere niet afleidbaar, dan is het nieuwe axioma met de andere niet strijdig en
er zal geen tegenstrijdigheid in de niet-Euclidische meetkunde te vinden zijn.
Deze niet-Euclidische meetkunde werd uitgewerkt door Lobatschefsky (1793-1859)
en wordt de meetkunde van Lobatschefsky of ook de hyperbolische meetkunde
genoemd. Lobatschefsky stuitte op geen enkele tegenstrijdigheid, maar de
mogelijkheid van een nog niet ontdekte tegenstrijdigheid bleef bestaan, zodat het
vraagstuk steeds open bleef. De spitsvondigheid der wiskundigen heeft echter, om
zo te zeggen, geen grenzen. Men slaagde er in tussen de klassieke meetkunde (die
we nu de Euclidische meetkunde zullen noemen) en de meetkunde van Lobatschefsky
een verwantschap te bepalen, in dier voege dat met elke stelling in de ene meetkunde
een stelling in de andere meetkunde correspondeert en dat met een tegenstrijdigheid
in de ene ook een tegenstrijdigheid in de andere zou te vinden zijn. Moest er dus in
de meetkunde van Lobatschefsky een nog niet ontdekte tegenstrijdigheid bestaan,
dan zou ook een tegenstrijdigheid in de Euclidische meetkunde te vinden zijn, en
omgekeerd. Beide meetkunden zijn dus, uit logisch oogpunt, even betrouwbaar.
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Het eeuwenoud vraagstuk der onafhankelijkheid van het parallellen-postulaat was
dus opgelost: dit postulaat is niet bewijsbaar.
De niet-Euclidische meetkunde had dus de rol vervuld waarvoor zij geschapen
werd en kon nu onverstoord in de archieven der wiskunde rusten. Maar de
wiskundigen zijn een rusteloos volk; zodra een vraagstuk opgeworpen is hebben ze
noch rust noch duur zolang dit vraagstuk niet in al zijn bijzonderheden is doorpluisd,
zonder zich te bekommeren of er ten slotte ook een practisch nut daarbij te verhopen
is.
Lobatschefsky had dus een nieuwe meetkunde opgebouwd door te postuleren dat
er door een gegeven punt meerdere lijnen evenwijdig aan een gegeven rechte lijn
getrokken kunnen worden. Waarom zou men niet een dergelijke poging doen door
te postuleren dat er door een gegeven punt geen enkele lijn evenwijdig aan een
gegeven rechte lijn getrokken kan worden? Dit is immers ook een negatie van het
parallellen-postulaat van Euclides, maar zij kan niet, zonder meer, het
parallellen-axioma vervangen daar het gemakkelijk is te bewijzen, dat men steeds
ten minste één parallelle door een gegeven punt aan een gegeven rechte lijn kan
trekken. Dit nieuwe axioma zou dus tegenstrijdig zijn met de andere.
De wiskundigen hebben zich echter bij deze teleurstelling niet neergelegd; om
toch een meetkunde zonder parallellen te kunnen opbouwen hebben ze onder de
andere axioma's diegene laten vallen waarop het bewijs van het bestaan van ten
minste één evenwijdige lijn berust. Dit bewijs steunt op verschillende axioma's; het
is voldoende onder deze axioma's een enkele te laten vallen om het bewijs van het
bestaan van ten minste één evenwijdige lijn onmogelijk te maken. De wiskundigen
hebben dus een meetkunde opgebouwd waarin het postulaat van Euclides vervangen
wordt door de volgende uitspraak: 'Door een gegeven punt kan men geen lijn
evenwijdig aan een gegeven rechte lijn trekken' en waarbij bovendien een of meer
andere postulaten van de Euclidische meetkunde ofwel verwijderd ofwel door andere
postulaten vervangen werden. Volgens de postulaten die men laat vallen verkrijgt
men verschillende meetkunden die men ook niet-Euclidische meetkunden noemt,
en, meer bepaaldelijk, Riemannse meetkunden. Er bestaan dus verschillende
Riemannse meetkunden die alle dit gemeenschappelijk kenmerk bezitten dat in een
gegeven vlak dat een rechte lijn r en een punt P bevat, alle rechte lijnen die door het
punt P gaan, de rechte lijn r snijden. Onder de Riemannse meetkunden is er een die,
zoals we zullen zien, interessanter is dan de andere; men noemt ze de elliptische
meetkunde.
De stellingen, die in de verschillende niet-Euclidische meetkunden bewezen
worden, zijn nog al uiteenlopend; zo bewijst men bijv. in de hyperbolische meetkunde
dat de som der hoeken van een driehoek kleiner
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is dan twee rechte hoeken; in de elliptische meetkunde daarentegen, is deze som
groter dan twee rechte hoeken; men weet echter dat, in de Euclidische meetkunde
deze som steeds gelijk aan twee rechte hoeken is.
Zoals we het zoëven zeiden, zal men zich wellicht afvragen waarom, nadat het
hoofddoel bereikt was, de wiskundigen deze zonderlinge meetkunden verder
opgebouwd hebben. Dezelfde vraag zou men kunnen stellen voor bijna alle nieuwe
wiskundige theorieën: het streven naar de oplossing van een bepaald vraagstuk geeft
soms aanleiding tot het scheppen van een nieuw begrip; met behulp van dit nieuw
begrip wordt het gegeven vraagstuk volledig opgelost, maar de wiskundige bewerkt
dit nieuw begrip verder, in diepte en in breedte, soms tot een grootse theorie waarin
het eerste concept, dat aanleiding tot deze theorie gegeven heeft, nauwelijks te
herkennen is. Om de bruikbaarheid van deze theorie bekommert zich de theoreticus
niet, maar de ondervinding leert ons dat dit het vruchtbaarste middel is om ook aan
de toegepaste wiskunde nieuwe werktuigen te bezorgen, werktuigen die men
waarschijnlijk nooit gevonden had indien men alleen utilitairistische doeleinden
nagestreefd had. Dit is ook het geval geweest met de niet-Euclidische meetkunde;
het schijnt inderdaad dat de resultaten van zekere astronomische berekeningen dichter
bij de waarnemingen aansluiten als men gebruik maakt van de elliptische meetkunde
in plaats van de Euclidische meetkunde.

De oorsprong der meetkunde
Dit brengt ons tot het tweede punt van dit artikel: welk is de meetkunde van onze
physische ruimte?
Wij hebben alle reden om aan te nemen dat onze meetkundige begrippen uit de
ervaring ontstaan zijn; empyrische methoden om op het veld een rechte hoek te
construeren, om de oppervlakken van twee akkers te vergelijken, enz., zijn, buiten
twijfel, aan de logische opbouw der meetkunde voorafgegaan. De abstracte begrippen
van rechte lijnen zonder breedte, van punten zonder dimensies, werden door de
aanschouwing van dunne draden, van fijne korreltjes, ingegeven. De axioma's van
Euclides, zoals 'Door twee punten gaat steeds één rechte lijn', zijn niet uit de lucht
gegrepen, maar drukken het resultaat uit van een eeuwenoud contact met de dagelijkse
ervaring.
Als men nu door middel van de logica deze axioma's bewerkt en onder elkaar
combineert om er gevolgtrekkingen uit af te leiden die soms zo ver van de eerste
beginselen verwijderd zijn dat er honderd of meer tussenstellingen nodig zijn om de
afstand te overbruggen, dan verkrijgt men een gehele reeks resultaten die op de
materiële voorwerpen toepasselijk zijn voor zoverre de materiële rechte lijnen en
punten met de abstracte
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rechte lijnen en punten der meetkunde gelijkgesteld kunnen worden. Dit veronderstelt
echter dat de eigenschappen van punt en rechte lijn, in de axioma's uitgedrukt, niet
te ver afwijken van de eigenschappen der materiële punten en rechte lijnen, d.w.z.
van de dunne draadjes en fijne zandkorreltjes, die we door de dagelijkse ondervinding
kennen.
Zou het nu denkbaar zijn dat de mensheid zich zou vergist hebben in deze
oereenvoudige waarnemingen? Een voorbeeld zal ons aantonen dat deze mogelijkheid
niet a priori mag verworpen worden.
Veronderstellen we dat denkende wezens, zonder dikte, op een bol zouden leven,
zo groot als de aardbol, maar dat zij zich slechts op een zeer beperkt gebied van deze
bol, bijv. een vierkante kilometer, zouden verplaatsen. Op een bol is de kortste lijn
tussen twee punten een boog van een grote cirkel. Indien deze denkende wezens zulk
een boog een 'rechte lijn' noemen, dan zal de meetkunde die hun ervaring hen leert
geheel met onze klassieke vlakke meetkunde samenvallen, want de afwijkingen
tussen onze rechte en een boog van een grote cirkel, in een zeer klein gebied van de
bol, zijn zo gering dat zij zonder uiterst nauwkeurige metingen niet waarneembaar
zijn. Deze wezens zouden dus, zoals wij, een meetkunde opbouwen waarin twee
punten een rechte lijn bepalen, waarin de afstand van twee elkaar snijdende rechte
lijnen groeit naarmate men zich van het snijpunt verwijdert, waarin de som der hoeken
van een driehoek gelijk is aan twee rechte hoeken. Maar indien zij, op zekeren dag,
hun beperkt gebied konden verlaten en hun meetkunde voor de berekening van verre
afstanden zouden willen gebruiken, dan zouden zij, tot hun verbazing, vaststellen
dat deze meetkunde totaal onbruikbaar is: de afstand tussen twee hunner snijdende
rechte lijnen begint nl. op een zeker ogenblik te verminderen, de som der hoeken
van een grote driehoek overtreft aanzienlijk twee rechte hoeken, en er bestaan
puntenparen, nl. de antipoden, waardoor oneindig veel rechte lijnen gaan.
Het schijnt dus niet zo absurd aan te nemen dat ook wij, die onze meetkunde op
onze ervaring in een zeer beperkt gebied van het heelal opgebouwd hebben, slechts
een approximatie-meetkunde zouden tot stand gebracht hebben van een andere
meetkunde die de ware meetkunde van het heelal zou zijn en die, in grotere gebieden,
zo sterk van onze meetkunde zou afwijken dat deze laatste voor astronomische
doeleinden onbruikbaar zou zijn.

De meetkunde der physische wereld
Op het eerste gezicht schijnt het alsof de ruimte waarin wij ons bewegen meetkundige
eigenschappen zou bezitten, onafhankelijk van de lichamen die zich daarin bevinden.
Beschouwen we een driehoek gevormd uit drie uiterst dunne lijnen die
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we practisch als geometrische lijnen zonder breedte kunnen beschouwen. Indien de
physische meetkunde de Euclidische is, dan moet de som der hoeken van deze
driehoek gelijk zijn aan twee rechte hoeken; is de physische meetkunde daarentegen
de elliptische meetkunde, dan moet deze som groter dan twee rechte hoeken zijn. De
waarde van de som van deze hoeken schijnt, voor iedereen, een eigenschap van de
driehoek zelf te zijn, onafhankelijk van de materiële lichamen die zich in de ruimte
bevinden, dus een eigenschap van de ruimte zelf. Deze mening is echter verkeerd;
om ons hiervan te overtuigen, onderzoeken we nauwkeurig het vraagstuk.
Hoe zullen we de som der hoeken van de driehoek vormen? Dit schijnt zeer
eenvoudig; we leggen op een eerste hoek A een graadboog en tekenen op zijn rand
de zijden van deze hoek (ofwel we noteren de streepjes van de graduatie van de
graadboog die met de zijden van de hoek samenvallen); wij verkrijgen aldus op de
graadboog een hoek A' die de hoek A dekt en die dus aan deze hoek gelijk is. Dan
verplaatsen we de graadboog naar een andere hoek B van de driehoek, zo dat de hoek
A' tegen de hoek B ligt, en we tekenen op de graadboog een hoek B' die de hoek B
dekt, en die dus aan de hoek B gelijk is; ten slotte verplaatsen we, op analoge wijze,
de graadboog op de derde hoek C en we tekenen een hoek C' die de hoek C dekt en
dus aan deze hoek gelijk is. De drie hoeken A', B', C', op de graadboog getekend,
liggen naast elkaar, en de hoek gevormd uit de uiterste zijden is de som der hoeken
A', B', en C'.
'Maar, zal de scepticus opwerpen, ik heb niet naar de som der hoeken A',B' en C'
gevraagd, maar wel naar de som der hoeken A, B en C. De hoeken A', B' en C' hebben
weliswaar achtereenvolgens eens de hoeken A, B en C gedekt, maar U hebt telkens
de graadboog verplaatst en wie weet of daarbij deze hoeken A', B' en C' niet van
grootte veranderd zijn. Ik zou echter dezelfde opwerping maken telkens wanneer U
een willekeurige figuur verplaatst.'
Wat kunnen we op deze schijnbare naïeve opwerping antwoorden? We hadden
misschien anders te werk kunnen gaan. Indien de driehoek ABC op een metalen
plaatje getekend was, dan zouden we de hoeken uit de plaat kunnen zagen om ze dan
naast elkaar te leggen, juist zoals de hoeken A', B', C', maar dit komt op hetzelfde
neer want, om de hoeken A,B,C naast elkaar te leggen, moeten we ze verplaatsen,
net als de hoeken A', B', C'.
Indien we nu ondervinden dat de aldus verkregen som gelijk is aan een gestrekte
hoek, dus aan twee rechte hoeken, dan kunnen wij daaruit slechts besluiten dat de
som der hoeken van een driehoek op een metalen plaatje getekend, nadat men ze zo
verplaatst heeft dat ze naast elkaar liggen, gelijk is aan een gestrekte hoek.
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Hoe kunnen we vaststellen dat de hoeken A', B', C' gelijk gebleven zijn aan de hoeken
A, B, C. Door ze weer in dekking met deze hoeken te brengen? Maar dit veronderstelt
een nieuwe verplaatsing. Welke practische zin kan men echter hechten aan de
gelijkheid van twee hoeken die op afstand van elkaar liggen? In de practijk postuleert
men dat een hoek, op een vast lichaam getekend, bij een verplaatsing onveranderd
blijft, maar dit postulaat is, in feite, veeleer een definitie van de gelijkheid: 'We
noemen twee, op vaste lichamen getekende hoeken gelijk wanneer ze door een
verplaatsing tot dekking kunnen gebracht worden'.
Indien dus de hoeken A', B', C' samen een gestrekte hoek vormen, dan is de som
der hoeken A, B, C gelijk aan twee rechte hoeken, en de meetkunde van onze
physische wereld is dus Euclidisch; maar we zien dat we hier niet met de zuivere
ruimte te doen hebben, maar ook met zekere lichamen die we vaste lichamen noemen
en die zich in deze ruimte verplaatsen. Zonder lengten of hoeken te vergelijken is er
geen practische meetkunde mogelijk; om lengten of hoeken te vergelijken en te meten
maken we gebruik van ijkeenheden op vaste lichamen getekend (internationale
ijkmeter, enz.) en we beschouwen deze maateenheden als aan zichzelf gelijkblijvend
in al haar verplaatsingen. Dit alles zal duidelijker worden door een voorbeeld.

Het schaduwbeeld van een spherische figuur
Beschouwen we een kristallen bol die op een horizontaal vlak α rust; in het middelpunt
van de bol is een lichtbron. Elk donker vlekje A, op het onderste halfrond getekend,
werpt een schaduwbeeld P op het vlak α; een vlekje A' op het bovenste halfrond
werpt geen schaduw, maar indien we de stralen die door de punten van A' gaan tot
aan het vlak α verlengen, dan begrenzen ze op dit vlak een beeld dat wij ook de
schaduw van A' zullen noemen; m.a.w. we noemen schaduwbeeld van A' het
schaduwbeeld van de overstaande vlek A. Beschouwen we nu een insect dat op deze
bol rondloopt; zijn schaduwbeeld zal het vlak doorlopen, maar terwijl de afmetingen
van het insect onveranderd blijven, zal het schaduwbeeld nu eens kleiner, dan weder
groter zijn.
Veronderstellen we dat het schaduwbeeld van dit insect een denkend wezen is dat
de veranderingen van zijn afmetingen zou willen nagaan. Te dien einde zou dit wezen
zich voorzien van een meter, d.w.z. van het schaduwbeeld van een meter waarvan
het insect zou voorzien zijn, want wij blijven, zoals de dichter, in de wereld der
schaduwen: 'Je vis l'ombre d'un cocher, qui de l'ombre d'une brosse frottait l'ombre
d'un carosse'. Daar het schaduwbeeld van het insect en het schaduwbeeld van de
meter in dezelfde verhouding veranderen wanneer het insect, met zijn meter, het
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boloppervlak doorloopt, zal het schaduwbeeld van het insect de indruk hebben dat
zijn eigen afmetingen onveranderd blijven.

Beschouwen we nu een spherische driehoek op de bol en zijn schaduwbeeld in het
vlak α. Daar de schaduwlijn van een grote cirkel een rechte lijn is, zal dit
schaduwbeeld een gewone driehoek zijn. Indien we deze spherische driehoek op de
bol verplaatsen, zal de driehoek die zijn schaduwbeeld is het vlak α doorlopen en
zijn zijden en zijn hoeken zullen steeds van grootte veranderen. In de wereld der
schaduwen echter, die het schaduwbeeld van het insect met zijn eigen
schaduwinstrumenten gadeslaat, schijnt deze schaduwdriehoek onveranderd te blijven:
indien nl. een zijde van de spherische driehoek twee meter lang is, d.w.z. indien een
meter juist twee maal in deze zijde past, dan zal het schaduwbeeld van deze meter
steeds twee maal in de schaduwlijn van deze zijde passen, en deze schaduwlijn zal
dus steeds, in deze schaduwwereld, twee meter lang zijn. Hetzelfde geldt voor de
hoeken; de hoeken op de bol worden nl. met een graadboog gemeten waarvan het
schaduwbeeld zal dienen om de hoeken in de schaduwwereld te meten. Legt men de
graadboog op een hoek van de spherische driehoek, en merkt men op deze graadboog,
met twee streepjes, de zijden van deze hoek, dan zullen, in het schaduwbeeld, bij
een willekeurige verplaatsing, steeds de zijden door de schaduwbeelden dezer streepjes
gaan, en bijgevolg zal de schaduw van de hoek, in deze schaduwwereld gemeten,
onveranderd schijnen.
Veronderstellen we nu dat een denkend schaduwwezen zou willen nagaan of de
som der hoeken van een driehoek gelijk is aan twee rechte hoeken. Te dien einde
zou het de drie hoeken van de driehoek naast elkaar brengen door verplaatsingen die
elk dezer hoeken ten opzichte van zijn meetinstrumenten onveranderd laten. Welk
zou het resultaat van dit experiment zijn?
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Men weet dat de som der hoeken van een spherische driehoek steeds groter is dan
twee rechte hoeken. Men denke bijv. aan de driehoek gevormd uit de equator en twee
op elkaar loodrechte meridianen; elk der hoeken is klaarblijkelijk recht, zodat de
som der hoeken gelijk is aan drie rechte hoeken, en wanneer men, op de bol, deze
hoeken naast elkaar zou leggen, zou men niet een gestrekte hoek verkrijgen maar de
uiterste zijden zouden loodrecht op elkaar staan zodat de som niet 180 maar 3 × 90
graden of 270 graden zou zijn.
Wanneer men nu deze hoeken, op de bol, naast elkaar brengt, dan komen de
schaduwbeelden dezer hoeken ook naast elkaar te liggen en dit na een verplaatsing
waarbij deze hoeken, in de schaduwwereld, onveranderd schijnen te blijven. Daar
op de bol de uiterste zijden niet een gestrekte hoek vormen, zal dit klaarblijkelijk
ook in het schaduwbeeld niet het geval zijn (daar het schaduwbeeld van een gestrekte
hoek op de bol een gestrekte hoek in het vlak α is, en omgekeerd), en het is
gemakkelijk in te zien dat de som dezer schaduwhoeken groter zal zijn dan een
gestrekte hoek. De waarnemer in de schaduwwereld zal dus besluiten: 'Wanneer men
de drie hoeken van een driehoek naast elkaar legt, dan is hun som groter dan twee
rechte hoeken', en, bijgevolg, zal hij zeggen: 'De som der hoeken van een driehoek
is groter dan twee rechte hoeken'.
De meetkunde die deze waarnemer zal opbouwen zal dus, in veel punten van de
Euclidische meetkunde afwijken; deze meetkunde zal echter volledig samenhangend
zijn, want het is gemakkelijk in te zien dat elke ongerijmdheid in deze meetkunde
der schaduwbeelden tot een ongerijmdheid in de meetkunde der figuren op de bol
zou leiden. Deze meetkunde valt echter samen met de elliptische meetkunde waarover
we hierboven gesproken hebben.
Men zal wellicht opwerpen dat deze meetkunde der schaduwbeelden een zuivere
hersenschim is en dat, bijv., de som der hoeken van een driehoek groter dan twee
rechte hoeken is omdat men een figuur in haar verplaatsingen als onveranderlijk
beschouwt terwijl ze, in werkelijkheid, steeds van grootte verandert.
Welk is de waarde van deze opwerping? Hoe verkrijgen we het begrip der
onveranderlijkheid? Keren we een ogenblik terug tot hetgeen we zoëven gezegd
hebben.

De rol der vaste lichamen
In de physische wereld bestaan er lichamen die we vaste lichamen noemen. Als we
zulk een lichaam verplaatst hebben, kunnen we het steeds tot zijn eerste ligging
terugbrengen zo dat elk deel zijn eerste ligging nauw-
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keurig dekt. Daaruit zou men geneigd zijn te besluiten dat dit vast lichaam bij zijn
verplaatsingen onveranderd blijft, d.w.z. dat het, bij een verplaatsing, steeds gelijk
blijft aan zich zelf, maar, zoals wij het gezien hebben voor de hoeken, zou het moeilijk
zijn te bepalen wat men onder deze gelijkheid verstaat. We keren dus weer de rollen
om door de volgende conventie aan te gaan: 'Wij spreken af dat een figuur bij haar
verplaatsingen onveranderd blijft wanneer zij zich verplaatst zoals een figuur die
getekend is op een lichaam dat we, in het dagelijks leven, een vast lichaam noemen'.
Deze conventie is van zuiver practischen aard en wordt ons door geen logische
beschouwingen opgelegd. Het is overbodig aan te tonen dat, met deze conventie, de
wiskundige studie der natuurverschijnsels veel eenvoudiger is dan bij elke andere
wet van variatie der vaste lichamen die we zouden kunnen aannemen; zodra men
een ijkmeter verplaatst zou men hem immers niet meer als de maateenheid mogen
beschouwen; de grootte van ons eigen lichaam zou bij elke verplaatsing veranderen.
Voor het denkend wezen in de schaduwwereld daarentegen, zijn het de
schaduwbeelden van de figuren op de bol die het hoofdonderwerp zijn van zijn
waarnemingen. Om dezelfde reden waarom wij de vaste lichamen als onveranderlijk
beschouwen, zou dit wezen de schaduwbeelden als onveranderlijk beschouwen, zodat
zijn eigen lichaam, dat ook een schaduwbeeld is, en de schaduwbeelden die het
omringen, bij hun verplaatsingen een onveranderlijke grootte behouden. Maar wij
hebben gezien dat dit tot een geheel andere meetkunde leidt.
Met onze klassieke meetkunde kunnen we heel goed de bewegingen der
schaduwbeelden nagaan en hun grootheidsveranderingen ten opzichte van onze
ijkmeter berekenen. Evengoed zou het denkend wezen der schaduwwereld, met zijn
elliptische meetkunde, de veranderingen in de grootte van onze vaste lichamen,2. ten
opzichte van zijn ijkmeter (schaduwbeeld van een ijkmeter op de bol) kunnen
berekenen. We hebben dus daar twee verschillende meetkunden, in dezelfde ruimte,
die beide dezelfde diensten kunnen bewijzen. Dit toont aan dat, bij de ruimte, niet
een bepaalde meetkunde behoort. Men mag dus niet de vraag stellen of onze ruimte
al of niet Euclidisch is, maar wel of de lichamen die we vaste lichamen noemen, zich
op Euclidische ofwel op niet-Euclidische wijze verplaatsen, of, beter gezegd, of men
de Euclidische ofwel de niet-Euclidische meetkunde verkrijgt als men de vaste
lichamen bij hun verplaatsingen als onveranderlijk beschouwt.
Als nu de sterrekundigen de vaste lichamen, zoals gebruikelijk, als onveranderlijk
beschouwen en gebruik maken van de Euclidische meetkunde

2.

We bedoelen hier de figuren, op een vast lichaam getekend, die, bij een verplaatsing van dit
lichaam, in het vlak a blijven.
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om zekere astronomische verschijnselen te berekenen, is het verschil tussen het
berekend resultaat en het rechtstreeks waargenomen verschijnsel te groot om
toegeschreven te kunnen worden aan de waarnemingsfouten die bij het gebruik van
elk instrument, hoe volmaakt het ook is, onvermijdelijk zijn. Maakt de astronoom
echter gebruik van de elliptische meetkunde, dan schijnt de overeenstemming beter
te zijn, zodat men geneigd is aan te nemen dat de vaste lichamen zich zodanig
verplaatsen dat zij aan de elliptische meetkunde voldoen, d.w.z. bijv. dat, wanneer
men de hoeken van een op een plaatje getekende driehoek uitzaagt en naast elkaar
legt, men een hoek verkrijgt die groter dan een gestrekte hoek is. Voor twee figuren
die elkaar bij het vertrekpunt nauwkeurig dekken en die zich dan in een beperkt
gebied, zoals op onze aarde, samen verplaatsen, de ene op Euclidische wijze, de
andere op elliptische wijze, zou het verschil echter zo klein zijn dat zij elkaar, zelfs
met onze beste instrumenten onderzocht, steeds schijnbaar nauwkeurig blijven dekken.
Als men nl. met de grootste nauwkeurigheid de som der hoeken van een driehoek
meet, vindt men steeds een resultaat dat zo weinig van twee rechte hoeken afwijkt
dat men niet kan vaststellen of het verschil niet toe te schrijven is aan de
waarnemingsfouten.
De Euclidische meetkunde zal dus, voor ons dagelijks gebruik, steeds haar
eeuwenoude rol mogen vervullen.

Is de ruimte oneindig?
Om deze beschouwingen te sluiten stellen we ons nog de vraag of de oneindigheid
een eigenschap der ruimte is.
Keren we terug tot het insect op de bol. Doorloopt dit insect een halve meridiaan,
van M tot M', dan zal zijn schaduwbeeld de gehele rechte lijn r doorlopen van T tot
het oneindige rechts om langs het oneindige links tot T terug te keren, en indien het
insect de lengte van de halve meridiaan in duizend gelijke stappen aflegt, dan zal het
schaduwbeeld van dit insect de gehele rechte lijn r doorlopen in duizend stappen die,
voor dit schaduwbeeld, gelijk zullen schijnen; de totale lengte van de rechte r zal
dus voor dit schaduwbeeld, gelijk zijn aan duizend stappen.
Hetzelfde geldt voor elke rechte lijn r die, in het vlak α door het raakpunt van de
bol gaat en ook voor elke andere rechte lijn in het vlak α, want elke rechte lijn is de
schaduwlijn van een halve grote cirkel van de bol. Het vlak α, dat voor de waarnemer,
die de afstanden volgens de Euclidische meetkunde afmeet, oneindig is, zal dus, voor
denkende schaduwbeelden, eindig zijn. Daaruit volgt dat het 'eindig zijn' of het
'oneindig zijn' niet een eigenschap van het vlak zelf is, maar dat dit afhangt van de
wijze waarop de lichamen, die de waarnemer als onveran-

Streven. Jaargang 2

279
derlijke lichamen beschouwt, zich verplaatsen. Hetzelfde geldt voor de ruimte: zij
is noch eindig, noch oneindig.
Dit voorbeeld leert ons nog meer. Als het insect de meridiaan van M tot M'
doorloopt, doorloopt zijn schaduwbeeld de gehele rechte r van uit T naar rechts, en
tot T terug uit de linker kant, en dit in een eindig aantal stappen. De rechte r is dus
een gesloten lijn van eindige lengte. Hetzelfde geldt voor elke andere rechte in het
vlak α. Evenals het insect de bol in alle richtingen kan doorlopen zonder ooit op een
omheining te stuiten, zo zal het schaduwbeeld het vlak α in alle richtingen kunnen
doorlopen en, alhoewel dit vlak, volgens zijn begrip, eindig is, zal dit schaduwbeeld
nooit tegen een grens stoten. Voor dit schaduwbeeld is de ruimte dus eindig maar
grenzenloos.3.
Zoals we gezegd hebben stroken de resultaten der berekeningen van de
sterrekundigen beter met de waargenomen feiten, als men gebruik maakt van de
elliptische meetkunde, d.w.z. als men veronderstelt dat de vaste lichamen, en dus
ook ons eigen lichaam, zich op elliptische wijze verplaatsen. Het heelal zou dus,
voor ons, eindig zijn maar zonder grenzen. Indien we ons steeds in dezelfde richting
verplaatsten, zonder van de rechte lijn af te wijken, met de snelheid van het licht (nl.
300.000 kilometer per seconde), dan zouden we de gehele rechte lijn doorlopen, en
dus tot ons uitgangspunt terugkomen, en dit uit de richting die we bij het vertrek de
rug toe keerden, na afloop van 30 milliard jaren.
Volgens de opvatting van Lemaître zouden de afmetingen van het heelal echter
niet onveranderlijk blijven. De waarnemingen tonen aan dat al de spiraalnevels zich
van ons, in alle richtingen, verwijderen met een snelheid die groter is naarmate zij
verder van ons af liggen. Om dit te verklaren veronderstelt Lemaître dat het heelal
zich uitdijt. De snelheid dezer uitdijing zou op het huidig ogenblik zodanig zijn dat
de lengte van een rechte lijn per seconde 5.000.000 kilometer toeneemt. Dit
duizelingwekkend getal zal echter minder onwaarschijnlijk schijnen als men bedenkt
dat dit, per kilometer, slechts een jaarlijke aanwinst van een half duizendste van een
millimeter betekent.
Deze uitdijing moet echter een begin gehad hebben. Lemaître veronderstelt dat,
in het begin der tijden, de gehele materie van het heelal in een enkel atoom zou
geconcentreerd geweest zijn, in een ruimte waarvan de dimensies uiterst klein waren.
Door splitsing van dit atoom is de uitdijing ontstaan, geremd echter door de
aantrekkingskracht der materie (wet van Newton) maar anderzijds begunstigd door
een repulsieve kracht der materie, die de relativiteitstheorie voorziet. De eerste kracht
vermindert

3.

Meer details over deze vraagstukken zijn te vinden in het vulgarisatieboekje: G. VERRIEST,
Vier Voordrachten over de Wiskunde. Doornik, 1947.
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met de afstand, de tweede daarentegen wordt steeds groter wanneer de afstand
toeneemt maar is in het begin (n.l. op afstanden gelijk aan die van de zon tot de
planeten) zo gering dat ze niet waarneembaar is.
Zal de aantrekkingskracht niet op een bepaald ogenblik de bovenhand krijgen en
het heelal doen terugvallen vóór dat de repulsiekracht groot genoeg zal worden?
Neen, de berekeningen tonen aan dat dit gevaar sedert lang geweken is. Het kritisch
ogenblik waarop deze krachten in evenwicht waren greep plaats toen de lengte van
een rechte ongeveer tien maal zo klein was als nu. Sedert dien heeft de repulsiekracht
de overhand en de uitdijing zet zich voort in een steeds sneller tempo. Maar op het
kritisch ogenblik was het evenwicht der krachten zeer labiel, en locale storingen
hebben heel goed dit evenwicht ten voordele van de aantrekkingskracht kunnen
storen, zo dat, in zekere gebieden van het heelal, de algemene uitdijing met een locale
inkrimping gepaard ging. Dit zou de oorsprong zijn van de sterrennevels.
Deze grootse theorie is niet een zuiver poëtische droom; zij steunt op berekeningen
gebaseerd op waarnemingen.
Laat ons ten slotte opmerken dat indien het niet mogelijk is ons een ruimte voor
te stellen die tegelijkertijd eindig en zonder grenzen zou zijn, het evenmin mogelijk
is zich een oneindige ruimte in te beelden.
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De actuele apostolische Taak van de ontwikkelde Katholiek1.
door Dr ir. F.Ph.A. Tellegen
HET Katholieke volksdeel is, wat betreft zijn emancipatie, zijn volwaardig deel zijn
van het Nederlandse volk, aanmerkelijk voortgeschreden. Zie het onderwijs in de
diverse geledingen, zie het sociale leven en de rol van de georganiseerde arbeidersen boerenbewegingen, zie het culturele leven en het binnenlands bestuur, zie het
grote aandeel, dat het heeft in de bepaling van de regering en haar beleid.
Natuurlijk zijn er nog vele, onvervulde wensen, is er nog achterstand, o.a. in het
opleveren van voldoende, goed geschoolde, leidinggevende figuren. Maar een
hoofdvraag is: waarom is de werfkracht van het Katholicisme zo klein in Nederland?
Waarom wordt het geboorteoverschot in evenwicht gehouden door de geloofsafval?
Een en ander brengt twee consequenties mee, die nauw samenhangen, nl.:
I. - dat, gezien de opdracht der katholieken voor deze tijd - mede in verband met
onze groei in Nederland - ons besef van medeverantwoordelijkheid voor de taak van
de Kerk en de daaraan aangepaste activiteit moet groeien. En dat wilde ik eerst
enigermate nader uitwerken.
II. - dat, naarmate de eigen bewegingsvrijheid groter wordt en de medebepaling
van het nationale bestel intensiever, van ons gevraagd kan worden om minder
eenzijdig op de afweer, de bescherming, de negatieve kanten te letten en meer
aandacht te schenken aan de positieve zijde van de opdracht der Katholieken, aan
de constructieve mede-bepaling, stapsgewijze, van een meer christelijke, meer
rechtvaardige en meer liefdevolle Nederlandse samenleving. Hierop ga ik straks
nader in.

I
Welke is de opdracht van de Katholiek - vooral de leek - in deze tijd? Zie P.P. XII
in Zijn eerste rede na zijn troonsbestijging Se a temporare 4 Sept. 1940: de terugkeer
van Christus in de gewetens,
- aan de huiselijke haard,
- in de openbare zede,
- in de verhoudingen tussen de klassen, in de maatschappij,
- in de burgerlijke orde,
- in de internationale betrekkingen.

1.

Voordracht, gehouden op het weekend, 17-18 Juli 1948, in het Zonnehuis te Bilshoven.
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Dat betekent, dat de kwaal is, dat onze Godsdienst als levensbeschouwing - die een
eigen levenshouding geeft - een te kleine rol speelt; dat wij Godsdienst te leeg verstaan
en te passief, als deelnemen of misschien bijwonen van Godsdienstige plechtigheden
in het kerkgebouw en als in acht nemen van negatieve, morele normen. Natuurlijk
kunnen geen van deze beide elementen ontbreken - dat is duidelijk - en zelfs kan
men zeggen, dat de hoogste waarde in de hiërarchie der Godsdienstige daden moet
worden toegekend aan het deelnemen aan de repraesentatie van het Offer van Golgotha
en de daaraan verbonden eenwording met Christus - onze Broeder.
Maar de kwaal is niet, dat er nog elementen over zijn van een compleet
Godsdienstig leven, maar dat het als regel zo incompleet is - dat de invloed van
Godsdienst op gezin en huwelijk, op wetenschap en kunst, op bestuur en ontspanning
etc. stelselmatig is teruggedrongen - op welk lijstje eigenlijk als eerste moet staan:
de daadwerkelijke naastenliefde; want ook hier zijn wij achtergeraakt, hetgeen o.m.
kan worden gezien aan het verzakelijken van onze instellingen en verenigingen op
dit gebied en het ontbreken van consequente ombouw van armbedeling tot sociale
zorg en maatschappelijk werk.
Dàt is de kwaal van onze tijd - moeilijk te zien voor ons, omdat wij in dat enige
eeuwen oude proces 'n deel mee beleven en dus moeten nadenken en om
bovennatuurlijk licht vragen om de juiste maatstaven terug te vinden.
Het sublieme antwoord van de Kerk op de laïcisering luidt: de leek als verbreidend
het Godsrijk in zijn milieu.
Mogelijk kan dit een en ander nog verduidelijken: Waarom noemt P. Pius XI in Zijn
Encl. tegen het Goddeloos communisme juist het compleet beleefde Christendom
het meest fundamentele geneesmiddel?
'Evenals in alle bewogen tijdperken van de Kerkgeschiedenis, zo bestaat
ook vandaag het allereerste geneesmiddel in een oprechte vernieuwing
van het persoonlijke en openbare leven volgens de beginselen van het
Evangelie, en wel bij allen, die zich beroemen tot de Schaapstal van
Christus te behoren; zij moeten werkelijk het zout der aarde worden,
waardoor de gemeenschap voor zulk een bederf wordt behoed' (Divini
Redemptoris, pag. 27, uitg. Landel. Secr. Kath. Actie, 1946).
Mij dunkt, om ons duidelijk te maken, dat het communisme een pseudo-Godsdienst
is - en dat heeft het gemeen met het nationaal-socialisme, in menig opzicht ook met
het rationalisme en de leer der noodzakelijke vooruitgang, ook met het in Amerika
nog voortlevende stelsel van z.g. volstrekte vrijheid.
Vooral de eerste twee kennen een pseudo-zondeval: de aardse ellende en
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onrecht; een pseudo-hemel: de aardse zaligheid als utopie; een pseudo-verlosser: de
dictator, die uit de meeste revoluties resulteert.
Men kan in dit alles de neiging tot de stof en de verstoffelijking der menselijke
idealen terugvinden - maar ook de honger van velen naar iets hogers dat vastheid
geeft in dit wisselvallig bestaan. Hoezeer geldt dat niet van de gedesillusioneerde,
20e Eeuwse West-Europeaan, die zoveel hoop in rook en vlammen heeft zien opgaan?
Terwijl er zovelen zijn, die in deze èn chaotische èn ingewikkelde èn niet-christelijk
geïnspireerde maatschappij geen menswaardig bestaan kunnen bereiken, noch
stoffelijk (hoewel dat in ons Vaderland niet hoofdzaak is), noch geestelijk, maar
vooral niet geestelijk, als persoonlijkheid, volwaardig lid zijn.
Welnu, hoe komt het dat zoveel millioenen, w.o. eerlijke mensen, alleen
pseudo-Godsdiensten vinden? - omdat zij niet aangetrokken worden door een totaal
beleefd Christendom dat zij zien! Zij komen niet in de kerk luisteren - zij lezen geen
katholieke publicaties - de vraag is of dat trouwens hen zou aanspreken! Zich a priori
overgeven aan de uitslag van een ingesteld onderzoek naar de waarheid is de weg
voor weinigen (Mej. de Vogel!), zeker in deze verzakelijkte tijd!
Het antwoord op de pseudo-Godsdienst is niet een redenering, is niet een argument
over de vruchten van de Kerk in het verleden, is alleen een zichtbaar, compleet
beleefd Christus-volgen - juist buiten het kerkgebouw. Door het zien en ondergaan
van de effecten van het mysterie komt de mens, die openstaat, tot het mysterie zelf!
Het spreekt vanzelf, dat deze gedachtegang niet opgaat, t.a.v. onze broeders in
Christus, die niet van de ene Schaapstal zijn. T.a.v. hen zal uit onze houding moeten
blijken onze onrust over het feit, dat vele Christenen niet tot de volle waarheid zijn
gekomen, zoals wij, Katholieken, die bezitten. Ons au serieux nemen van hun Geloof
- ons verschillend oordeel over de individuele protestant en over het andere
'Kerkgenootschap'.
Hier mag de afweerhouding wel eens grondig onder de loupe genomen worden,
waarbij wij moeten bedenken, dat het niet erom gaat hoe wij de brede laag zonder
meer in contact brengen met niet-Katholieken, maar hoe wij als intellectueel
ontwikkelde Katholiek in onze dagelijkse contacten de apostolische mogelijkheden
benutten. M.i. behoort elke ontwikkelde katholiek terdege kennis te nemen van de
bekende boeken van Dr Corn. de Vogel en van Dr v.d. Poll. Ik laat dit onderdeel
overigens graag aan deskundigen over.
Ook de vraag: Welke mogelijkheden en moeilijkheden treft men aan bij de ander.
Ik geef alleen enkele gedachten over wat onszelf veelal in de weg staat voor het
vinden van de juiste houding.
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Als eerste punt zou ik willen noemen het tekort aan aandacht voor deze,
allervoornaamste taak van onze omgang en contacten met niet-Katholieken. In ons
beroep, dikwijls ook in dagelijkse omgang en ontspanning of cultuur, in bestuur en
bij talloze toevallige gelegenheden komen wij ongedwongen met hen in aanraking.
Proberen wij dan geregeld om met Christus deze mensen te winnen voor Hem? Deze
mensen iets te laten zien van de krachtbron van ons leven? Deze mensen iets te laten
ondervinden van de bovennatuurlijke liefde, het centrale punt in ons Goddelijk leven?
Ik vrees, dat dààr juist dikwijls het tekort schuilt - in de liefde. Want het gaat er
niet om, hoe wij tegen onze verlangens in, onszelf kunnen 'verplichten' of 'opwerken'
tot een stichtelijk woord of een vriendelijk gebaar. Dat wordt juist niet bedoeld.
Bedoeld wordt erop te wijzen, hoe mèt het leven - het nieuwe, alles overstralende
en inspirerende medegedeelde Goddelijk leven - juist het verlangen zelf verandert.
Dan gebeuren er geen schadelijke tactloosheden en dan lopen wij geen kans,
onuitstaanbare 'zalvende woorden'-zeggers te worden, maar dan zal vanzelfsprekend
blijken, waar ons hart ligt. En dat is 't juist, wat de wereld verovert.
Dan zal het niet moeilijk vallen, onze kennis van Geloofsinhoud en liturgie, van
Goddelijk leven in ons en de bloei ervan te vermeerderen en - als het ware - als iets
wat ons vlees en bloed is, door te geven. Heel dikwijls is het woord trouwens niet
het eerste vertrekpunt, maar de daad van naastenliefde, van echt mede-leven en
mede-lijden, van respect en achting voor de andere persoon. Het Godsdienstig
twistgesprek wordt dan geen regel, maar een soms passende mogelijkheid tussen
vele anderen. Dan komen wij ook heen over de echt Nederlandse schroom om over
heilige dingen te spreken, terwijl wij het goede daarin weten te bewaren, namelijk
dat het heilige van het profane afgescheiden is.
En dan overwinnen wij ook die - nogal eens te constateren - vermenging met
zelfzucht, die hierin bestaat, dat wij tegelijk met God-in-ons onze menselijke persoon
naar voren schuiven. Ik geloof, dat hier een van de meest rampzalige tekorten ligt in
ons verkeer met niet-Katholieken. Zou men mogen zeggen, dat, naarmate men een
eminenter goed wil dienen, de persoon zelf meer op de achtergrond moet blijven?
Niet wij bekeren mensen, maar God - Die ons mèèr als instrument wil gebruiken,
naarmate wij persoonlijk ons méér als middel willen laten gebruiken, en dus willen
laten zien, hoe wij zonder onze verdienste dè schat der Waarheid hebben ontvangen,
en haar, zonder ons aan succes te hechten, vruchtbaar willen laten worden door God,
Die de wasdom geeft. Wie méér wil doen dan het minimum necessarium - ten bate
van het unum necessarium - moet wel beseffen, dat van hem méér gebed wordt
gevraagd en radicaler aanpakken van de tekorten in zijn persoon.
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II
Inmiddels ben ik al aan en in mijn tweede punt terecht gekomen. Naargelang het
minder urgent is om op de voorwaarden voor een Christelijk leven alle aandacht te
richten - zal men méér moeten gaan letten op het juiste beantwoorden aan de gestelde
taak zelf. Neem b.v. als punt van vergelijking het onderwijs. Eerst noodzakelijk was
het veroveren van ons recht - de zelfbepaling van het onderwijs door de Katholieke
ouders. Maar nu dat grotendeels is bereikt, gaat het erom, hoe wij nu echt Katholiek
onderwijs maken, Katholiek in sfeer èn in program.
A pari op sociaal terrein: naarmate de emancipatie van de arbeider voortgaat, komt
de taak duidelijker omlijnd en scherper naar voren, om de onderneming mede te
helpen ombouwen tot een menswaardig arbeidsmilieu voor deze tijd, met alle
consequenties vandien. Beseffen wij voldoende, dat men de mens - terecht - beoordeelt
met inbegrip van zijn milieu, zijn gezin en de gewoonten en gebruiken daarin, zijn
woning, zijn vermaak, etc. - omdat men terecht weet, dat de mens zich daarin uitdrukt!
Als de Paus spreekt van Christus terugbrengen in de openbare zede en in de
verhoudingen tussen de klassen der maatschappij, dan betekent dat toch, dat het
Christendom niet een reeks gebruiken is, die toegevoegd worden aan een werelds
bestaan, maar dat de Christelijke mens een kenmerk van zijn Christen-zijn drukt op
zijn milieu. Zou het niet juist zijn, dat de Christenheid zich zozeer aan de 'derde
stand', hare gewoonten en hare opgang in Europa, heeft gehecht, dat alle revoluties,
te beginnen met de Franse, voortkomend uit sociale spanningen door de 'vierde stand',
zich tegen de Kerk meenden te moeten keren? Ik geloof, dat hierin vooral de
leidinggevende stand, de stand der meer ontwikkelden, en - meer of minder veranderd
- de stand der meer bezittenden hebben misdreven. Dezelfde gedachte nu is ook van
toepassing op de verhouding van het Katholieke volksdeel - met name van de meer
ontwikkelde tot de anderen en tot het geheel, juist in apostolisch opzicht. Naarmate
wij groeien, quantitatief en qualitatief vooral, en onze medebepaling van het nationale
bestel, in al zijn delen, toeneemt, moet de aandacht voor afweer, voor bescherming,
voor 'gevaren' minder eenzijdig worden en de aandacht voor constructieve oplossingen
der gestelde taken, voor de stapsgewijze opbouw van een meer Christelijke, meer
rechtvaardige en meer liefdevolle samenleving toenemen. Zien wij voldoende het
providentiële en magistrale van de stichting door de Kerk zelf van het lekenorgaan
voor apostolaatswerk - de Katholieke Actie? De zin van de ordening in al het
leken-apostolische werk in de Kerk is toch niet primair negatief - maar juist
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positief: Christus terugbrengen in de milieu's om de mensen terug te brengen naar
Christus.
Moet uit de houding der Katholieken, die aan dit grootse werk meedoen, niet op
de eerste plaats blijken, dat zij de gemeenschap in Christus willen dienen, dat zij
Christus' Rijk willen verbreiden, eerder dan dat zij individueel willen zalig worden?
Moet uit die houding niet duidelijk blijken, dat het de Katholieken in Nederland niet
gaat om het veroveren van een machtspositie, maar dat het gehele werk moet gebouwd
worden op de liefde, op de liefde tot Christus en Zijn Kerk. Ligt de 'macht' niet veel
meer op het terrein van de voorwaarden, dan op dat van het levende en veroverende
Christendom zelf?
De taak - met name van de ontwikkelde Katholieke leek - bij de opbouw van een
meer Christelijke samenleving, bij het zoeken naar de gepaste vormen daarvan en
het voorbeeld geven in eigen persoonlijk leven, in eigen gezin, beroep en bedrijf is
zeer voornaam.
Juist uit apostolisch oogpunt. De Kerk vraagt dat van ons in deze tijd; de Kerk in
Nederland heeft dat nodig, óm de veroverende liefde van Christus duidelijker te doen
blijken, om naarmate wij groeien, het accent meer te verschuiven naar hetgeen het
wezen van het Christendom is. Naar de maat der daadwerkelijke charitas zullen wij
gemeten worden - want de daadwerkelijke charitas - in haar volle, brede zin, de
bovennatuurlijke onrust om het mensengeluk, d.i. het zieleheil - is juist veroverend.
Van dat besef moeten wij veel meer leren leven - want dat is juist in, door en met
Christus leven - juist ook in onze tijd.
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Nabeschouwingen op de Olympische Spelen 1948
door Dr A.G. Gevaert
GEdurende de laatste Julidagen zijn onze gedachten zeer dikwijls in Londen geweest
bij de athleten van de twee en vijftig deelnemende landen aan de XIVe Moderne
Olympische Spelen. Die zes duizend sportkampioenen hebben onze geestdrift
opgewekt door hun schitterende prestaties, doch ze hebben ons ook in den tijd
teruggevoerd van de oude Grieken, nu twee duizend vijfhonderd jaar geleden.
Afwisselend luisterden wij naar de geestdriftige radio-reportages of lazen wij in
het brevier van de sportieve intellectuelen, samengesteld door Marcel Berger en
Emile Moussat.1. En onze verbeelding heeft even een vergelijking gemaakt tussen
wat sport vroeger was en wat ze nu is: hier volgt nu een deel van wat wij bij die
vergelijking ontdekt hebben.
Op onze dagen worden na iedere Olympische overwinning de eerste drie
kampioenen op een podium geplaatst, dat versierd is met de Olympische ringen; de
vlag van de overwinnende natie wordt gehesen onder het spelen van het vaderlands
lied en de eerste krijgt een gouden, de tweede een zilveren en de derde een bronzen
eremetaal. Fotografen en cinematografen hebben hun handen vol om de glorierijke
overwinnaars op de gevoelige plaat vast te leggen en hun gestalte en gelaatstrekken
voor de toekomst te vereeuwigen.
In de Oudheid zag het er heel anders uit: de namen van de overwinnaars werden
door herauten uitgebazuind en van de rechters kreeg de kampioen een palmtak of
een olijfkrans; een knaap wiens beide ouders nog in leven waren had dien krans met
een gouden mes afgesneden van den heiligen olijfboom in de Altis, het gewijde bos
nabij Olympia.
Doch soms ook waren er stoffelijke voordelen aan de overwinning verbonden. Bij
voorbeeld bij het gewichtwerpen: in dien tijd was het metaal nog eerder schaars en
zelfs ijzer had een zeer grote waarde; wie nu het verst geworpen had, kreeg als
beloning, behalve de lauwerkrans, ook nog de klomp metaal, waarmee hij zijn
overwinning bevochten had. Uit onzen studententijd herinneren wij ons nog de prijzen
die bij Homerus als inzet golden tijdens de lijkspelen ter ere van Patroklos: niet alleen
schalen en

1.

'Anthologie des textes sportifs de l'antiquité', recueillis par Marcel Berger et Emile Moussat,
Paris, Grasset, 1927.
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drievoeten, maar ook paarden, muildieren, ossen met stoere koppen, vrouwen met
sierlijke gordels alsmede glanzende klompen ijzer.2.
Er werden ook juniorenwedstrijden speciaal voor de meisjes ingericht: bij voorbeeld
150 m. hardlopen en weet u wat de jonge dame in dat geval als prijs meekreeg?
Behalve met een olijfkrans begiftigde men haar nog met een flink rantsoen vlees,
afgesneden van de koe, die men voor de plechtigheid aan de goden geofferd had!3.
Bij hun terugkeer in het vaderland werden de overwinnaars op glansrijke wijze
onthaald en de grootste dichters uit dien tijd schaamden zich niet liederen en kantaten
te hunner eer te schrijven en te laten zingen. Hier was Pindarus de grote specialist
van het vak. Dank zij die dichters zijn de namen van veel van die overwinnaars tot
ons gekomen. Bovendien weten wij dat grote dichters en schrijvers in hun jeugd
gedroomd hebben den zegepalm weg te kapen en erin geslaagd zijn hun opzet te
verwezenlijken. Ook in sierlijke standbeelden van de hand van grote meesters zagen
de kampioenen hun gelaatstrekken en sportieve houdingen vastgelegd. Naderhand
werden die standbeelden opgericht, hetzij in de Altis zelf, hetzij op een van de
openbare plaatsen in de vaderstad van den overwinnenden athleet. Alle grote musea
ter wereld zijn nu nog fier in hun verzameling een discuswerper of een vuistvechter
te tonen, wier beeltenissen 2500 jaar oud zijn... En dromend vragen wij ons af wat
er binnen twintig eeuwen nog zal overblijven van de 'goden uit het stadium' die men
ons op het witte scherm vertoond heeft of van 'La gloire du sport' in technicolor
verwezenlijkt door de Firma Gaumont-Eagle-Lion!
Onze eeuw is op sportgebied de eeuw van de records en men heeft den mond vol
van nationale records, van wereldrecords en van Olympische records. Tijdens de
jongste Olympische Spelen werden er heel wat Olympische records naar beneden
gehaald en tal van nieuwe records werden bevestigd. Een Olympisch record is de
beste prestatie die ooit verwezenlijkt werd tijdens de moderne Olympische Spelen:
zo heeft onze landgenoot Gaston Reiff een nieuw Olympisch record over de 5000
m. lopen gevestigd door den afstand af te leggen in 14 min. 17 sec. 6/10. Zo heeft
ook de Italiaan Consolini het Olympisch record discuswerpen gebroken met een
worp van 52,78 m. (Ondertussen brak hij op 10 Oct. 1948 het wereldrecord met een
worp van 55,33 m.) Nog tal van andere records moesten eraan geloven!
In de oudheid was het begrip record onbekend. Het kwam er slechts op aan zijn
tegenstanders van het ogenblik te overwinnen; niemand streefde er naar beter te doen
dan zijn voorgangers ooit gedaan hadden. Dat zou

2.
3.

Homerus, Ilias, XXIII,259-261.
Pausanias, Elis, V,16.
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ten andere in dien tijd onmogelijk te controleren zijn geweest: men beschikte immers
over geen chronometer, die de minuten, seconden en delen van seconden vastlegt.
Ook weten wij dat bij het discuswerpen voor iedere wedstrijd de discus weliswaar
van hetzelfde gewicht was, omdat alle athleten met denzelfden discus wierpen. Doch
de discus op vroegere spelen was misschien enkele grammen, decagrammen of
hectogrammen zwaarder geweest en dus was een vergelijking hier al evenmin
mogelijk als bij de wedlopen.
Terwijl het Olympisch record discuswerpen met de radio door den ether gezonden
werd, herinnerde ik mij nochtans dat Homerus reeds gesproken had van discussen
met verschillend gewicht: ik nam de Odyssee ter hand om Homerus' reportage te
herlezen over de wedstrijden bij de Phaiaken en ziehier wat ik vond, in de vertaling
van P.C. Boutens4., over de topprestatie van Odysseus na die van de athleten der
Phaiaken:
'Zoo hij sprak, en met mantel en al opsprong, en een schijf greep,
Eén van de grotere, dik, krachteischender zeker een heel stuk
Dan waar tegen mekaêr wierpen om strijd de Phaiaken.
Dien rondhalende stuurde hij dan uit zijn stevige hand weg.
Ronkzwaar gonsde de steen; en omlaag wegdoken ter aarde
De riemstoere Phaiaken, de mannen beroemd om hun schepen,
Onder den zucht van den kei; die vloog over al hun teekens,
Licht uit de hand wegloopend. Athena zette hem 't eindmerk...'

Een vergelijking tussen prestaties van vroeger en prestaties van nu is nog bezwaarlijker
te maken. Meestal worden in de Oudheid geen bepaalde afstanden of gewichten
vermeld. Als wij dan toevallig, dank zij de Oudheidkunde, toch een gewicht kennen,
dan verschilt het wederom zoveel van de moderne gewichten dat een vergelijking
totaal uitgesloten is. Om maar bij het discuswerpen te blijven: tegenwoordig is een
discus gemaakt uit een bepaalde houtsoort met metalen rand; profiel en diameter zijn
standaardtypen en ook het gewicht is nauwkeurig bepaald, 1 kilogram voor de
'junioren', anderhalve kilogram voor de vrouwelijke athleten en twee kilogram voor
de mannelijke volwassenen. In de Oudheid was een discus meestal uit steen of metaal
vervaardigd, de diameter was ongeveer één voet (± 31 cm.), dus veel groter dan bij
een modernen discus. Het British Museum te Londen bewaart trouwens een antieken
discus uit brons en die weegt niet minder dan 5 kilogram.5.
Nu weten wij uit de teksten dat Phaüllus in de Vde eeuw voor Chr. een record
vaststelde met een discus te werpen op 95 voet6. of 29,45 m. Dat schijnt natuurlijk
wel enigszins mager tegenover het record van den

4.
5.
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Homerus' Odyssee, VIII,186-193.
Berger et Mousset, Op. cit. p. 33 n.l.
Aristophanes, Scholia in Acharn. 214.
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Italiaan Consolini op de laatste Olympische Spelen met een worp van 52,78 m. Maar
het eerste werd mogelijk verwezenlijkt met een discus van 5 kilogram, terwijl bij het
tweede stellig een discus van twee kilogram gebruikt werd.
Diezelfde Phaüllus, steeds volgens antieke bron7., heeft nog andere
'wereldschokkende' prestaties op zijn naam: hij onderscheidde zich in het 'pentathlon';
voor den gewapenden wedloop was zijn naam heinde en ver bekend en in die
specialiteit werd hij Olympisch kampioen. Uit een Grieks epigramma8. kunnen wij
zelfs opmaken dat hij tot op heden nog steeds de houder is van het wereldrecord voor
den drievoudigen sprong (hink-stap-sprong), een wereldrecord dus dat 2500 jaar oud
is, maar dat in de officiële tabellen niet voorkomt, omdat het in de moderne tijden
niet gehomologeerd werd! Hij sprong namelijk 55 voet of 17,05 m. tijdens de
Olympische spelen van 472 voor Christus. En, ons richtend tot den Zweed Ahman,
Olympisch kampioen 1948 voor 'hop, step and jump', kunnen wij Rodenbach
parodiëren en zeggen: 'Ei, Ahman, ween van spijt en werp uw kroon naar Phaüllus',
omdat gij 'maar' 15,40 m. verwezenlijkte! Tijdens de Olympische Spelen van 1936
bracht de Japanner M. Tajima het tot 16 m. Maar zijn prestatie blijft nog steeds ver
beneden die van Phaüllus; toch werd ze als wereldrecord gehomologeerd... doch ten
onrechte.
Geen sportwedstrijd gaat op onze dagen voorbij zonder dat er sprake is van het
indienen van klachten. Al werden de laatste Olympische Spelen in de grootste
sportiviteit gevoerd, toch kwamen er een paar gevallen voor. In de voetbalkompetities
vooral zijn de klachten schering en inslag, hetzij wegens het overtreden van de
reglementen, hetzij wegens het omkopen van spelers; bij de bokswedstrijden werd
reeds menig vechter gediskwalificeerd wegens te lagen slag en tijdens de
wielerwedstrijden wordt de overwinnaar maar al te dikwijls gedeclasseerd omdat hij
zijn tegenstander in de spurt gehinderd heeft. Ook in loopwedstrijden en zwemkoersen
wordt, wie te vroeg gestart is, uitgeschakeld... ofwel wordt er een nieuw vertreksein
gegeven.
Bij de oude Grieken ging het er heel wat hardhandiger toe. Wie bij een wedloop
te vroeg startte, werd met stokslagen bestraft. Voor het overige daarentegen bleef de
oude sport steeds meer een gevecht, een kamp, dan wel een spel en daarom waren
alle middelen goed om de overwinning te behalen. Een volk dat Odysseus eerde om
zijn sluwheid, liet er zich in zijn spelen ook niet van afschrikken list aan te wenden
en aan te prijzen. Reeds bij Homerus vinden wij daar sporen van. Tijdens de lijkspelen
ter ere van Patroklos stond Odysseus op het punt de spurt te verliezen

7.
8.

Ibid.
Ibid.
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tegen Aias; doch de afstand tussen beide was niet groter, zo lezen wij, dan de afstand
tussen de schietspoel en de borst van een weefster 'met sierlijken gordel'. Odysseus
roept de hulp in van de godin Athene en hij wordt verhoord: de 'groenogige' Athene
zet Oileus' zoon een beentje; deze valt en zo kan Athene's 'favori' de overwinning in
de wacht slepen! Weliswaar neemt Aias de aanwezige Argeiers tot getuigen van die
oneerlijke praktijken, maar ze lachen hem vierkant uit!9. Zozeer was dat volk ervan
overtuigd dat de list ook in de sport medezeggenschap heeft! Tijdens een worstelpartij
had Odysseus trouwens enkele minuten te voren, 'zijn welbekende sluwheid indachtig',
een beentje gezet aan den groten Aias, zoon van Telamon!10.
Een van de meest karakteristieke uitingen van de antieke opvatting over de sport
vinden wij terug in de reglementen van het pankration, zoals Philostrates die heeft
overgeleverd: men mag zijn tegenstanders bij de enkels grijpen, men mag hem de
polsen omwringen, men mag hem slaan en stampen. In het pankration is niets
verboden, behalve het bij ten en het krabben, en bij de Spartanen zijn zelfs die beide
praktijken toegelaten. Doch tijdens de Eleïsche Spelen zijn ze verboden.11..
Over het algemeen nochtans mag men met Lucianus12.. zeggen dat de sportiviteit
zonder gewild hinderen of zonder oneerlijke praktijken het kenmerk is van alle goede
athleten.
Wat nu de omkoperij betreft, daarover weten we met zekerheid dat ze tijdens de
Olympische Spelen in de Oudheid vaker voorkwam dan tegenwoordig. Ten bewijze
hiervan de talrijke bronzen standbeelden van Zeus bij den ingang van het stadion te
Olympia. Ze werden bekostigd met de geldboete die men oplegde aan de athleten
die de reglementen der spelen overtreden hadden. De eerste zes beelden werden
bekostigd met de boeten van Eupolus den Thessaliër, die zijn tegenstanders in het
boksen uitgekocht had; doch ook de omgekochten, onder wie de Olympische
kampioen van vier jaar te voren, moesten hun deel tot de oprichtingskosten bijdragen.
Op het voetstuk van die standbeelden stonden stichtelijke verzen ten dienste van de
toekomstige athletengeslachten, onder meer met volgenden inhoud: niet met het geld,
maar met vlugge benen en gezonde lichamen behaalt men de zege te Olympia.13.
En nu begrijpen wij beter de woorden van den stichter van de moderne Olympische
Spelen, Baron de Coubertin, die op de ereplaats prijkten in het Olympisch stadion
te Wembley en die tonen dat er, ondanks alles, nog een geest van continuïteit bestaat
tussen de antieke sport en de moderne:
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Homerus, Ilias, XXIII,753-784.
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Licianus, Tegen de Kwaadsprekerij, 12.
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'Het voornaamste in de Olympische Spelen is niet te winnen, maar mede te dingen.
Hoofdzaak in het leven is niet veroveren, maar goed te strijden.'
*

**

Veel intellectuelen zullen bij het lezen van bovenstaande beschouwingen sceptisch
blijven voor den adel en de schoonheid van de sport en antwoorden met den ouden
arts Galenus van Pergamon: 'Sport komt mij verdacht voor: ongetwijfeld geeft ze
physische kracht, verschaft ze roem in de ogen der mensen, stond ze bij onze
voorouders hoog in aanzien en op hetzelfde plan als de schone kunsten... maar ik
vrees dat ze het hoofd der jongeren op hol zal jagen en hen ertoe zal brengen de sport
te verkiezen boven de andere studiën.'14.
Vergeten wij echter nooit dat Sophocles en Plato authentieke kampioenen zijn van
Olympia!

14.

Galenus, Over de Kunsten, IX.
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De Berlijnse Crisis
door Dr A. Thomas
Vincere scis, Annibal...

I. Oorsprong
IN een profetische doch niettemin klare taal heeft Generaal de Gaulle op 18 Juni
1940, enkele dagen dus vóór de capitulatie van Frankrijk, de militaire geschiedenis
van de tweede wereldoorlog als volgt geschetst: 'Foudroyés aujourd'hui par la force
mécanique, nous pourrons vaincre un jour par une force mécanique supérieure'. De
volgende dag deelde hij zelfs nauwkeurige gegevens mede over wat blijkbaar tot een
rekenkundig probleem kon worden herleid: 'Les mêmes conditions qui nous ont fait
battre par 5.000 avions et 6.000 chars, peuvent nous donner demain la victoire par
20.000 chars et 20.000 avions'. Eenvoudiger kan het niet. Toch is het zo gebeurd.
In een diep geschokte wereld een gezond evenwicht tot stand brengen tussen
politieke, economische, sociale en geestelijke krachten in volle gisting, is echter niet
zo eenvoudig. Zou er wel één staatsman bij machte zijn om dit probleem in zijn
geheel te vatten? Dat sedert 1945 schier geen vorderingen werden gemaakt op de
weg naar de stabilisatie der internationale verhoudingen in het raam van definitieve
vredesverdragen, hoeft daarom werkelijk niet te verwonderen: het is soms
gemakkelijker een overwinning te behalen dan de vruchten ervan te plukken.
Van al de problemen die de liquidatie van de tweede wereldoorlog doet oprijzen
is het Duitse, alhoewel misschien niet het belangrijkste op lange termijn, toch, voor
de onmiddellijke toekomst, het meest explosieve en, voor deze tijd, het meest typische.
In het vacuum door de algehele ineenstorting van Duitsland ontstaan, kunnen
inderdaad de thans ontketende krachten met des te meer geweld te keer gaan daar ze
zelfs niet meer stuiten op de resten van een gevestigde orde. Momenteel weerloos,
is Duitsland een gemakkelijke prooi voor de mogendheden die bewuste krachten
beweren te vertegenwoordigen. Ook een bitter betwiste prooi! Want Duitsland's
oriëntering is beslissend voor Europa, dat op zijn beurt de balans der politieke en
ideologische machten in één of andere richting kan doen overhellen.
***
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Het huidige statuut van Duitsland, (bedoeld worden de afbakening van de
bezettingszones en de militaire bestuursvormen) vloeit voort uit de Yalta- en
Potsdam-akkoorden.
Niemand heeft ooit geloofd aan de mogelijkheid van een duurzaam vierledig
militair bestuur. Dergelijk bestuur is uiteraard tijdelijk. De moeilijkheid is het te
vervangen door een stelsel dat het minste gevaar oplevert voor de veiligheid van de
wereld in het algemeen en van Europa in het bijzonder. Afgezien van de vraag in
hoever een door de overwinnaars opgelegd regime door de Duitsers zelf kan worden
aanvaard, schijnen de kansen op een akkoord onder de vier bezettende mogendheden
over een bepaalde formule uiterst gering.
Behoudens Frankrijk en de Lage Landen, scheen nochtans, aanvankelijk, iedereen
het eens te zijn over de politieke en economische noodzakelijkheid van een Duitse
eenheidstaat met een gecentraliseerde regering, een houding die niet in de laatste
plaats was ingegeven door de wens van de Westerse én van de Oosterse mogendheden
Duitsland in hun politiek en strategisch spel te betrekken.
Het uiterlijk akkoord over het te bereiken doel maskeerde evenwel een
fundamentele tegenstelling over de grond van de zaak. Van essentieel belang is
immers de vraag hoe die centrale regering zou georiënteerd zijn. Ten rechte of ten
onrechte vrezen de Westerse machten dat een centrale regering gevestigd te Berlijn
niets anders zou zijn dan een instrument in handen van de Sovjet Unie. Van haar
kant schijnt ook deze laatste te geloven dat haar strategische en politieke positie te
Berlijn een sterke vertrekbasis vormt voor een communistische verovering van geheel
Duitsland met al de gevolgen daaraan voor Europa verbonden.
Deze gevoelens vormden de achtergrond van de Conferentie van Londen, einde
1947 gehouden, met het oog op het sluiten van een vredesverdrag met Duitsland.
Officieel werden vooral economische vraagstukken behandeld: inzet van alle Duitse
hulpmiddelen voor de reconstructie; gemeenschappelijk import- en exportprogramma;
vierledige contrôle over het Ruhrgebied in ruil van gezamenlijke contrôle over de
Oostelijke industriegebieden. De besprekingen zonder veel hoop op slagen ingezet,
liepen schipbreuk, want toen reeds was de breuk tussen Oost- en West-Duitsland
practisch voltrokken.
Immers, sedert 1945 werd de Russische bezettingszone systematisch gesovjetiseerd:
eenheidspartij, landbouwhervorming, Sovjetcontrôle over de belangrijke
ondernemingen, inrichting van de politie naar Oosterse methode. Oost-Duitsland
werd georganiseerd en behandeld als een onderdeel van de Sovjet-Unie.
Na een al te lange periode van aarzeling, gedeeltelijk te verklaren
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door de drieledigheid van de bezetting in het Westen, is het ook tot een zelfstandige
Westerse politiek ten overstaan van Duitsland gekomen en wel in het raam van het
Marshallplan. De inschakeling van West-Duitsland in de E.R.P. is immers - de
Amerikanen maken hiervan geen geheim - een conditio sine qua non voor het slagen
van dit plan.
Hoe zou dan, in een verenigd Duitsland, het Westen een Marshallgebied kunnen
zijn terwijl het Oosten, naar Sovjet-stijl ingericht en geleid, de pogingen tot
economische heropleving van dit gebied met alle middelen zou bestrijden?
De munthervorming in de Westerse zones bracht de formele bevestiging van de
economische splitsing van Duitsland. Maar ze bekrachtigde alleen een reële toestand.
De voorbereidingen getroffen met het oog op een zelfstandige West-Duitse regering
die te Frankfort zou zetelen, was slechts de logische voltrekking van een politiek
waartoe het Westen genoopt werd.
Niettemin werd de munthervorming (wellicht omdat ze in het oog der Sovjet-Unie
een ondragelijke uitdaging was) het teken van het 'beleg van Berlijn'. Dit beleg kwam
niet onverwacht. Het is de bittere erfenis van de reeds genoemde Yalta- en
Potsdam-akkoorden, waardoor te Berlijn een Westelijke egelstelling werd ingericht
totaal afhankelijk van de Russische willekeur, met name wat haar verbindingslijnen
met het Westen betreft, behalve dan de luchtverbinding.
Drie maanden vóór de munthervorming maakten de Russen het duidelijk dat de
beperking van het verkeer te Berlijn gelijke tred zou houden met de uitbouw van de
economische en politieke organisatie van de Westerse zones. Het succes van deze
organisatie betekent immers dat Duitsland - en bijgevolg Europa - aan de greep der
Sovjets ontglipt. De strijd om Duitsland is zowat het voorspel in de gigantische strijd
tussen West en Oost. Duitsland kan worden beschouwd als het proefterrein waar de
tegenstrevers hun krachten meten en hun methodes beproeven - 'a challenge' op
beperkte schaal.
*

**

De betekenis door de bezettende mogendheden aan Berlijn gehecht is niet alleen toe
te schrijven aan prestige-overwegingen. Die ook zijn van belang: het schijnt thans
bewezen dat van Oosterse zijde reeds instructies werden gegeven om een eventuele
Sovjet-overwinning door een handige propaganda maximaal te exploiteren.
Maar Berlijn, waar het bestuur van de meeste partijen gevestigd is en waar de
voornaamste bladen verschijnen, is vooral een machtig instrument om de publieke
opinie in Duitsland te smeden. Het is de sterkste, zo niet
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de énige troef die de Sovjet-Unie in het Duitse spel overblijft. Want overal elders is
haar positie zeer zwak. De levensvoorwaarden, het politiek regime, de economische
exploitatie in Oost-Duitsland hebben de populariteit van Rusland niet gediend. In de
Westelijke zones, integendeel, is er - ondanks de begane fouten - vooral sedert de
munthervorming een gevoelige materiële verbetering merkbaar. Het projekt van een
zelfstandige West-Duitse regering, aanvankelijk bestreden door de Duitse partijen
die het niet aandurfden het idee van de Duitse eenheid op te geven, schijnt thans
meer ingang te vinden. Zelfs zou een democratische West-Duitse gemeenschap als
mogelijke kern van een vrij, verenigd Duitsland aan de hoop van de Oostelijke
gebieden beantwoorden.
Vandaar de wens van de Sovjet Unie om haar positie te Berlijn te consolideren en
Berlijn als hefboom te gebruiken om Duitsland - en met Duitsland Europa - voor
zich te winnen en om, ten slotte, de koude oorlog tussen West en Oost te concentreren
op het punt waar zij het sterkst is.
Om een beslissing inzake Berlijn, en zo mogelijk inzake Duitsland, af te dwingen,
werd door de Sovjets het passende moment gekozen: aanstaande
presidentsverkiezingen in de U.S.A., onzekere politieke toestand in Frankrijk,
verdeeldheid onder de Westerse mogendheden omtrent het statuut van Duitsland,
onvoldoend uitgebouwde organisatie van het Westen, beginstadium van de
Marshall-hulp, perspectief van een West-Duitse regering. Het ogenblik is nog gunstig,
maar de wind keert: tijd om te handelen!

II. Ontwikkeling
Onmiddellijk nadat de mislukking van de moeizame en streng geheim gehouden
besprekingen te Moskou scheen vast te staan, publiceerde de Amerikaanse regering
een Wit Boek: 'The Berlin Crisis: Report on the Moscow discussions 1948'. Een paar
weken daarna gaf ook de Britse regering een Wit Boek uit waarvan de inhoud, wat
de grond betreft, met het Amerikaanse overeenstemt.
Uit bewuste dokumenten blijkt dat, indien het verkeer tussen Berlijn en de Westerse
zones eerst na het invoeren van de munthervorming volledig werd stil gelegd, dit
zelfde verkeer reeds sedert 30 Maart 1948 door allerlei contrôle en politiemaatregelen
werd gehinderd.
Aanvankelijk werd van Sovjetzijde beweerd dat de beperking van het verkeer
alleen aan technische redenen was toe te schrijven. Na herhaalde protesten bij
Maarschalk Sokolovsky, Russisch militair bevelhebber te Berlijn, liet deze verstaan
dat, in verband met de economische wanordelijk-
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heden die de Westerse mogendheden in de Sovjetzone zouden hebben verwekt, de
oplossing der technische problemen niet noodzakelijk het herstel van het verkeer
met zich zou brengen. Het was duidelijk dat, in die omstandigheden, het probleem
te Berlijn zelf niet meer kon worden opgelost.
Op 6 Juli werden door de drie Westerse mogendheden gelijkaardige nota's tot de
Sovjetregering gericht waarin werd betoogd dat de vrije toegang tot Berlijn een
verworven recht was, voortvloeiend uit de capitulatie van Duitsland en bevestigd
door formele overeenkomsten onder geallieerden. Indien er daarover enige twijfel
mocht hebben bestaan, zouden immers de Westerse legers zich niet uit de belangrijke
gebieden, thans door de Russische troepen bezet, hebben teruggetrokken. Berlijn
maakt bijgevolg geen deel uit van de Sovjetzone maar is een internationaal
bezettingsgebied.
De U.S.A. voegden er aan toe dat zij niet van hun recht zouden afzien ingevolge
bedreigingen, druk of welke andere middelen ook. Niettemin verklaarden de Westerse
mogendheden zich bereid, overeenkomstig artikel 33 van het Handvest der Verenigde
Volken, te onderhandelen om ieder meningsverschil tussen de Sovjet Unie en zijzelf
omtrent het bestuur van Berlijn, te regelen, mits vooraf de Sovjet-Unie een einde
zou stellen aan de blokkade van Berlijn.
In haar antwoord van 14 Juli maakte de Sovjet-regering geen gewag meer van
technische moeilijkheden maar kwam er openlijk voor uit dat de blokkade een
tegenmaatregel was getroffen ingevolge de aktie door de Westerse mogendheden in
hun eigen bezettingszone ondernomen. Zij betoogde dat Berlijn wél deel uitmaakte
van de Sovjet-zone, dat overigens de toestand in die stad het directe gevolg was van
de systematische overtrading door de Westerse mogendheden van de Yalta- en
Potsdam-akkoorden, met name inzake de democratisering en de demilitarisatie van
Duitsland alsmede het gezamenlijk uitwerken van een Duits statuut in het raam van
een vredesverdrag. De beperking van het verkeer werd door de Sovjet Unie slechts
opgelegd om wille van de economische beveiliging van de Sovjet-zone tegen de
ontbindende invloed van het Westen. Het probleem Berlijn is overigens
onafscheidbaar van de Duitse kwestie in haar geheel. De Sovjetregering weigerde
het vrije verkeer tussen Berlijn en het Westen te herstellen.
Hoewel de Westerse mogendheden met dit antwoord geen vrede konden nemen,
drongen zij er nochtans op aan, om geen poging voor het behoud van de vrede te
verwaarlozen, dat hun afgevaardigden in direct contact met Stalin en met Molotov
zouden treden om een oplossing van het conflict te zoeken. Niet zonder moeite kon,
op 31 Juli, een eerste gedachten-
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wisseling met Molotov doorgaan. Daarop volgden de zes weken lange
onderhandelingen die leidden tot een principieel akkoord dat tijdens een onderhoud
met Stalin zelf, op 23 Augustus, bereikt werd.
Volgens dit akkoord zouden de maatregelen tot de beperking van het verkeer
tussen Berlijn en het Westen en onder de diverse bezettingszones onderling worden
ingetrokken. De vrijheid van verkeer, vervoer en handel zou worden gehandhaafd.
De Duitse mark van de Sovjet-zone zou, onder vierledige contrôle, als de enige
gangbare munt te Berlijn worden aanvaard, terwijl de Westerse mark gelijktijdig
aldaar uit de omloop zou worden getrokken.
De bijzonderheden voor de uitvoering zouden in gezamenlijk overleg plaatselijk
worden geregeld door de vier militaire gouverneurs, die daartoe de nodige
onderrichtingen ontvingen.
Al spoedig bleek echter dat Maarschalk Sokolovsky, van wien moeilijk kan worden
aangenomen dat hij op eigen initiatief handelde, niet bereid was de overeenkomsten
van Moskou uit te voeren. Hij leende zich niet tot het opheffen van de
verkeersbeperkingen maar eiste in tegendeel uitsluitende Sovjet-contrôle over het
handelsverkeer tussen Berlijn en het Westen. Zelfs moest, volgens hem, het
luchtverkeer aan Russische contrôle onderworpen worden.
Na herhaalde protesten vanwege de Westerse mogendheden bij de Sovjet Regering,
antwoordde deze laatste bij nota van 25 September 1948, waarin ze het standpunt
van Sokolovsky bevestigde.
Daarop werd het duidelijk dat de Sovjet-regering geenszins de bedoeling had de
verbintenissen na te komen die ze te Moskou had aangegaan. Overigens bleek zulks
eveneens uit de door haar getolereerde pogingen om de gemeenteraad van Berlijn
met geweld omver te werpen.
In die omstandigheden achtten de Westerse mogendheden het nutteloos verder de
middelen te beproeven voorgeschreven door artikel 33 van het Handvest der
Verenigde Volken en besloten zij de Berlijnse kwestie te onderwerpen aan de
Veiligheidsraad van de Verenigde Volken. Aldus werd een beroep gedaan op het
'forum van de wereldopinie'. Deze opinie is thans evenwel zo verdeeld als de wereld
zelf. Men kan zich namelijk afvragen wat ze in de Sovjet-invloedsfeer waard is en
hoe ze er wordt voorgelicht. In feite zijn de Westerse landen vooral om de mening
in eigen land en in Duitsland bekommerd. Vandaar de haast waarmede, na de
mislukking der besprekingen te Moskou het Amerikaanse en het Britse Wit Boek
werden gepubliceerd.
Sommigen vreesden dat de Sovjet-Unie zich uit de UNO zou terugtrekken. Ten
onrechte. Ook de Sovjet-Unie, - zij vooral - kent de waarde van politieke propaganda
en daartoe is de UNO een kostbaar instrument.
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Nochtans begon de Sovjet-afgevaardigde bij de Organisatie der Verenigde Volken,
de Heer Vychinsky, met te verklaren dat de Berlijnse crisis buiten de bevoegdheid
valt van de Veiligheidsraad, daar krachtens art. 107 van het Handvest,
aangelegenheden betreffende de vijandelijke landen door de Raad van de Ministers
van Buitenlandse Zaken dienen te worden behandeld. Niet onhandig was zijn voorstel
de onderhandelingen van Moskou te hervatten en de op 23 Augustus principieel
bereikte akkoorden, voor een nieuw onderzoek te onderwerpen aan de ministers van
buitenlandse zaken der vier betrokken mogendheden, aldus het debat plaatsend op
een hoger plan dan tot nog toe het geval was geweest.
Volgens de regels der normale procedure werd de Veiligheidsraad echter wél
bevoegd verklaard om over de Berlijnse kwestie te oordelen. Deze werd onderzocht
door de niet bestendige, 'zes neutrale' leden van de Veiligheidsraad, met name
Argentinië, België, Canada, China, Columbië en Syrië. In een resolutie die op 23
October bekend werd gemaakt, doen deze landen beroep op de vier bezettende
mogendheden opdat tegelijkertijd zou overgegaan worden tot het opheffen van alle
beperkende maatregelen t.o.v. Berlijn enerzijds en t.o.v. de Sovjet-zone anderzijds
getroffen, alsook tot overleg onder de vier militaire gouverneurs met het oog op het
invoeren van de Oost-Duitse mark als énig gangbare munt te Berlijn. Deze
schikkingen dienen te worden getroffen overeenkomstig de akkoorden bereikt te
Moskou op 23 Augustus 1948 en uitgevoerd onder vierledige financiële contrôle.
Tien dagen daarna zouden de onderhandelingen betreffende de nog hangende Duitse
problemen, in de schoot van de Raad der vier Ministers van Buitenlandse Zaken,
worden hervat.
Zelfs indien deze voorstellen, die weinig nieuws bevatten, door alle partijen worden
aanvaard (doch reeds bereikt ons het bericht van het Russische veto) dan betekent
zulks nog niet de definitieve oplossing van de crisis. Berlijn blijft als een
Damocles-zwaard boven de hoofden hangen van de Westerse mogendheden want:
'Ons recht om te Berlijn te blijven moge onbetwistbaar zijn. De mogelijkheid om er
te blijven hangt af van de manier waarop de Russen de risico's, inhaerent aan de
exploitatie van hun strategische superioriteit, schatten. Geen verdict van de
Veiligheidsraad, geen diplomatieke formule waarover nu een akkoord zou worden
bereikt, kan het feit wijzigen dat Berlijn een militaire zak is ver achter de frontlinie
van het Rode Leger gelegen' (W. Lippmann).
De luchtbrug zelf, die schitterende maar kostbare improvisatie, vormt geen
voldoende tegenwicht. Haar grote verdienste is geweest het strategische voordeel
waarvan de Sovjet-Unie genoot gedeeltelijk te ontzenuwen en de verantwoordelijkheid
van de eerste schoten, in een mogelijk conflict, van het Westen naar het Oosten te
verleggen. Ze liet toe tijd te winnen
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en de positie te Berlijn te behouden. Wat Generaal Clay er ook van zegge, een
bestendige oplossing is ze niet, kan ze niet zijn.

III. Gevolgen
De Berlijnse kwestie stelt de Westerse mogendheden voor een zeer bittere keuze:
ofwel hun eigen oplossing opdringen en desnoods met geweld de toegang tot Berlijn
afdwingen, ofwel toegeven onder de druk van de Sovjet-Unie en zich uit Berlijn
terugtrekken, ofwel een compromis aanvaarden.
De eerste oplossing veronderstelt dat men tot iedere eventualiteit bereid is. Bluf
volstaat niet. Een ultimatum, om zijn effect niet te missen, vergt militaire
voorbereiding en volstrekte eenheid en beslistheid in de Westerse rangen. Het
veronderstelt ook dat de democratieën de verantwoordelijkheid van een derde
wereldoorlog aanvaarden.
De tweede zou uitgelegd worden als een zoveelste München. Zelfs indien
strategisch de terugtocht kan worden verdedigd - en welke terugtocht kan dit niet?
- hoe de wereld overtuigen dat deze de laatste zou zijn?
De derde, het compromis, hangt geheel van de Sovjet-Unie af en die heeft tijd. De
luchtbrug vormt geen blijvende oplossing. Al kost ze minder dan de oorlog, ze kost
te duur in vredestijd. Churchill trof de juiste toon toen hij zei dat Rusland rustig in
een zetel zit te grinniken, terwijl het Westen op zijn hoofd staat om te tonen hoe
ernstig het gemeend is.
Nu schijnt de Sovjet-Unie wel besloten de voordelen van haar positie te Berlijn
grondig te exploiteren. Algemeen wordt uit het Berlijnse experiment afgeleid dat
Rusland geen belang stelt in internationale verstandhouding en dat men van dit land
de vrede niet kan kopen.
Alles wordt nu plots voor iedereen duidelijk. Men is geneigd te geloven dat,
inderdaad, het bestaan van het atoomwapen alleen Ruslands expansiedrang indamt:
'The bomb is the temporary key to the European political and strategic situation'
(New York Herald Tribune).
Betekent dit onmiddellijk oorlogsgevaar? Het gevaar schijnt niet groter te zijn dan
het maanden geleden was. Alleen is het niet meer mogelijk te geloven aan een lange
periode van internationale vrede in de zin van rustige harmonie. Niemand minder
dan Bevin in zijn hoedanigheid van Minister van Buitenlandse Zaken vergeleek, in
het Lagerhuis, de Sovjets met de Nazi's. Er is nochtans een onderscheid: Hitler was
haastig. De Sovjet-leiders hebben bewezen hun zenuwen meester te zijn en te kunnen
wachten op gebeurtenissen die, naar hun oordeel, onvermijdelijk ten gunste van
Rusland zullen evolueren. Overigens, zoals de Italiaanse 'Tempo' doet opmerken,
wijst de Byzantijnse procedure, door de Sovjets te Berlijn gevolgd, niet op de
bedoeling de catastrophe te ontketenen, vooral niet

Streven. Jaargang 2

301
nu terwijl de U.S.A. nog meester zijn van het atoomwapen, van de lucht en van de
zee.
Hoe de Berlijnse crisis - zelfs voorlopig - kan worden opgelost is nog niet duidelijk.
Sommigen suggereren de internationalisatie van Berlijn - iets waartoe de Sovjet-Unie
zich waarschijnlijk niet zal lenen. Anderen stellen een nieuw wapenstilstandverdrag
voor, met herziening van de bezettingszones en eventuele afschaffing van het vierledig
militaire bestuur, in afwachting van een definitief vredesverdrag. Daardoor wordt
echter de moeilijkheid alleen verplaatst.
Wat dan? Er hebben zich meermaals (namelijk in de XIXe eeuw) periodes van
internationale spanning en van gewapende vrede voorgedaan. De grondslag van het
evenwicht - dat soms een halve eeuw gehandhaafd bleef - was dan de duidelijke
afbakening van de grenzen die de betrokken mogendheden en hun invloedsfeer
scheidden en het klare besef van de handelingen die onvermijdelijk oorlog zouden
uitlokken. Dit schijnt wel de eerste les te zijn die uit de Berlijnse crisis te trekken
valt.
De tweede les en het ware antwoord op de steeds aanhoudende expansiedrang van
de Sovjet-Unie, is waakzaamheid, beslistheid en kracht. In concreto betekent dit
vooral: economische, politieke en militaire consolidatie van Europa, uitbreiding en
versteviging van het defensiepact der Vijf door effectieve steun en actieve deelneming
van het Britse Commonwealth en van de U.S.A. Alleen een machtig Westen kan
Rusland van de noodzakelijkheid van harmonische en evenwichtige internationale
verhoudingen overtuigen.
Dat drie jaar na het einde van de tweede wereldoorlog de verantwoordelijke
gezagdragers van vrijwel al de Westerse mogendheden tot dergelijk besluit komen
is voor velen een diepe ontgoocheling. Sommigen hebben het voorzien en voorzegd;
ze waren de onmachtige getuigen en soms ook de slachtoffers (want die zien bijzonder
klaar) van moeilijk te herstellen fouten en zwakheden. De geschiedenis kent weinig
voorbeelden van overwinnaars die, zoals de Westerse mogendheden thans, na een
zuurbevochten zegepraal, zich in een politieke en strategische positie 'blunderden'
in menig opzicht ongunstiger dan die waarin ze zich bij de aanvang der
vijandelijkheden bevonden.
Cedant arma togae... Met hoeveel bitterheid moeten de strategen, tijdens en nà de
militaire verrichtingen deze wet hebben ondergaan en hoezeer moeten zij geneigd
zijn de woorden van Maharbal tot Annibal, na de slag van Cannae, in hun
oorspronkelijke betekenis, te herhalen!
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'Islâmietische Democratie'?
Islâm de staatsgodsdienst van Indonesië?
door J.J. Houben S.J.
Op dringend verzoek en om het belang dat onze lezers zullen stellen in dit
zeer actuele vraagstuk nemen wij hier onderstaand artikel op, dat ook
reeds werd gepubliceerd in het Novembernummer van het 'Indisch
Missietijdschrift.'
EEN paar maanden geleden verscheen van de hand van Wiranatakusumah, de walî
van de Negara Pasoendan, de President dus van Pasoendan, één der deelstaten van
de Federale Regering van Indonesië, een brochure getiteld: 'Islâmietische Democratie
in Theorie en Practijk' (Uitgegeven door: Uitgevers Mij 'Pusaka', Bandoeng, 1948).
Wij zouden op deze wetenschappelijk onbeduidende brochure niet de aandacht
vestigen, als niet de persoon van de schrijver zo'n voorname positie inneemt en de
kwestie, die hier gesteld wordt, in deze wending van de politieke geschiedenis van
Indonesië niet van zo groot belang was. Vervolgens ook omdat de voorstelling van
zaken in deze brochure op vele geesten een verkeerde invloed zou kunnen hebben.
De thesis, die de schrijver stelt, is verbijsterend. Ze komt hierop neer, dat er geen
betere grondslag te vinden is, waarop een staat in democratische geest gevestigd kan
worden, dan de Islâm. '(De Islâm) kan een nieuwe, een gespiritualiseerd democratische
wereld scheppen... De godsdienst, die gij belijdt, kent het moderne Westerse
kapitalisme met zijn ongedisciplineerd individualisme niet... Het is aan ons dat alles
zo gauw mogelijk tot verwezenlijking te brengen' (aldus het voorwoord). Het ontbreekt
er nog slechts aan, dat de schrijver openlijk de eis stelt, dat de Federale Regering of
althans Pasoendan de Islâm, in de vorm, waarin Wiranatakusumah dien voorstaat,
tot staatsgodsdienst moet maken!
***
Ziehier enige van de argumenten, waaruit de schrijver zijn thesis opbouwt: 1. De
Islâmietische wereld is in haar eigenlijk wezen democratisch; zij huldigt het
parlementaire stelsel en geeft aan iedereen, tot welke nationaliteit of godsdienst hij
ook moge behoren, gelijke maatschappelijke en burgerlijke rechten. 2. Er bestaat in
de Islâm gelijkheid van rechten en levenskansen. 3. De regeringsvorm van de Islâm
is: Regering door overleg. 4. De wet komt tot stand doordat het volk zijn
gemeenschappelijke wil uitspreekt. 5. De Khalief is de dienaar van het volk. 6. Koning
of arme, ieder wordt gelijkelijk behandeld. 7. De Khalief wordt gekozen. 8. Alle

Streven. Jaargang 2

303
mensen zijn één; de Islâm is niet de godsdienst van een bepaald volk, maar de religie
der principiële gelijkheid. Alle profeten vormen één gemeenschap en de muslims
zijn verplicht aan alle profeten der wereld te geloven en hen te vereren. Zo ontstaat
er een algemene broederschap van alle mensen. De Profeet zou gezegd hebben: 'De
niet-muslims hebben dezelfde rechten als wij. Wij zijn dus gelijk'. 9. De Islâm is de
godsdienst van het praktische leven; hij is niet wereldvreemd; daarom is er in de
Islâm geen rassenwaan of rassenhaat. 10. De mensen zijn allen verwant. Muslims
en niet-muslims zijn in een muslimstaat gelijk voor de wet. 11. De Islâmietische
democratie verzekert de rechtvaardigheid, omdat zij de mens als zedelijk en geestelijk
wezen eerbiedigt. 12. De Islâm is tegen aggressie en geweld. 13. De Islâm onderhoudt
de gesloten verdragen. 14. De Islâm biedt een gespiritualiseerde democratie aan. Het
programma van de Qur'ân (Koran), dat een programma van actie is (een theorie als
zodanig is nutteloos als ze niet tot praktijk gemaakt wordt) eist daarom spirituele
training, disciplinering en veredeling van de menselijke geest. Door het priesterschap
en erfelijk koningschap af te schaffen, maakt hij de mens geheel en al vrij en maakt
hij hem geheel en al eigen meester van zijn lotsbestemming zowel in stoffelijk als
in geestelijk opzicht.
Aldus zijn de muslims het enig spiritueel democratische volk ter wereld!
***
Deze lange opsomming van de argumenten, in de woorden van de schrijver zelf,
maakt de gedachtegang voldoende duidelijk. Eenieder, die deze punten met aandacht
beschouwt, zal zich vol verwondering afvragen, hoe men het gewaagd heeft deze
stellingen in naam van de Islâm te durven poneren.
Dit is de Islâm niet en elke orthodoxe muslim zal met afgrijzen kennis nemen van
stelling 8, waarin practisch alle mensen en alle religies worden gelijkgesteld. Ieder
die de orthodoxe Islâm kent en die de stromingen van de laatste decennia binnen de
Islâm heeft nagegaan, zal het direct duidelijk zijn, dat de stem, die hier in naam van
de Islâm spreekt, de sectarische stem is van de sekte, die ook op Java sinds 1920
werkt, nl. van de Ahmadîyah-beweging van Lahore. Wij kunnen de argumenten van
deze brochure terugvinden in de boeken door deze sekte verspreid. Men sla hiervoor
op de vertaling van Qur'ân, door de Ahmadîyah uitgegeven en door Soedewo uit het
Engels vertaald, of boeken als 'Moehammad de profeet', door Maulana Moehammad
Ali (de leider der Ahmadîyah-beweging van Lahore), eveneens door Soedewo vertaald
(1932), ofwel 'Ahmadîyyat or the true Islam' (Qadian, 1924). Wij zullen hier niet in
bijzonderheden de tekst van de brochure met zijn foutieve vertalingen van de Qur'ân
(b.v. vers 49/9,10 op bladz. 26) en zijn verkeerde voorstelling van zaken, zoals de
geschiedenis van Djabla, de koning der Ghassânieden (bladz. 14), gaan becritiseren.
Dit is niet de Islâm in zijn orthodoxe leer!
Wat is de opvatting van de orthodoxe Islâm dan wel?
De orthodoxe Islâm leert, dat de Islâm de enig ware religie is. Dat de Khalief de
plaatsvervanger is van de profeet in de theocratie van de Islâm.
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De orthodoxe schrijvers geven toe, dat het 'profetische khalifaat', dat de enige
legitieme vorm van gezag is, slechts zeer kort in zijn ideale vorm heeft bestaan en
dat er reeds na de eerste generatie der muslims een groot verval intrad, een verval,
dat toenam naarmate men verder van het ontstaan van de Islâm verwijderd werd. Het
ware khalifaat werd vervangen door koningschap, dat zich geheel en al emancipeerde
van het goddelijk gezag en de goddelijke wet. Zij gaan zover, dat zij Muhammad
zelf die ontwikkeling laten voorspellen in een traditie: 'Na mij zullen amîrs komen,
dan koningen en daarna tyrannen'. In zijn ideale vorm, die hij echter in werkelijkheid
nooit gekend heeft, houdt de orthodoxe Islâm inderdaad een soort van parlementair
stelsel in, doordat de keuze van de khalief door de gemeente, of althans door de
representatieve leden van de gemeente geschieden moet. Maar die ideale vorm is
slechts voor twee of hoogstens drie khaliefen uit de eerste generatie gevolgd. Daarna
werd het khalifaat een dynastie, nog later een erfelijk koningschap en tyrannie naar
Perzisch voorbeeld. Men zag langzamerhand in, dat het oude ideaal tè verheven was
om ooit verwerkelijkt te kunnen worden en de wetgeleerden schreven daarom voor,
dat de muslims, zelfs als het bestuur niet was overeenkomstig de eisen van het
goddelijk recht, zelfs als het berustte op geweld, het toch moesten eerbiedigen ter
beveiliging tegen anarchie, want 'Wie tegen de khalief opstaat, staat op tegen Allâh'.
Voor elke orthodoxe muslim is het daarenboven een religieuze plicht toe te zien,
dat er een khalief regere, omdat zonder een khalief de Islâm-gemeente de
noodzakelijke leiding mist. 'Wie sterft zonder imâm, sterft de dood van een heiden',
luidt het gezegde.
Welnu, volgens de orthodoxie is het de plicht van elke khalief niet alleen om het
geloof te verdedigen, maar ook om oorlog te voeren tegen de ongelovigen. De Islâm
immers is bedoeld de wereldreligie te zijn, waartoe alle mensen moeten toetreden.
Terwijl de wereld bestaat uit twee kampen: de Dâru-1-Islâm (het gebied van de Islam)
en de Dâru-1-harb (gebied van de oorlog) is het de plicht van de khalief toe te zien,
dat het islâmgebied voortdurend uitgebreid wordt. Hoe en wanneer hij dat zal doen,
moet hij in overleg beslissen. Maar als hij tot jihâd (heilige oorlog) oproept, zijn alle
muslims verplicht hem ter hulp te snellen.
***
Deze theorie, die al zeer weinig strookt met de moderne denkbeelden van
verdraagzaamheid en democratie, wordt dan ook door moderne verlichte muslims
van de hand gewezen. Zij doen in hun geschriften alle moeite om aan de
jihâd-gedachte een andere inhoud te geven. Zij stellen het daarom voor alsof met
jihâd nooit iets anders bedoeld werd dan de strijd van elke individuele mens tegen
de eigen boze hartstochten. Tegelijkertijd willen zij de instelling van het khalifaat,
dat zij in de geschiedenis jammerlijk tot verval hebben zien komen, in de ogen van
de moderne critiek redden, door het ambt van khalief te ontdoen van alle extravagante
en ondemocratische vormen. Zij geven toe, dat er onder het getal van khaliefen
meerdere tyrannen waren, en liever dan nog ooit tot het traditionele khalifaat terug
te keren, dat in 1924 werd afgeschaft, preken zij een

Streven. Jaargang 2

305
nieuwe vorm van geestelijk khalifaat en binnen dat khalifaat een geestelijke
democratie. Wiranatakusumah sluit zich aan bij deze modernisten.
Hoe weinig deze modernistische denkbeelden overeenkomen met de traditionele
Islâm wordt ondertussen ook in Java duidelijk. Als wij het artikel in 'De Tijd' getiteld
'De Daroe-1-Islam' (Donderdag, 28 October 1948) in dit licht beschouwen, zien wij
hoe de muslims in Pasoedan zich tegen de modernistische denkbeelden van hun
President verzetten. De keuze van hun naam: 'Dâru-1-Islâm', bewijst hun principieel
orthodoxe instelling binnen de Islâm. En hun doel is het, de Islâm in al zijn felle
vormen te zien heersen; zij roepen op tot de jihâd (heilige oorlog) in zijn traditionele
betekenis en willen strijden om de Islâm de staatsgodsdienst te maken van hun land.
Welnu, noch de propaganda van Wiranatakusumah noch de Dâru-1-Islâm beweging
mogen onze steun op Java krijgen. Wij mogen ons niet laten verblinden en in de
propaganda van de sektarische beweging van de Ahmadîyah een bondgenoot zien
tegen het grotere kwaad van de fellere partij. Het zou er dan inderdaad iets van hebben
alsof wij de duivel met Beelzebub wilden uitdrijven.
Maar zullen wij ons dan minder democratisch tonen, dan de muslims die zoals
Wiranatakusumah democratie willen? Integendeel.
Wij kunnen en mogen niets anders verlangen, dan dat er in Indonesië democratische
vrijheid zal heersen. Ook vrijheid van godsdienst.
Dat zal echter onmogelijk kunnen samengaan met het streven van de
Dâru-1-Islâm-beweging, volgens welke de Islâm staatsgodsdienst moet worden.
Dat kan ook niet samengaan met de Ahmadîyah-propaganda van Wiranatakusumah,
als wij tenminste de tekenen juist verstaan en in zijn brochure de stelling, dat de
muslims het enig spiritueel democratische volk ter wereld zouden zijn, ondanks zijn
leuze van democratische vrijheid, moet betekenen, dat in de Federatie van Indonesië,
of in Pasoendan, aan de Islâm voorrechten moeten geschonken worden boven andere
godsdiensten.
Zelfs wanneer de propaganda van deze brochure alleen bedoelt de heethoofden
van de Dâru-1-Islâm in Pasoendan tot een meer democratische geest van Islâm te
brengen, blijven wij toch een zeer grote bedenking koesteren zonder daardoor ontrouw
te worden aan onze democratische beginselen.
En deze bedenking is de volgende: Het strijdt tegen de democratische geest van
vrijheid om een sektarische of ook een orthodoxe vorm van Islâm aan mensen op te
leggen, die niet muslim zijn. Welnu, deze zonde tegen de democratie heeft het
Nederlands beleid gedurende de laatste 50 jaar toegelaten.
Toen men omstreeks 1900 Nederlands-Indië ging regeren volgens de zogenaamde
'ethische politiek', die het volk van Indonesië sociaal en cultureel wilde opheffen een streven, dat zeer prijzenswaardig was - heeft men aan de Islâm een status gegeven,
die hem niet toekwam. In dat streven ging de regering uit van de veronderstelling,
die haar door geleerden als Professor C. Snouck Hurgronje werd voorgehouden, dat
Indonesië een muslimland is en dat 90% van zijn bewoners muslims zijn. Welnu,
nooit werd heillozer dogma gepreekt. Het gevolg was, dat men gunstiger bepaligen
verbond aan de bedevaart naar Mekkah, waardoor het aantal pelgrims
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in weinige jaren tot grote getale opliep. Waren er in 1886 nog ongeveer 5000 pelgrims
per jaar, vóór de eerste wereldoorlog was dat aantal reeds gestegen tot 28.000 en in
1928 had het de 52.000 reeds bereikt, om daarna weer te dalen ten gevolge van de
economische crisis en de tweede wereldoorlog.
Of de terugkerende hajji's in het vuur van hun vernieuwde geloofsovertuiging
stuwende krachten zouden zijn voor de uitbreiding van de Islâm, was geen zorgenpunt
voor de regering, zolang de bedevaart hen slechts niet aanzette tot politieke activiteit
en opstand.
Een ander gevolg was, dat het oude wetsartikel, nu als artikel 177 in nog ruimer
mate toegepast, aan de muslims ongebreideld recht van propaganda, aan het
Christendom echter zeer beperkte missiemogelijkheden liet.
Indonesië was immers een muslimland! Nog funester en misschien nog ingrijpender
dan de vorige maatregelen van de regering was het feit, dat men tot in de dessa toe
muslimbeambten aanstelde, die belast werden met de zorg, de muslimwet te urgeren
wat betreft huwelijk en waqf (wakap, vrome stichtingen). Men schreef voor, dat elk
huwelijk gesloten moest worden ten overstaan van deze ambtenaar, de penghoeloe.
Aldus heeft men het volk het geloof opgedrongen, dat iedereen muslim is.
Vervolgens liet de regering in Indonesië de toegang open voor de beïnvloeding
van andere Islâmcentra, waar het modernisme in volle opbloei was. In 1908 ontstond
de Boedi Oetama, in 1909 de Sarékat Islâm. In 1912 begon het modernisme uit
Egypte onder de naam van Muhammadîyah ook in Indonesië zijn propaganda; na de
eerste wereldoorlog kwam de Ahmadîyah uit India eveneens naar Java over. Aan
alle kanten kwam er leven in de Islâm. Men stichtte scholen, hield congressen, voerde
propaganda en gaf boeken uit.
Welnu, deze houding der regering en de gevolgen die er uit voortvloeiden hebben
het volk van Indonesië meer Islâm-minded gemaakt, dan alle vorige eeuwen ooit in
staat geweest waren te doen, toen de Islâm aan eigen krachten was overgelaten.
Maar, en hier moeten wij met klem op wijzen, ondanks die bevoordeling die de
Islâm in Indonesië van de regering ontvangen heeft, is Indonesië nog geenszins een
muslimland. Al mogen er in Atjeh, Minangkabau en Pasoendan grotere groepen van
felle muslims wonen, toch is Indonesië daarom geen muslimland. Om slechts enige
feiten te noemen:
Nog steeds brengen de meeste Indonesiërs, vooral de Javanen (die 50% van de
hele Indonesische bevolking uitmaken) hun rijstoffers, nog steeds bidden zij op de
graven tot de geesten der afgestorvenen; nog steeds beschouwen zij het voorvaderlijk
huwelijk volgens de adat als het eigenlijke huwelijk en niet de ceremonie die ze door
de regering gedwongen moeten bijwonen ten overstaan van de penghoeloe; het
erfrecht is nog steeds geregeld volgens de oude wetten van hun land en niet volgens
de godsdienstige wet van de Islâm. Hoevelen zijn er, die slechts een minimum van
de inhoud van de Qur'ân kennen; de lezing, die ze in moskee of op vergaderingen
bijwonen, verstaan zij niet. De verplichting van het dagelijkse gebed wordt zeer
slecht nagekomen, eveneens van de vasten; nog steeds viert men in volle luister de
slametans, die vieringen zijn ter bezwering der geesten; nog steeds vindt men de
offertjes voor de goden op de
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kruispunten der wegen; men draagt bij uitstek zijde en eet varkensvlees.
Welnu, dit zijn allen punten, die tegen de geest van de Islâm regelrecht indruisen.
Zij logenstraffen de bewering, dat al mocht de onderhouding der geboden van de
godsdienst in vele gevallen defectueus zijn, althans de gezindheid van de bevolking
hun aanhankelijkheid aan de Islâm betuigt.
Integendeel, iedere ooggetuige kent bij ervaring de fierheid van de Javanen over
hun eigen godsdienstvorm, de 'agama Djawa', die deel uitmaakt van hun eeuwenoude
cultuur van het bouddhistisch-animisme en waaraan de propaganda van de Islâm ook
in deze laatste 50 jaren de geest niet ontnemen kon, omdat hij nooit bij machte was
de cultuur van het Râmayâna en Mahâbhârata door een andere cultuur te vervangen.
Nog sterker echter dan door dit alles wordt de bewering gelogenstraft, dat de
Indonesiërs in hun gezindheid muslims zijn, door de gebeurtenissen der laatste jaren
vanaf het begin van de tweede wereldoorlog. Waar blijft de muslimgezindheid der
bevolking en de 90% van muslims, als wij zien, dat in het ministerie van Muhammad
Hatta (1948) 4 of hoogstens 5 van de 16 ministerzetels aan de Mashoemi, het
Islâmeenheidsfront, zijn toegewezen?
Welnu, nooit is de Islâm de vaan geweest, waaronder de eenheid en
onafhankelijkheid van Indonesië werden gepredikt. Hoe geheel anders zou de Islâm
zich op de voorgrond hebben geschoven in deze strijd van onafhankelijkheid, als hij
in werkelijkheid was, wat de Nederlandse koloniale Islâmpolitiek van de ethische
periode van hem dreigde te maken. En er is nog meer!
Het moet de muslims in Indonesië duidelijk zijn geworden, dat de gulden dagen
der ethische politiek voorbij zijn en dat elke nieuwe ordening van Indonesië in
onafhankelijkheid hen nooit die voordelige positie zal kunnen terugschenken, die zij
onder Nederlands gezag bezaten, toen zij vrij en ongedeerd door die weinig
democratische bevoordeling der regering werden gesteund om inderdaad van
Indonesië een Islâm-land te maken. Moeten wij in het licht van dit alles niet de
weifelingen zien, die de Mashoemi in de Republiek telkens verriedt?
***
De politiek van de regering zondigde dus tegen de beginselen van de democratie,
doordat zij toeliet dat aan mensen een vorm van godsdienst werd opgelegd, waartoe
deze niet behoorden. Men zie toe, dat dit zich niet opnieuw herhale, want zoals wij
zagen, is Indonesië nog in het geheel geen muslimland.
Wij zien daarom in de propaganda van Wiranatakusumah zowel als in de openlijke
en felle actie van de Dâru-1-Islâm een poging van de muslims om het valse dogma
van vroeger te bestendigen en de Federale Regering te dwingen maatregelen te nemen,
die hen ook in de nieuwe constellatie van bestuur in de bevoorrechte positie van
vroeger zullen handhaven.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Gedurende de maand October heeft om twee redenen Frankrijk in het middelpunt
der wereldbelangstelling gestaan. Men vroeg zich met grote bezorgdheid af: is de
Franse regering sterk genoeg om de mijnstaking en wat er mee samenhangt te
bedwingen? en: zal de V.R. in het paleis-Chaillot enig resultaat bereiken?
De eerste vraag kan, gelukkig, bevestigend beantwoord worden. Van voorzichtige
en talmende maatregelen is de regering, in de persoon van Jules Moch, geleidelijk
overgegaan tot meer scherp ingrijpen. Met meer dan menselijk geduld heeft zij een
tijd lang toegelaten, dat de stakers de mijnen bezet hielden, ze onder water deden
lopen en de installaties defect maakten. Eindelijk is ze overgegaan tot militair ingrijpen
en, al is het verzet hier en daar hartstochtelijk geweest, tegen de overmacht van het
leger en de paraatheid van de gewapende politiemacht kon de ongeorganiseerde
massa der opstandelingen, hoezeer ook gesteund door Russisch geld en
sovjet-wapenen, niet op. De inzet van deze strijd was niet louter een redelijke
loonsverhoging der mijnwerkers. De mogelijke gevolgen van een overwinning der
stakers waren niet alleen gebrek aan kolen, licht en vuur, stopzetting van vele
bedrijven op Frans gebied, ze hadden een chaos op economisch, sociaal en financieel
gebied kunnen aanrichten, waarvan Frankrijk zich slechts, als de omstandigheden
zouden medewerken, op de lange duur had kunnen herstellen. De bedoeling van de
C.G.T., hierbij opgehitst en gerugsteund door Moskou, was het Marshall-plan, dus
het herstel van Europa, te torpederen. Al is dit niet gelukt, Frankrijk is door deze
convulsies een eind achteruitgezet en de verzwakte bondgenoten, met name de
West-Europese Unie, vragen zich af, welke waarde eventueel een samengaan met
dit land kan opleveren. De benoeming van Jean de Lattre de Tassigny tot
opperbevelhebber der strijdkrachten te land, onder Montgommery als voorzitter van
de Verdedigingsraad der West-Europese Unie, is nog geen voldoende waarborg voor
de betrouwbaarheid van de Franse medewerking.
Het antwoord op de tweede vraag is, helaas, negatief. Het voorstel der westerse
geallieerden om de kwestie-Berlijn, wegens bedreiging van de internationale vrede,
op de agenda van de V.R. te plaatsen, heeft het niet zover gebracht. Met hand en
tand, in de gebruikelijke terminologie der russische diplomaten, verzette zich Visjinski
tegen deze procedure: de V.R. was niet competent over deze zaak te oordelen, een
blokkade van Berlijn bestond niet, al de moeilijkheden waren ontstaan door de schuld
der geallieerden. Visjinski, trouw gesteund door zijn satelliet, Manouilsky,
afgevaardigde van Ukraïne, bewees te veel. Maar zijn dreigement, dat hij aan de
besprekingen niet meer zou deelnemen en het feit, dat hij als krantenlezend
'waarnemer' de loop der besprekingen volgde, maakte zoveel indruk, dat het
permanente lid China en de vijf niet-
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permanente leden: Canada, België, Argentinië, Columbia en Syrië, zich als 'neutralen'
camoufleerden en pogingen aanwendden een tussenweg ter beslechting te vinden.
Tevens kreeg Truman, waarschijnlijk met het oog op de kans zijn herkiezing te
bevorderen, het onzalige idee, - aldus de buitenlandse politiek als middel tot zijn
binnenlandse misbruikend - als pacificator op te treden en rechtstreeks een
bemiddelaar, de rechter Fred. Vinson, naar het Kremlin te zenden. Dat hij aldus de
politiek van zijn minister van buitenlandse zaken, Marshall, doorkruiste, drong niet
tot hem door. In welke stemming Marshall even naar zijn vaderland terug vloog, kan
men zich voorstellen. Hij verduidelijkte Truman waarover het ging en verklaarde
aan de pers, dat er geen verschil tussen hem en de president bestond. Alles was dus
koek en ei, maar Truman had het loodje gelegd. De voorzitter van de V.R. de
Argentijn, Bramuglia, heeft weken lang onvermoeid zich ingespannen om een
acceptabel uitgangspunt te vinden. Aan beide partijen werd, om te beginnen, de vraag
voorgelegd de oorsprong van de blokkade uit te leggen en te verklaren, waarom de
besprekingen tussen de militaire commandanten te Berlijn waren afgebroken. Van
geallieerde zijde was dit alles al uitvoerig uiteengezet in het Amerikaanse Witboek.
Visjinski echter maakte er zich van af met de woedende uitval: 'Het is naïf te geloven,
dat de delegatie van de U.S.S.R. zal vastkleven aan de lijm, die gestreken is over het
stuk papier, dat nu genoemd wordt de Berlijnse kwestie.'
Terwijl de 'neutralen' naar bemiddeling zochten, bracht Visjinski de atoombom
en de beperking der ontwapening tot een derde ter sprake, als een bewijs van de
eerlijkheid der Sovjet. Wanneer men Visjinski, Molotof of Stalin hoort spreken over
hun vredelievendheid, doet men goed zich te herinneren wat sir Hartley Shaweross
hierop in de politieke commissie der V.N. antwoordde: 'Ongetwijfeld wilt ge de
oorlog niet, want ge geeft er de voorkeur aan die te winnen zonder hem te voeren.
Niemand heeft een klaar inzicht, wat er bij u plaats grijpt. Wat is dat voor een post
van 41 milliard roebel, waarvoor geen aanwijzing van de aanwending is gegeven?
Ge staat achter degenen, die in China, in Indonesië en elders de regeringen uitdagen
en de strijd leiden. Gij onderhoudt overal de vijfde colonnes, die het herstel van
Europa en Azië verlammen. Als ge vertrouwen wilt inboezemen, trekt dan het ijzeren
gordijn op. Laat journalisten en touristen binnenkomen, laat de vreemde diplomaten
vrijelijk circuleren, laat de burgervliegtuigen vrij het land overvliegen en vooral,
houdt op het recht van veto op te eisen.' En Bevin voegde er enkele dagen later aan
toe: 'De Russen zijn expansionisten en even imperialistisch als de czaar ooit is
geweest. Rusland is het enige land ter wereld, dat nog imperialistisch is, even
imperialistisch als onder Iwan de Grote.'
Bramuglia had intussen naar alle kanten zijn voelhorens uitgestoken. Visjinski
had diens voorstellen aan Moskou meegedeeld. 25 October kwam de resolutie der
'neutralen' in de V.R. in stemming. De inhoud bevatte:
1. De blokkade van Berlijn wordt onmiddellijk opgeheven en daarna wordt, met
tussenpozen van 10 dagen
2. de sovjet-mark als enige geldsoort te Berlijn ingevoerd.
3. Een bijeenkomst van de betrokken ministers van buitenlandse zaken zal de
gehele Duitse kwestie in behandeling nemen.
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Dit voorstel kelderde door het 28ste veto van Rusland.
De voornaamste reden, waarom Visjinski deze resolutie verwierp, was een
prestige-kwestie. De Sovjet-regering wenste de blokkade niet op te heffen, zolang
het valuta-vraagstuk niet geregeld was.
De crisis blijft dus bestaan, zelfs als men over Berlijn tot een accoord zou komen.
De wereld zal zich moeten wennen aan een permanente crisis, tenzij er een wonder
gebeurt! Permanent, natuurlijk betrekkelijk genomen.
Zolang de omstandigheden zich niet radicaal wijzigen, is het een daad van wijsheid
macht tegenover macht te stellen. Daarom heeft Marshall niet nagelaten om het
uitspringende Griekse bastion, een zwakke plek in het verdedigingsfront, dat
Amerikaanse dollars verslindt zonder eclatante successen te behalen, tot minder
corruptie en tot krachtiger inspanning op te wekken. Op zijn terugreis bezocht hij
Italië met de bedoeling dit land tot een nauwer aansluiting te brengen. Tevens
ontmoette hij de Paus op Castel Gandolfo. Hoe deze bespreking is afgelopen is uit
de verstrekte communiqués niet volledig duidelijk geworden. Van Amerikaanse zijde
wordt gestreefd ook Franco-Spanje in de verdediging te betrekken. Het is
onverklaarbaar, dat van geallieerde zijde deze poging op zulk ernstig verzet stuit.
Tijdens de tweede Wereldoorlog heeft men zonder schroom een verbond gesloten
met Sovjet-Rusland, dat, tijdens zijn besprekingen over een verbond met de
geallieerden, plotseling de zijde van Duitsland koos en Polen bezette, waarover als
naaste aanleiding de oorlog begonnen was. En nu zijn er socialisten, die de gematigde
dictatuur van Franco, waarmee hij de Spaanse communisten er onder houdt, blijkbaar
erger vinden dan de onmenselijke van het Kremlin. En dat nog wel in naam van de
'democratie'! De tijd werkt echter voor Franco, die, zoals een schrijver in 'De
Maasbode' opmerkte, 'een waardevolle, absoluut betrouwbare bondgenoot' in de
strijd tegen het communisme is. Hij zelf heeft trouwens al verklaard, dat hij de
heerschappij van een 'communistische ideologie' in een naburig land niet zou kunnen
toelaten. Het is een zaak van zelfbehoud de brand bij de buurman te blussen.
Ook de Westerse Unie van het Pact van Brussel maakte vooruitgang. Zij heeft de
richtlijnen goedgekeurd, waarop haar verdedigingspolitiek is gebaseerd en het beginsel
van een defensief Atlantisch Pact unaniem aanvaard. Dit betekent, dat de V. St.
verzocht worden, evenals Canada, een verdrag van wederzijdse militaire veiligheid
met de Unie aan te gaan. In Noorwegen en Denemarken - Zweden zweert nog steeds
bij de verouderde 'neutraliteit' - neigt men meer en meer tot een dergelijke aansluiting.
Zelfs de 'Dominions', (als men dit nog mag zeggen) voelen zich met het westen
lotsverbonden en beseffen, dat zij evenzeer als het westen aan de communistische
bedreiging verenigd weerstand moeten bieden. Vandaar dat de vertegenwoordigers
van India, Pakistan, Ceylon, Zuid-Afrika en Canada op de Rijksconferentie te Londen
zich niet volledig van Brittannië hebben losgemaakt. Tot grote verontwaardiging
van Churchill heeft men er zo ongeveer de weg ingeslagen naar een evolutie, die
gelijkenis toont met die van onze nieuwe verhouding tot Indonesië. Het roemrijke
'British Empire' is geschrapt en de Dominions worden 'Commonwealth', gemenebest,
genoemd, die voornemens zijn de hoge Britse commissaris door een gezant te
vervangen, zodat er van de moederlandse invloed zo goed
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als niets overblijft. Eyre is van plan nog verder te gaan. Castello, de Ierse premier,
liet weten dat het Ierse volk naar volmaakte onafhankelijkheid en souvereiniteit
streefde en dat hij deze duidelijk wilde vaststellen. Hij hoopte tevens, wat lang niet
zeker is, dat de voordelige handelsbetrekkingen met Engeland in stand zouden blijven.
Over Ulster liet hij zich nog niet uit.
In de V. St. heeft H. Truman, niettegenstaande alle verwachting van het tegendeel,
uit eigen kracht zijn verkiezing verzekerd. Hij blijkt te zijn de man met het hart voor
boeren en arbeiders, die zich, zelf een 'kleine man', eerlijk gaf zoals hij was. Zijn
nieuwe periode als president verhoogt de stabiliteit der buitenlandse politiek en
verzekert de continuïteit van wat reeds onder zijn eerste presidentschap begonnen
was.

Nederland
Na langdurige besprekingen zowel in Indonesië als in Nederland, is tenslotte in den
Haag tussen de vertegenwoordigers der verschillende Indonesische deelstaten, buiten
de Republiek, en de Nederlandse regering overeenstemming bereikt omtrent een
federale interimregering. Reeds in November zal dit statuut in werking moeten
treden. Daarom heeft de Nederlandse regering bij de Staten-generaal een 'Noodwet'
ingediend. die, niettegenstaande bezwaren van juridische en grondwettelijke aard
daartegen ingebracht, in beide Kamers met twee derde meerderheid is aanvaard. De
kern van dit statuut bestaat in de bepaling, dat de uitvoerende macht in handen zal
liggen van een Directorium, tellend minstens drie en hoogstens vijf leden. De
wetgeving wordt toevertrouwd aan een 'Federale Raad', samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelstaten. Bovendien komt er ook een 'Federale
volksvertegenwoordiging.' De leden van deze lichamen zijn alle Indonesiërs. Van
Nederlandse zijde, om het karakter van een Unie te onderstrepen, wordt een 'hoge
vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië benoemd, wiens bevoegdheden
omschreven zijn in het 'Overgangsbesluit algemeen Bestuur Ned.-Indië'. In plaats
van luitenant-gouverneur-generaal van Mook is Dr L.J.M. Beel in deze functie
benoemd. Het aftreden van van Mook heeft bij vele van zijn aanhangers kwaad bloed
gezet. Zij zagen in hem het slachtoffer van politiek gekonkel en zij vergaten daarbij,
dat, hoeveel verdiensten van Mook ook heeft behaald bij de interne regeling der
Indonesische federatie, hij de belangen van Nederland niet altijd in het oog heeft
gehouden en meermalen tegen de hem gegeven instructies gehandeld heeft. Nu de
ontwikkeling der dingen zover is gevorderd, lijkt het beter, dat zijn, thans beperkte,
functie wordt overgedragen aan een persoon, niet zo samengegroeid met Indonesië
en in staat ook de belangen van Nederland billijk te behartigen.
De overeenstemming der deelstaten met Nederland maakt het de Republiek niet
makkelijker. Hoever zij de communisten overwonnen heeft of zelf communistisch
is, blijkt niet duidelijk. Zeker is, dat haar vijandschap tegenover Nederland nog niet
geluwd is. Voortdurend zijn er bestandsschendingen en infiltraties, waarvan honderden
Javanen en anderen het slachtoffer werden. Cochran, het Amerikaanse lid van de
Commissie van goede Diensten, verloor zijn geduld en legde een plan voor, waarop
de
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Nederlandse regering niet zonder voorbehoud kon ingaan. Zijn voorstel was zo
spoedig mogelijk in de Republiek verkiezingen te doen houden voor een constituante,
die zou beraadslagen over aansluiting bij de Interimregering. Terecht maakte de
regering bezwaar tegen deze volgorde, omdat onder het regiem van terreur, van
moord en doodslag, de verkiezingen bezwaarlijk in vrijheid zouden gehouden worden.
Wat toch een eerste vereiste is om de volksopinie te peilen! In plaats van het
plan-Cochran in te willigen, heeft de regering minister Stikker opgedragen zich op
de hoogte te stellen van de omvang en de zorgwekkende toestand en tevens om door
zijn aanwezigheid te beproeven voortzetting der onderhandelingen te bevorderen.
De republikeinse minister-president, dr Mohammed Hatta, is uitgenodigd naar Batavia
te komen voor belangrijke besprekingen. Stikker zal hem vragen de militaire en
economische clausules van de Renville-overeenkomst op de meest volstrekte wijze
na te komen. Mocht Hatta c.s. wederom trachten de zaak op de lange baan te schuiven,
dan zal het zwaard moeten beslissen en de niet-communistische wereld-opinie zal
moeten toegeven, dat door het verdrag met de deelstaten, Nederland afdoende bewezen
heeft, dat het ernst is met de uitvoering der koninklijke belofte van December 1942.
5-11-48
K.J.D.

Belgie
De verwerping in de Senaat, op 20 October, van het 'Wetsvoorstel tot instelling van
een volksraadpleging over de koningskwestie' was geen grote verrassing. Er bestond
wel tot op het laatste ogenblik een zekere twijfel over de houding van de partij van
de vreemde; haar onthouding zou de aanvaarding, haar afkeuring zou de verwerping
van het wetsvoorstel door de Senaat tot gevolg hebben. De communisten hebben
tenslotte de houding aangenomen die wel is waar tijdelijk de regering redde maar
het officieel herstel van het, in weerwil van de huidige politieke conjunctuur, latent
voortbestaand anticlericaal blok, niet verder bemoeilijkte.
Het is in het ongunstig klimaat door de juist vermelde gebeurtenissen in de Senaat
geschapen, dat de meerderheidspartijen tot de herziening van het
regeringsprogramma, met het oog op een reconductie, zijn overgegaan.
Van meetaf aan was het de onderhandelaars duidelijk, dat de Socialistische partij
zich onhandelbaar zou tonen; het verslag dat de Heer Buset 's Zaterdags, 6 November,
voor het Socialistische Partij-Congres uitbracht over de onderhandelingen, die
uiteraard vertrouwelijk zijn, heeft de taak van de C.V.P. onderhandelaars nog meer
bemoelijkt.
Het is er de socialisten klaarblijkelijk om te doen, de volkspartij voor een pijnlijk
alternatief te plaatsen: vastberadenheid, hetgeen gelet op hun halsstarrigheid, tot een
kamerontbinding en vervroegde verkiezingen zou leiden; of inschikkelijkheid, hetgeen
wel een reconductie mogelijk zou maken, doch in voor de C.V.P. hoogst
onaannemelijke voorwaarden.
In beide gevallen zou de volkspartij een deel van haar gezag over de massa
inboeten. In het eerste geval zouden velen het haar verwijten niet alles gedaan te
hebben, om het land verkiezingen te besparen, die toch opnieuw moesten worden
gehouden tien maanden later, d.i. wanneer ook
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de vrouwen ter stembus zullen gaan en, bij de toekenning der zetels, met de uitslagen
der volkstelling rekening zal worden gehouden.
In het tweede geval zou de openbare opinie niet minder misnoegd zijn. Het zal de
C.V.P. onderhandelaars in de huidige omstandigheden bijzonder moeilijk zijn, niet
de indruk te wekken, dat ze zich 'toute honte bue' bij de reconductie neerleggen.
Kan er nog van hoop op een aanvaardbaar akkoord gesproken worden, wanneer
de onwil van de socialisten, zowel in de uiteenzetting van de Heer Spaak als in het
verslag van de Heer Buset, op het Partijcongres tot uiting is gekomen? De voorstelling
van zaken door de Heer Spaak is eenvoudig: 'Wat de politieke vraagstukken aangaat,
vragen we niets, wèl de C.V.P.' Daarna kon de Heer Buset zeer gemakkelijk zijn
verslag, dat honend was voor de C.V.P., als volgt beëindigen: 'il appartiendra au parti
de dire ce qu'il veut. Car s'il y a carence gouvernementale, il faudra aller aux élections
l'année prochaine quand les femmes voteront. Pour ces motifs, nous ne désirons pas
de carence gouvernementale. Mais cela ne peut aller jusqu'à se couvrir d'une sorte
de honte politique à laquelle on voudrait nous amener'.
Om te voorkomen dat de volkspartij 'met politieke schande zou beladen worden',
waar de Socialisten in het vooruitzicht van de verkiezingen, op aansturen, zullen de
C.V.P. onderhandelaars van meer psychologische zin blijk moeten geven als tot
hiertoe het geval was.
Wat er ook van zij, de bevolking mag niet uit het oog verliezen, dat het de
bezorgdheid is om de gespannen internationale toestand en de hogere landsbelangen,
die de volkspartij schaadt in de samenwerking en de onderhandelingen met een
B.S.P., die zich nimmer of nooit boven het eng en onmiddellijk partijbelang verheffen
kan. In deze zin zou men van de C.V.P. en van haar leiders mogen zeggen: hun
zwakheid is hun roem.
De gebeurtenissen der laatste weken hebben het voor iedereen duidelijk gemaakt,
dat de machtsverhoudingen in de kamers dienen gewijzigd, vooraleer er sprake kan
zijn van een billijke oplossing van de grote problemen waarover het land sinds de
bevrijding hopeloos verdeeld blijft.
De linkse partijen zullen bij de aanstaande verkiezingen, 'waar wij ons - aldus
nogmaals de Heer Buset op het Socialistisch Partijcongres - over de vrijheid, de
democratie en de godsdienst zullen moeten uitspreken', alles op het spel zetten om
de huidige machtsverhouding in hun voordeel te verbeteren. Wat de socialisten
betreft, zij zullen na voorafgaandelijke oprichting van een confederatie, waarvan de
partij, de syndicaten, de cooperatieven en de mutualiteiten deel uitmaken, onverwijld
tot de voorbereiding van de verkiezingen overgaan.
Mocht de christelijke opinie verstaan, dat het geen tijd is om te kibbelen, doch wel
om de gelederen te sluiten. Het is niet te laat, maar het is tijd.
De 7.11.1948
H.V.S.
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Kroniek
Tweede lustrum van het 'Tijdschrift voor Philosophie'
Met de aflevering van Februari ll. begon het T.v.Ph. zijn tiende jaargang. Dit is een
lustrum waarvan de betekenis belangrijk genoeg is om het niet ongemerkt voorbij
te gaan. Het maakt o.m. duidelijk, dat op korte tijd veel kan bereikt worden, als men
ten minste enigszins weet wat men wil. Het T.v.Ph. heeft inderdaad precies bereikt
wat het bereiken wilde, zij het dan ook met de onvermijdelijke relativiteit die aan
alle menselijke dingen nu eenmaal eigen is.
Ofschoon van de aanvang af Groot-Nederlands van opzet en bedoeling, was het
toch vooral voor Zuid-Nederland een culturele zegen. In het Noorden bestonden
reeds sedert lang philosophische en psychologische tijdschriften. In het Zuiden
daarentegen geschiedde de philosophische speculatie doorgaans nog steeds in het
Frans. Het wijsgerig universitair onderwijs eveneens. Gent maakte reeds hierop een
uitzondering. Ook bestond sedert 1927 de 'Philosophische Bibliotheek', waarin de
medewerking van Vlaamse zijde toch hoofdzakelijk uit Gent kwam. Alles wachtte
eigenlijk op een Nederlands tijdschrift, dat Noord en Zuid in nauwe samenwerking
zou verenigen, en terecht schreven de oprichters in hun Verantwoording: 'Wie
enigszins vertrouwd is met de ontwikkeling van het culturele leven in het Nederlandse
spraakgebied, zal ten volle beamen dat dit nieuwe tijdschrift beantwoordt aan een
werkelijken nood'. Er was een groeiende belangstelling ontstaan voor de wijsbegeerte.
Deze moest een eigen, Nederlands 'uitdrukkingsmiddel' vinden; en het meest geschikte
daartoe was een tijdschrift, ruim en groots opgevat, ruim genoeg om geheel het
spiritualistisch denken in zijn onderscheiden schakeringen op te vangen. Er bestonden
reële mogelijkheden. Het T.v.Ph. stelde zich tot taak niet alleen deze mogelijkheden
tot werkelijkheid te laten worden, maar ook door zijn aanwezigheid deze
mogelijkheden nog aanzienlijk te vergroten.
Vanaf zijn eerste verschijnen maakte het zich onmisbaar, en was het, dank zij de
bekwame leiding der PP. Dominikanen - die hiermede ook voor hun traditie een
Nederlandse uitweg vonden - technisch volkomen in orde. Het zou ons te ver voeren,
de vele belangrijke studies in herinnering te brengen, die in deze tien jaren
gepubliceerd werden. Alleen mag wel gezegd, dat er veel origineel en scheppend
werk bij was en van het beste gehalte. Het T.v.Ph. is gelukkig tot nog toe geen
commentarentijdschrift geworden.
Het is een vergissing - en nog wel een philosophische - te menen, dat de philosophie
uitsluitend een internationaal karakter moet dragen; natuurlijk moet ze dit ook, niets
immers is zo eigen aan het universele denken dan alle grenzen te overschrijden. Maar
dit internationale belet niet, dat een philosophisch denken begint met autochtoon te
zijn en dit altijd enigszins blijft. Het heeft niet uitsluitend de taak de philosophie als
algemene scientia vooruit te helpen, het heeft ook nog de
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taak om samen met de theologie het hoogtepunt te vormen van de bepaalde cultuur
waarin het ontstaan is en gegroeid, en door zijn levende aanwezigheid de eigen
cultuur te dragen en te bezielen. Het ene sluit trouwens het andere niet uit; maar toch
mag het noodlottig heten voor een cultuur en wellicht ook ongezond voor het
individuele denken zelf, als het wereldkundige met misprijzen of ten minste met
geringschatting van het eigene wordt nagestreefd. Dit alles veronderstelt en vereist,
dat er philosophisch gedacht en geschreven zou worden in eigen taal en eigen geest
- hoe wijd open die geest dan ook weer moet staan voor het universele dat zijn object
is - en dat de mededeling der gedachte ook zou geschieden binnen de eigen
cultuurkring. Al te vakkundig, historisch en tekstkritisch specialisatiewerk kent
natuurlijk andere normen, dat spreekt vanzelf.
Het T.v.Ph. heeft door zijn tienjarig bestaan aan velen duidelijk gemaakt, dat het
toch wel de moeite waard is zijn denken mede te delen binnen een tenslotte vrij
hoogstaand cultuurgebied van twaalf millioen mensen. Dit alleen reeds is een niet
gering resultaat. Moge het T.v.Ph., na met succes de ontvoogding van het Nederlands
denken - vooral in het Zuiden, waar dit broodnodig was - te hebben bevorderd, dit
denken, in de komende jaren, verder helpen opvoeren tot een steeds hogere,
zelfstandige en originele bloei.
L. Vander Kerken

Stijn Streuvels
Niet zonder moeite kunnen we Beroering over het dorp1., de laatste roman van
Streuvels, bij zijn ander werk doen aansluiten. Deze dorpsgeschiedenis, de ruzie en
de verzoening namelijk van Dokter Blondeel en rentenier Koornaert, brengt ons
onmiddellijk verscheidene Dorpsgeheimen te binnen, 'Jantje Verdure' bij voorbeeld;
maar ze klinkt rustiger en wijzer, en zo overtalrijk zijn de verwikkelingen dat de
landelijke auteur nog nooit een zo veelvuldige intrigue zo handig ontwarde. De
beschrijvende Streuvels voert de pen niet meer; het is de sober-vertellende, met altijd
het magische vermogen het voorgestelde heel nabij te brengen. Het is ook de
moraliserende kenner van landlieden en hun leven, in wien wij den steller terugvinden
van de Standaard-artikelen vóór den oorlog. Doch het meest treft ons het diepe
inleven van het dorpsbestaan: gestalten en verdeeldheid, invloeden en eerzucht,
dwaasheid en goedheid, gevaren en geheimen, loomheid en de diep liggende
vervaarlijke krachten en machten. En de nog weinig verminderde Streuvels is, na
vele jaren van bruisende creativiteit, een licht weemoedige wijze geworden, met deze
grote ervaring: men moet met zijn medemens veel geduld hebben; men moet, om de
vele dwaasheid rondom zich, af en toe kunnen lachen.
Een kwarteeuw geleden zou zulk boek zich onmiddellijk hebben geïmponeerd;
nu houdt niet alleen de crisis in het boekenbedrijf het tegen, ook de veranderde tijd.
Veel meer op het cosmopolitische bedacht, daar alles ons ook bereikbaar wordt
gesteld, missen wij, voor het inheemse, belangstelling en waardering. Door
beangstigende problemen gekweld in een beroerde wereld, gaan wij het 'beroerde
dorp' voorbij als

1.

Zonnewende, Kortrijk; De Koepel, Nijmegen, 1948, 332 pp.

Streven. Jaargang 2

316
een klein mierennest. De actualiteit in al haar vormen, de film die technisch en
psychologisch inwerkt op alle kunsten, de akelige vooruitzichten en de praegnante
noodwendigheden, de artistieke ontreddering en de grillige of wanhopige gebaren:
alles maakt dat velen, als vanzelf, dit boek ignoreren. Ten onrechte verkiezen zij
klatergoud boven edel metaal, schittering boven degelijkheid; wie houdt echter den
tijd tegen, en zou een eenvoudig tegenhouden zelfs goed zijn?
Streuvels, de waarlijk imponerende Streuvels, hoort bij den groten vredestijd vóór
den eersten wereldoorlog. Daarvan draagt hij den geest mee; daarvan spreekt hij, en
zijn spreken met volle stem vindt, in latere jaren en geslachten, niet meer den willigen
klankbodem. Wij, aan wie sedertdien veel techniek werd geschonken en veel ziel
ontnomen, wij overschatten ons bezit en weten niet wat we missen. Neen! roep het
verleden niet terug; doch bewaar het beste daaruit, of alles zou teloorgaan! Bewaar
ook Streuvels, en hoor, uit een bijna geheel verzwonden verleden, het naklinken van
een grote stem. Aanvankelijk doet ze haast onwerkelijk aan; daarna wordt ze
bekoorlijk als, op zeldzame plekjes in ons land, de ongerepte natuur.
Zo hebben wij het boek en den schrijver beoordeeld. De oude geest en de oude
kunstvorm kunnen, trots aanpassing, zichzelf niet verloochenen. Wij ontvangen een
zeer menselijke boodschap, eenvoudig, concreet en wijs; wij ontvangen (het klinkt
wel tegensprakelijk) een artistiek natuurgewrocht. Wat is de oude kunstenaar nog
kranig en machtig! Indien zijn werk ons dan minder aanspreekt ligt bij hem de grote
schuld niet. Integendeel!
E.J.

Peter Roovers
Karl Scheffler, de bekende Duitse kunsttheoreticus, heeft eenmaal een distinctie
gemaakt, die voor de beeldende kunst van belang is. Hij zegt: de aanschouwing
schildert, het begrip tekent. Het waarnemend oog heeft behoefte aan kleur, aan toon,
en verlangt het wonder van licht en schaduw uit te drukken. Het construerend verstand
voelt de drang naar de scherp-omschrijvende lijn, de duidelijk waarneembare vorm,
naar een compositie, die architectonisch georordend is.
De ideeënkunstenaar, of de ideoplasticus, schildert vóór alles de constructie, het
geraamte van de natuur. De visuele kunstenaar, de visioplasticus, schildert haar vlees
en haar huid, haar atmospheer en het geheim van de eindeloze ruimte.
Het is goed om deze onderscheiding in het oog te houden bij de beschouwing van
het werk van de beeldhouwer Peter Roovers, die van 1-15 Mei 1948 exposeerde in
de kunstzaal 'Borzo' te 's Hertogenbosch.
Roovers is een uitgesproken visioplastisch talent. Hij heeft zich steeds vrij gehouden
van onvruchtbaar theoretiseren, dat hem bovendien ook slecht afgaat, en van een dor
stileren. Hij is het sterkste in zijn werk. Trouwens, voor iederen kunstenaar moet
onverbiddellijk het woord gelden van Goethe's Faust: 'Im Anfang war die Tat'.
Voor de ideeën-kunstenaar dreigt ook nog een ander gevaar: het gestileerde leven
wordt vaak gesteriliseerd.
Wat de grote Toorop kon doen,
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en zelfs hij deed dit nog niet eens altijd straffeloos, verwerd in de handen van zijn
talloze kleine navolgertjes maar al te vaak tot een onuitstaanbaar skelet-achtig, dus
doods geval. De grootse monumentale kunst der Egyptenaren heeft wel de school
van Beuron vruchtbaar geïnspireerd, maar ook zij heeft haar toegewijde navolgers
niet steeds weten te vrijwaren tegen een star en levensloos schematisme.
Nu, voor doodse abstracties en star doorgevoerde en constructieve symboliek is
bij Roovers geen gevaar. Men moet zijn kunst zien, zien met beide ogen, en ook,
zoals het goed beeldhouwwerk betaamt, men voelt de behoefte om het te betasten.
Het spreekt direct tot de zintuigen.
Wat zit er geen vlotte vaart, geen komische mimiek, en een aangenaam golvende
beweging voor het oog, in het tuinbeeld met de grappige puttoachtige knaap, die in
kinderlijke ontzetting de spartelende dolfijn tegen zich aandrukt. Men krijgt de
angstige zekerheid: de vis krijgt het zó benauwd, dat hij aanstonds moet gaan spuiten.
Niet vaak spoot de straal van de fontein zó onweerstaanbaar en verantwoord, ja,
vanzelfsprekend, omhoog!
De kinderpsyche in dit beeld is fijn getroffen. Peter Roovers begrijpt het kind in
zijn typische naïve bewegingen, en weet deze ook uit te beelden.
Fijngevoelig drukt hij de kinderlijke knusheid uit van het miniatuurmeisje, dat in
tedere zorg haar teddy beer omknelt. Dit beeld is onmiddellijk gezien, spontaan naar
de natuur geboetseerd. Hier deden ogen en handen alles, en het verstand kon alleen
maar constateren, dat het goed was.
Ook in zijn portretkoppen treft ons die direct aanschouwde werkelijkheid en
spontaneïteit. Men behoeft geen moeite te doen om den voorgestelden persoon te
herkennen, Roovers grijpt de sprekende gelijkenis.
Op het gebied van de religieuze kunst heeft Peter Roovers zich in de laatste jaren
meer bekendheid verworven door enkele fraaie Mariabeelden die hij ontwierp, en
die door een dankbaar gespaard volk werden opgericht als devote herinneringen aan
redding uit hooggestegen nood. O.a. maakte hij het aantrekkelijke beeld van Maria,
Hertogin van Brabant, dat door de inwoners van Grave werd opgericht, even over
de Maasbrug, in het grensgebied van Brabant. 't Is jammer dat dit beeld, uitgevoerd
in geel-okerkleurig tufsteen niet geheel tot zijn recht komt door de wel smaakvolle
maar ongunstige opstelling in een te lichte kapel.
Op de tentoonstelling waren nog andere Mariabeelden aanwezig, zo bv. het grote
Madonna-beeld, bestemd voor de bijna voltooide kapel aan de Maas te Lith, en het
Madonna-beeld uit de kapel van 'Onze Lieve Vrouw van de dwaallichtjes', te Mook.
Roovers is voor dergelijke monumenten de aangewezen kunstenaar. Het doel van
herdenkingsmonumenten is immers, om te spreken tot een geheel volk. Welnu, het
werk van dezen beeldhouwer is spontaan, niet problematisch en gemakkelijk
toegankelijk voor een groot publiek.
Nog andere specimina van religieuze kunst waren hier aanwezig. Zo trof ons een
gekruisigde Christus, bestemd voor het 'Albertinum' te Nijmegen.
Minzaam buigt de Christusfiguur naar voren, alsof hij den toeschouwer wil
toespreken. Hier is niets van een verheven extase of Grunewaldse ontzetting, veeleer
straalt ons een franciscaanse hartelijkheid tegen.
Bij alle aantrekkelijkheid die het werk van Roovers ongetwijfeld bezit, valt toch
niet te ontkennen, dat het
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somtijds wel bijzonder vlot gedaan is. Zijn spontaneïteit dreigt dan enigszins
oppervlakkig te worden, en zijn technische vaardigheid loopt uit op routine.
Het is zeker een kostbare gave wanneer een kunstenaar in staat is veel en goed
werk in korte tijd uit te voeren, maar zelfs een speels en vitaal talent zal van tijd tot
tijd een rijke periode van bezinnend 'nietsdoen' nodig hebben. Ook de boom verzamelt
de onontbeerlijke krachten voor de nieuwe vrucht, wanneer hij schijnbaar is gedoemd
tot ondankbare rust.
Wanneer Peter Roovers dit beiden weet te combineren, zal dit ten goede komen
aan zijn schoon talent, dat de edele gave bezit, zo niet door geboorte, dan minstens
toch door aanleg en adoptie, van de brabantse vruchtbaarheid en weldoende
hartelijkheid.
C. de Groot S.J.

Bergson en Proust - Wijsgeer en Dichter
Naast de verschillende geesteswetenschappen als bv. de paedagogiek of de
geschiedschrijving ondergaat ook de dichtkunst de invloed der wijsgerige stromingen
van de tijd waarin zij opbloeit. In de litteraire stromingen van deze XXe eeuw kan
ongetwijfeld de invloed worden nagewezen van het intuitionisme waarmede Bergson
bij haar aanvang het rationalistisch getij deed keren. Bergson's theorieën hebben in
Frankrijk hun invloed doen gelden op de litteraire kritiek van een Albert Thibaudet
of van een Charles du Bos die getracht hebben de diepste verborgenheden van de
persoonlijkheid van de schrijver aan te voelen om er zich mee te verenigen en als
het ware het scheppend werk van de auteur voort te zetten. De roman is aan de greep
van de vorige eeuw ontsnapt in de zin dat hij geen illustratie bleef van vaste wetten
of van de intellectualistische thesis. Het is de Grand Meaulnes die 'droom en wonder
aan de realiteit wilde toevoegen', en ook een Mauriac, Giraudoux of Duhamel hebben
medegewerkt aan het herstel van het individu in zijn volledige werkelijkheid. De
verzoening tussen wijsgeer en dichter was intussen zo innig bezegeld dat de
existentialisten in de jongste jaren hun opvattingen door middel van de roman
wereldkundig maakten.
Deze beïnvloeding van het dichterschap door de wijsbegeerte heeft intussen het
wantrouwen niet weggenomen waarmede sommige wijsgeren, zowel vroeger als nu,
de dichters bejegend hebben. Zij verwijten hun een afgekeerdheid van de
werkelijkheid, een gebrek aan metaphysische zin; zij vreesden hun onbekwaamheid
om op redelijke wijze de verhouding van de mens tot de wereld en tot het Opperwezen
te verklaren. Plato vertrouwde de dichters niet; hij gunde ze geen plaats in zijn
Republiek. Ein Kierkegaard die toch gedurende zijn gehele leven pijnlijk gezocht
heeft naar een doorleefde werkelijkheid verweet de poëten hun oppervlakkigheid,
het illusorische en fictieve karakter van hun problemen. Deze ethische rigorist schreef
immers; 'Van uit christelijk standpunt beschouwd is ieder dichtersbestaan een zonde,
want de dichter zingt in plaats van “te zijn” en hij staat in betrekking tot het ware en
het goede door middel van de fantasie in plaats van te trachten in de werkelijkheid
waar
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en goed te zijn.' In het kader van de vergelijking tussen wijsgeer en dichter verscheen
in de jongste tijd een studie van F. Delattre1. waarin de invloed van Bergson's ideeën
op het oeuvre van Marcel Proust onderzocht wordt. Bestaat er in dit geval 'verzoening'
tussen wijsgeer en dichter, tussen een denker wiens werk lessen van morele energie
bevat en de gecultiveerde snob die bij voorkeur voorbeelden schetste van een ziekelijk
amoralisme dat tenslotte slechts de persoonlijkheid ontbindt? De auteur ontdekt
verwantschap tussen enkele algemene kenmerken van Bergson's wijsbegeerte en
Proust's romankunst. Bergson beschrijft immers het leven en de persoonlijkheid als
een duur (une durée) die gevormd wordt door verschillende toestanden waarvan die
uit het verleden het heden beïnvloeden en het heden aankondigt wat de toekomst zal
zijn. Bergson's 'duur' heeft niets gemeen met de mathematisch meetbare tijd. Deze
kan immers gedeeld en de verschillende delen kunnen naast elkaar worden geplaatst
terwijl de 'duur' gekarakteriseerd wordt door de onderlinge penetratie der delen. In
A la Recherche du Temps perdu, benadert Proust zeer dicht Bergson's opvatting.
Deze 'roman' bezit geen zedelijke strekking en behelst geen noemenswaardig conflict.
Niet de uiterlijke omvang der feiten of hun mathematische duur hebben belang, maar
wel hun invloed op het zieleleven. Er gebeurt ten slotte zeer weinig in de Proustiaanse
roman, maar het aangrijpende er van bestaat in de diepe, geheimzinnige invloed die
de kleine onooglijke dingen hebben op de persoonlijkheid. Een avond bij de prinses
de Guernantes b.v. beslaat bij Proust een honderdtal bladzijden terwijl in Albertine
disparue de tijd nu eens snel, dan weer traag verloopt al naar gelang van de indrukken
en gevoelens die hij begeleidt.
Vervolgens hangt Proust de theorieën van Bergson over het geheugen aan. Bergson
verstaat onder het spontane geheugen de beelden en toestanden die in het diepste Ik,
in het onderbewustzijn leven, die de huidige waarnemingen versterken en zelf ook
meer vitaliteit verkrijgen door dit contact. De herinnering staat los van de stof, enkel
de geest herinnert zich en is synoniem van de beleefde en doorvoelde 'duur'.
Bij Proust speelt het spontane geheugen een grote rol. In Du côté de chez Swann
beschrijft hij de beïnvloeding van het heden door het verleden. Proust is er van
overtuigd dat de vrijwillige herinnering slechts een verdord en kunstmatig beeld van
het verleden is. Een gevoelsindruk, een gewaarwording, een geur, een gerucht, een
smaak daarentegen zijn de aanleiding om het beeld uit het verleden in al zijn frisheid
te doen herleven. Een van de meest typische voorbeelden van deze herinneringstheorie
is dat van het gebakje dat Proust 's morgens in zijn thee dompelt wat hem hetzelfde
beeld uit zijn kindsheid voor ogen roept, beeld dat onmiddellijk geassocieerd wordt
met dat van de bloemen in de tuin van het ouderlijk huis, van de lieden van het dorp
en hun nederige woning, met dat van de kerk en van het dorp Combray... Als Proust
in hoofdzaak Bergson's theoretische bespiegelingen voor de opbouw van zijn romans
gevolgd heeft, blijft hij evenwel ver van de wijsgeer afstaan waar deze de eenheid
tussen verleden en heden wilde aanwenden voor een practisch doel, voor de verhoging
van de menselijke energie. Proust verwijlde bij

1.

'Bergson et Proust' - Uitg. Albin Michel, 1948.
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voorkeur bij de ontbindende en onstandvastige elementen uit het verleden die voor
hem hun enige waarde verkregen door het zuiver artistieke object dat hij voor ogen
had. Leven betekende voor hem een zich over en weer laten slingeren tussen
onbestemde en onstandvastige neigingen. Men vindt bij Proust niets van Bergson's
'morale ouverte' waarin de tijd in plaats van te versplinteren en te versnipperen een
stroom van scheppende energie wordt die vooruitgaat en zichzelf overtreft. De dichter
die beweerd had door zijn kunst 'eeuwigheid' en 'sereniteit' te brengen vertoont ons
slechts ziekelijk pessimisme en een snobistisch cynisme waarmede hij de hoogste
levenswaarden degradeert.
Men vindt ook bij Proust niets van datgene wat Bergson aan het einde van zijn
leven vond: de tegenwoordigheid van het bovennatuurlijke en het élan van de
goddelijke liefde in de mens. Terwijl Bergson getuigenis aflegde van deze bevrijdende
mystiek, is er bij Proust nooit sprake van een religieuze of morele bekommernis. De
romancier heeft nooit begrepen dat de wereld opnieuw geschapen kan worden door
onze vrijwillige inspanning en concentratie, en daar hij verzuimd heeft beroep te
doen op deze menselijke energie, heeft hij kunstwerken geschapen die de ziel hebben
achtergelaten in wanhoop en ontmoediging.
De vergelijking tussen een van de grootste wijsgeren onzer eeuw en de dichter is
niet volledig opgegaan. Waar de wijsgeer zich gedwongen voelde om zijn verklaringen
met moraalphilosophie te vervolledigen is de dichter de gevangene gebleven van
zijn zelfgenoegzaamheid, die de tegenstrijdigheden van het hart tot een
begerenswaardig goed verhief. Niet alleen Marcel Proust maar ieder dichter loopt
gevaar in een levens- en wereldvreemd irrealisme te vervallen indien zijn kunstwerk
geen getuigenis aflegt van de overwinning op zichzelf en van de eeuwige hoop die
waarde aan het leven schenkt.
Fr. Claessens

Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Prof. Dr J.C. GROOT, Karl Barth's theologische betekenis. - Bussum,
Paul Brand, 1948 (Waarheid en Leven. Psychologische verhandelingen.
Niet-katholieke levenswijsheid). 177 blz., f. 2,70.
Dr Groot is de schrijver van een uitgebreide studie over 'Karl Barth en het theologisch
kenprobleem', en geeft hier met een ware beheersing van zijn stof een beknopte schets
van Barth's wetenschappelijke persoonlijkheid en zijn theologisch systeem. Na een
eerste hoofdstuk over 'zijn persoon en zijn invloed' wordt achtereenvolgens Barth's
verhouding geschetst tot het existentiële denken, tot de Reformatoren en tot het
katholicisme. Verschillende malen wordt in deze hoofdstukjes, en ook verderop,
gewezen op het on-bijbelse van Barth's grondprinciep, hetgeen wij toch wel graag
iets nader hadden zien uitgewerkt. Het uitvoerigst is het hoofdstuk dat Barth's
theologie in korte lijnen weergeeft. Het lijkt vooral geïnspireerd op schr.'s
bovengenoemde studie, en geeft daarom de leer over de zondigheid van het schepsel
en de mogelijkheden van openbaring, geloof en theologie welke
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volgens Barth daarmee gegeven zijn. Een weergave van alle aspecten in Barth's
theologie zou o.i. daarbij nog een uiteenzetting eisen van zijn eschatologie, welke
in dit systeem van zo kapitaal belang is en zo doordrenkt van de eigenaardigheden
ervan. In een kritisch slothoofdstukje dat dit nuttig boekje besluit eindigt schr. met
een wijze opmerking over barthianisme en overig protestantisme in hun verhouding
tot het katholicisme.
P. Schoonenberg
Romano GUARDINI, Het wezen van het christendom, vert. door Th.C.M.
van den Brink. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1948, 69 blz., f. 1,75.
Het wezen van het christendom is niet een stelling of een systeem van waarden, het
is een persoon, het is onze Heer Jesus Christus zelf. Misschien is dit meer gezegd,
misschien dreigt het, helaas, een gemeenplaats te worden. Het is echter nooit zó
gezegd als in dit boekje van Guardini: zo indringend door zijn vergelijkingen en zo
diep aansprekend door zijn beheersing van de H. Schrift. Een ware verrijking.
P. Schoonenberg
H. PETITOT, O.P., Inleiding tot de heiligheid, vertaald door een
kanunnikes van het H. Graf, Turnhout. - Tweede druk, 't Groeit, Antwerpen,
1948, 290 blz., ing. Fr. 60, geb. F. 80.
Wij bespraken reeds de eerste uitgave van deze voortreffelijke verhandeling. Men
zou de traditionele leer over den drievoudigen weg verwachten; maar neen! om de
beurt worden het ascetisch leven, het actieve leven, het verenigingsleven behandeld,
en het laatste deel heet 'inleiding tot de heiligheid'. Het geheel stelt dan het deugdzaam
christelijk bestaan voor; naar elke ware heiligheid de noodzakelijke opgang,
omgekeerd door de heiligheid in stand gehouden.
Uit talloze getuigenissen en voorbeelden lijkt het werk opgebouwd: inductief en
methodisch, realistisch en toch peilend, traditioneel en niet minder modern. Het
behelst een lering en een leidraad; het onderstelt veel lectuur, veel ervaring van
zieken, niet het minst een persoonlijke heiligheid. Zulk synthetisch werk wordt maar
geschreven na een leven van studie en creatie, van apostolaat en gebed; alles
gekenmerkt door de allereenvoudigste heldhaftigheid.
E.J.
Paul STRAETER S.J., Katholische Marienkunde. Dl I Maria in der
Offenbarung; dl. II Maria in der Glaubenswissenschaft. - Uitg. F.
Schöningh, Paderborn, 1947, 360 en 384 blz., DM 10.
In de laatste decenniën staan de Ecclesiologie en de Mariologie bijzonder in de
belangstelling van de katholieke theologen. Vooral sinds Pius XII in 1942 de wereld
plechtig aan het hart van Maria heeft toegewijd is een heldere en diepe uiteenzetting
der Marialeer tot juiste orientatie van de zo voorspoedig groeiende Mariaverering
opportuun. Met een blij welkom wordt ze dan ook begroet. Daardoor toch kan men
met vermijding zowel van een min of meer rationalistisch tekort als van een
overdreven en ongezonde gevoelsdevotie de juiste middenweg leren kennen en veilig
bewandelen.
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Zonder wetenschappelijk vertoon en soms hinderlijke belasting hebben de
verschillende bij uitstek bevoegde medewerkers zich doorgaans met succes van de
hun toevertrouwde taak gekweten.
Het werk, dat reeds in 1941 was voltooid kon - maar dan ook enigszins aangevuld
- wegens de moeilijke oorlogsjaren pas in 1947 verschijnen.
Bij het eerste deel, dat de geopenbaarde gegevens der Marialeer uit de H. Schrift
en de Overlevering aanduidt, verleenden Bea, Böminghaus †, Engberling, Merk †,
Müller, Oppenheim, Ortiz de Orbina, Hugo Rahner en Paul Sträter hun medewerking.
Achtereenvolgens vindt men een schets van het Mariabeeld ontleend aan het oude
en nieuwe Testament, aan de Vaders uit het Oosten en het Westen, aan de liturgie
van het Oosten en het Westen, aan de middeleeuwen en aan de laatste tijd. Slechts
een enkele keer zou men daarbij een lijn wat anders trekken of sterker gemarkeerd
wensen. Zelden
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ook vangt men een scherpe toon of een polemisch geluid op.
Het tweede deel bevat een synthese van de Marialeer passend in het kader van
onze tijd. Beumer, Feckes, A. Stolz † en Paul Sträter namen dit gedeelte voor hun
rekening.
Ook dit deel kenmerkt zich door een nuchtere en zakelijke objectiviteit waarbij
slechts een enkele keer zich bij de attente lezer de gedachte aan een nogal persoonlijke
en subjectieve opvatting opdringt.
Geregeld vindt men de verschillende mysteries van de Mariologie in organisch
verband met de andere geloofswaarheden behandeld. Dit is methodisch juist en
prijzenswaardig.
Aldus wordt achtereenvolgens Maria's maagdelijk Moederschap, haar
genadevolheid, haar Moederschap t.o.v. de mensen, Maria als middelares van de
genaden, haar medewerking aan de Verlossing en Maria als Koningin uiteengezet.
Samen vormt dit bijgevolg een vrij volledige Mariologie.
Doorgaans zijn de voorgestelde sententies goed gemotiveerd en met de vereiste
omzichtigheid voorgesteld. Een enkele keer zou men geneigd zijn een opkomende
twijfel in de vorm van een vraag te uiten b.v. of op blz. 97 van het tweede deel wel
voldoende rekening is gehouden met het eerste doel van het huwelijk.
Overigens een niet zwaar maar duidelijk geheel, een praktische en degelijke
Mariologie, zowel geschikt voor priesters in de zielzorg als voor ontwikkelde leken.
Het derde deel, dat talrijke bijzondere vormen van Mariadevotie als de
Mariacongregatie, de devotie volgens den H. Louis Grignion e.a. bevat, hebben we
nog (waarschijnlijk spoedig) te verwachten.
P. Ploumen S.J.
Frans Michel WILLAM, Geschichte und Gebetsschule des
Rosenkranzes. - Wien, Herder, 1948, XII, 231 blz., geb. S. 21,80, sfr.
9,50.
In zijn prachtig boekje over 'De Rozenkrans' beklemtoont Romano Guardini dat de
praktijk van zes eeuwen een waarborg is voor de zin van het rozenkransgebed. Dit
boek van den bekenden Willam, wiens 'Leven van Jesus' en 'Leven van Maria' ook
in het nederlands vertaald zijn, geeft een uitwerking van Guardini's beroep op de
praktijk en de liefde van de voorafgaande geslachten. Het eerste deel schetst het
ontstaan van het rozenkransgebed, het tweede laat het oordeel zien van verschillende
minnaars van dit gebed, van pausen en heiligen bijv., o.a. van den H. Grignion de
Monfort. Beide delen bevatten de vertaling van veel documenten en geven vaak
goede suggesties om de praktijk van het rozenkransgebed fris te houden. Zo is hier
een nuttig werk gedaan voor het gebedsleven van ieder. Volgens bericht van de
uitgeverij is ook een nederlandse vertaling in voorbereiding.
P. Schoonenberg
De Navolging van Maria, geschoeid op de Navolging Christi, vertaald
uit het Frans door Th. De Paepe, C.S.J. - Bibliotheca Spiritus, 't Groeit,
Antwerpen, 1948, 238 blz., ing. Fr. 80, geb. Fr. 95.
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De 'Navolging van Maria' in Spanje en Frankrijk ontstaan op het einde der achttiende
eeuw, verschilt van de 'Navolging Christi' veel en weinig. In vier boeken verdeeld,
behandelt het werk Maria's leven tot aan Jesus' geboorte (eerste boek), tot aan zijn
kruisdood (tweede boek), tot aan zijn hemelvaart (derde boek); daarbij worden de
gevoelens gevoegd die wij jegens Maria moeten koesteren (vierde boek). De 96
hoofdstukken, telkens naar den trant der 'Navolging Christi' en vaak in dialoogvorm,
missen weliswaar den dichterlijken glans, de rhythmische bekoorlijkheid en de
trefzekere psychologie van het grote voorbeeld; maar hun ontroerende bewogenheid,
hun zekerheid van leer en toepassing, hun verscheidenheid van ervaring en kennis
maken ze, voor wie inwendig leven wil, tot een allerheil-zaamste lectuur.
E.J.
Ernst MICHEL, Der Partner Gottes, Weisungen zum Christlichen
Selbstverständnis. - L. Schneider, Heidelberg, 1946, 210 blz.
Ernst MICHEL, Renovatio. Zur Zweisprache zwischen Kirche und Welt.
- E. Klett, Stuttgart, 1947, 119 blz.
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Deze beide boekjes zijn zo beladen van gedachten, dat men ze in een aankondiging
als deze wel te kort moet doen. Daar komt nog bij, dat de rijkdom der
oorspronkelijkheid niet alleen noopt tot het doortrekken van lijnen, waarvan de
Schrijver alleen maar de aanvang tekende, maar veelal ook prikkelt tot tegenspraak,
althans tot het aanbrengen van retouches, omdat anders een scheef beeld zou ontstaan.
Tezijnertijd hoop ik in ander en breder verband enkele mijner kritische opmerkingen
op deze verrassende en verruimende geschriften te plaatsen. Nu wil ik volstaan met
een te korte referte van de inhoud.
Wat de Schr. - thans, na in 1933 van de 'venia legendi' te zijn beroofd en nadien
als psycholoog werkzaam te zijn geweest, weder hoogleraar voor sociologie te
Frankfurt a. M. - met zijn eerste boekje beoogt, schrijft hij in het voorwoord: 'de
rechtstreekse religieuze doorbraak tot de kerninhoud van de christelijke openbaring'.
Hij wil de wegen wijzen, 'die in de levende, concrete verhouding tot de christelijke
waarheid kunnen voeren en welke de mens, die geroepen en gerijpt is tot de
“bekering”, in een bevrijde vrijheid, - zonder krampen, zonder stijlvertoon, zonder
stijfheid - kan begaan.' In het eerste hoofdstuk, dat het sacrament der vergiffenis (niet
de 'biecht') bespreekt, keert schr. zich tegen het moralisme als een 'Fremdherrschaft',
tegen de gebondenheid aan de wet om de wet, tegen de zelfverheerlijking van de
autonome mens echter evenzeer, omdat de vrijheid van de christen alleen uit de
wortel der liefde, tengevolge van de 'radicale' ommekeer, ontspruiten kan en mag.
Het 'reformatorische Anliegen', welke bezwaren schr. ook tegen Luther aanvoert,
noemt hij nog altijd waardevol; hij ziet als zodanig: het gelovige leven uit de
vergiffenis, of ook wel: het herstel der gemeenschap met het Eeuwige Woord in de
gewone gebeurtenissen van natuur en geschiedenis. Of hij hiermede niet al te
gemakkelijk over dogmatische geschillen heenstapt? Ik kritiseer nu niet.
Krachtig komt hij op voor een herleving van ons eschatologisch gedachtengoed,
maar dan ontdaan van alle verwijten die vooral een laat-joodse apocalyptiek daaraan
hebben doen kleven. Vooral zijn beschouwingen over 'Diesseits' en 'Jenseits',
waartussen wij ons de dood als een soort grenslijn tussen twee gebieden plegen te
denken, vermogen m.i. veel gemakkelijk misverstand uit de weg te ruimen. Met
instemming citeert hij in dit verband Guardini's woord: 'Eeuwigheid is geen ruimte,
welke de mens tezijnertijd betreden zal, maar het karakter, dat het verloste leven in
hem van den beginne af bezit'.
Het tweede deel van 'Der Partner Gottes' is gewijd aan aspecten der christelijke
anthropologie. De mens wordt er vóór alles gezien, niet als een ik, die zichzelf ontdekt,
maar als een gij, die zich door God aangesproken, aangeroepen hoort. 's Mensen
oer-angst, zijn mogelijkheid te antwoorden als grond van zijn existentie, zijn
ommekeer (Metonia), ja zijn kenleer en zijn profane wetenschapsbeoefening krijgen
van dat gezichtspunt uit nieuwe en verrassende kanten. Als grondhouding van ieders
persoonlijk geloof noemt hij: 'das Grundwissen um seine besondere Namentlichkeit,
in der ihn Gott geschaffen und zur Heiligkeit berufen hat, damit er, in seiner
Einmaligkeit, sie erfülle'. Het gaat dus niet om een algemene categorie van
'persoonlijkheid' (men denke aan de laatste wetenschappelijke rede van Minister
Rutten), maar om de voor ieder weer anders te vervullen taak, 'namentlich' het beeld
Gods tot werkelijkheid in zich te ontplooien. Voortreffelijke bladzijden over de
naastenliefde (en over de liefde tot de vijand) volgen dan weer, maar in zijn afwijzing
van de 'Gesetzesausübung' door de Kerk schrijft hij weer te sterk. Als een voorbeeld
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van onvoldoende verantwoordelijkheid der Kerk voor het ganse volksleven, dus ook
voor de politiek, voert hij de 'christelijke school' aan, voor zover alleen gedragen
door de gedachte aan beveiligend isolement. En als een ander voorbeeld: de illegale
tegenstand der Kerk in Duitsland tegen het nationaal-socialisme.
Daarmede is de grondslag voor het tweede boekje gelegd, waarin een Renovatio
van kerkelijk leven wordt bepleit, juist met het oog op de ver-
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antwoordelijkheid der kerk voor de gehele mensheid. Men vindt hier ganse bladzijden
uit het eerste boek bijna woordelijk terug, maar ook veel nieuwe uitweidingen over
wat vroeger nog slechts was aangeduid. Het boekje valt in twee delen uiteen, waarvan
het eerste de plaats der Kerk in de Heilsgeschiedenis aanwijst, de betekenis van de
enkeling in de Kerk omschrijft, haar ontmoeting met 'de wereld' situeert en boeiend
schrijft over het dogma en over de zedewet der Kerk: 'An ihrem Ursprung sind Dogma
und “Gesetz” der Kirche aus dem Ja zum Leben aus Gott und in diesem Sinne
wahrhaft aus der Freiheit und auf die Freiheit hin geboren.' Ernstige waarschuwingen
tegen de gevaren van 'religie' en 'religiositeit' voor een waarachtig beleven van de
kern van het christendom besluiten het eerste gedeelte. Het tweede over 'Die Weltform
des Christlichen Wirkens' bevat in hoofdzaak dezelfde beschouwingen als ook 'Der
Partner Gottes' reeds gegeven had. De goede, zij het niet onversneden en ook niet
ongevaarlijke wijn van deze diep doordachte en diep doorleefde geschriften behoeft
na dit voorproefje geen nadere waarschuwing, maar ook geen krans.
J.J.M. van der Ven.
V. GEEREBAERT C.SS.R., Beleef uw Geloof. - Bibliotheca Alfonsiana,
Leuven, 1948, 366 blz.
'Hoe kunnen wij mensen in de wereld die hogerop willen met geestelijk leven helpen?'
- Op deze vraag geeft P.G. het antwoord. Met zijn werk krijgen wij een bescheiden
maar degelijke nederlandse en moderne Introduction à la Vie Dévote: - een volledige
handleiding van geestelijk leven voor christenen die hun geloof willen 'beleven', in
onze wereld en in deze tijd. De auteur schenkt ons hier de rijpe vrucht van zijn brede
belezenheid, van zijn lange ervaring der zieleleiding, van zijn degelijke
schriftuurkennis: eenvoudige, klare, bezadigde, zeer praktische leer: het beste van
de menselijke wijsheid en het merg van het Evangelie. In kloek, beeldrijk, sappig,
bijna-gesproken nederlands; in korte, bondige, appetijtelijke brokjes.
Een goudmijn voor zielen - ook meer ontwikkelde - die met hun christendom de
'verlichtende weg' opwillen; en ook voor de zieleleiders, die ze naar en langs deze
weg willen opleiden.
L. Arts
Henri BARBEAU, Efficacité Chrétienne. Conférences données à la
Radio-Vaticane, Semaine Pascale 1947. - Casterman, Doornik-Parijs,
1948, 85 blz., Fr. 30.
Deze zeven korte conferenties vormen samen een optimistische aansporing tot ieder
christenmens: doordesem de wereld met christelijken geest. Houd U nooit afzijdig;
wijk nooit terug voor een tijdelijke taak; laat U alleen niet verblinden of verminderen
door ongeregelde gehechtheid of zelfbedrog. Maar dan alleen wordt de wereld
welvarend wanneer een christelijke geest ze ordent, en dan alleen is het christendom
integraal wanneer zijn caritas de gehele wereld leven doet.
E.J.
Raoul PLUS S.J., Trouw aan de genade. Uit het Frans vertaald door Ern.
van der Hallen. - Lannoo, Tielt, 1948, 192 blz., ing. Fr. 42, geb. Fr. 60.

Streven. Jaargang 2

Buitengewoon bevattelijk wordt hier een verheven leer voorgesteld en ontwikkeld.
Wie aan de genade getrouw is, neemt den Heiligen Geest in zich waar en vereenzelvigt
zich met Christus. Luisterend, scherpzinnig, edelmoedig, vindt hij de heiligheid en
de vereniging met God, tegelijk geheel zichzelf, en hij leeft met de gemoedsrust,
waarborg en gevolg van zijn getrouwheid. Zo eenvoudig en bekoorlijk komt alles
voor, dat niemand dit kostbare boekje zal lezen zonder vanzelf, aan elke genade,
getrouwer te zijn.
E.J.
Hilarion THANS, Minderbroeder, Vallen en opstaan. - Geestelijk
Onderricht 4, St. Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1948, 215 blz.
Dit vierde deel van de reeks 'Geestelijk Onderricht' draagt zijn juisten titel. Het bevat
zeventien nog-
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al uitgewerkte onderrichtingen, telkens duidelijk ingedeeld, helder van voorstelling,
vrij klassiek maar verscheiden en rijk van inhoud. Vanaf 'Het geweten', langs de
zonden en gebreken, het gewetensonderzoek, de biecht en de geestelijke leiding,
komen we tot 'Vooruitgaan in de volmaaktheid'. Overvloedig vinden hier de priesters
materie en richting: voor hun instructies niet alleen; ook voor geestelijke lezing,
overweging en ascetisch leven.
E.J.
Dom Raymond THIBAUT, Présence de Dom Marmion. Mémorial publié
à l'occasion du XXVe anniversaire de sa mort. - Descléede Brouwer, Parijs,
1948, 292 blz., Fr. 100.
Dom Marmion is ons nog aanwezig door de herinneringen en getuigenissen van zijn
talloze geestelijke kinderen en bewonderaars, door zijn geestelijke lezing en leiding
waarvan de weldoende invloed met de jaren nog lijkt toe te nemen. Zijn aanwezigheid
is een straling: een licht voor seminaristen en priesters, religieuzen en missionarissen,
roomse en protestantse leken, in veel landen en alle werelddelen. Als een heilige
ging deze monnik ons voorbij; God bleef achter. Dit boek stelt dan een wonderbare
begenadiging voor; van één; van velen door zijn bemiddeling.
E.J.

Taal en letterkunde
Prof. Dr C.G.N. DE VOOYS e.a., Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden. Zevende deel, tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Teulings, 's Hertogenbosch, 1943, 354
blz., geb. in linnen of kunstleder, Fr. 325 voor intekenaars, Fr. 375 voor
niet-intekenaars, geb. half marokijnleder, Fr. 390 en 475.
Wij weten hoezeer dit werk, voor den geleerden Utrechtsen Emeritus, een levenswerk
moet heten, en hoe vaak hij afzonderlijke personen of verhoudingen aandachtig heeft
belicht. Met des te meer eerbied, nieuwsgierigheid en vertrouwen nemen we dit lijvig
boekdeel ter hand: wat is nu, voor een periode die nergens nog goed werd voorgesteld,
de uitkomst en de eind-gestalte?
Vooreerst treffen ons de allereenvoudigste, de geheel versoberde structuur en
voorstelling. Er zijn drie tijdperken: van ± 1805 tot ± 1830, van ± 1830 tot ± 1860,
van ± 1860 tot ± 1885; geen enkel draagt een naam, en voor elk der drie past hetzelfde
schema: 'Overzicht en karakteristiek', 'Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding'.
Verder geen inleiding noch synthetisch besluit; we vernemen alleen dat de auteur,
ware hij aan niets gebonden geweest, de eerste periode in 1785 zou geopend hebben
(blz. 7, 13).
De jaar-gewrichten zijn goed gekozen: 1830 met de Franse Juli-revolutie, den
Belgischen opstand en de Europese beroering; 1860 daarna, de dageraad van het
scientisme, van de meer sociale maar ook meer bandeloze anarchie, het begin daarbij
van een meer uitgesproken godsdienstigheid. Onmiddellijk vertoont elk tijdperk dan
zijn bijzondere gestalte en kleur: van 1805 tot 1830 de sinds 1780 doorgebroken
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gevoelsontboezeming, met, na 1813, een restauratie in de huiselijkheid; - van 1830
tot 1860 de liberale romantiek, waarnaast het protestants réveil en het katholiek
herleven; - van 1860 tot 1885 een meer onafhankelijk optreden, toenemend
individualistisch, tegen gevestigde kerken en instellingen. De eerste periode ligt als
geïncarneerd in Feith en Bilderdijk, Tollens en Van der Palm; de tweede in Potgieter
en Bakhuizen, Da Costa en Alberdingk Thijm; de derde in Busken Huet en Douwes
Dekker, Vosmaer en Van Vloten. En door de drie heen stijgt, binnen een vaak
benauwende huiselijkheid, verdorrend voltairianisme en voornaam doende
vormelijkheid, een steeds meer onweerstaanbare drang naar hoogte en diepte, ruimte
en vrijheid, lichtelijke bandeloosheid en anarchie: de ware romantiek.
Van elke periode geeft de geleerde auteur ons een transversale doorsnee.
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Welke was haar geest? wie haar vertegenwoordigers? welke waren hun onderlinge
verhoudingen - afhankelijkheid, aanvulling, tegenstelling - en wie zag het diepst?
welke literaire genres - en in elk genre welke vormen - werden het meest beoefend?
welke invloeden wogen door?... Een transversale doorsnee: elk onderdeel bewaart
eigen gestalte en leven, maar duidelijk vertoont zich de spontane convergentie. Zo
houdt het gehele werk harmonie en evenwicht tussen objectiviteit en systematisering,
waarnemen en interpreteren. Het is een vlechtwerk van richtingen en verhoudingen,
maar de patronen komen aan het licht; een mozaïek uit vele steentjes, die toch een
scherp beeld vertoont.
Zulk werk, zorgvuldig objectief gehouden en toch één van lijn, kan alleen
geschreven worden na een levenslange specialisering. Het getuigt van een even
uitgebreide als beproefde belezenheid, van een nauwgezet vervolledigende en toch
paedagogisch versoberende wetenschap, van een rustig geprojecteerde zekerheid,
nederig en objectief. Het is voortaan, van elke nadere interpretatie of uitgewerkte
monographie, de onmisbare achtergrond, bijna de toetssteen. En met werken als deze
legt de grote Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, voor de grondige
kennis van onze literatuur, heel vaste fundamenten.
Em. Janssen
Piet SCHEPENS, Selma Lagerlöf. - Persoonlijke uitgave (Professor
Kluyskensstraat, 7, Gent), 1948, 230 blz. en 13 onuitgegeven foto's, Fr.
90.
Veel weet de auteur ons mee te delen over de beroemde en steeds betreurde Zweedse
schrijfster: haar leven, haar werken, haar geest, haar succes en invloed, haar
voortleven. Toch ontstijgt het werk niet aan de reportage: het is geen studie, geen
artistiek of kritisch gewrocht, geen stijlkundige praestatie.
Daarom willen wij dit boek wel aanbevelen, niet prijzen. Iedereen zal er veel in
vernemen; doch, al behandelt het letterkundige personen en onderwerpen, het is geen
letterkunde.
Em. Janssen
D.J. MALHERBE, Die bergstroom ruis. - Zuid-Afrikaansch roman, derde
druk, Nasionale Pers, Bloemfonteyn, Born, Assen, 1948, 198 blz., ing. f.
4,30, geb. f. 5,50.
Met warmte begroeten wij het initiatief van de uitgeverij Born, die in samenwerking
met de Nederlandse Zuid-afrikaanse Vereniging het Zuid-afrikaanse boek onder de
aandacht van het nederlandse publiek wil brengen. De beste voortbrengselen van
Z.-Afr. zullen in speciale uitgave voor Nederland worden aangeboden. Een korte
woordenlijst achteraan in het boek verklaart de z.-afr. uitdrukkingen, die den
nederlandsen lezer niet zonder meer duidelijk zijn. D.F. Malherbe's Roman opent de
rij. Hij nam niet enkel 'n leidend aandeel in de z.-afr. taalstrijd (1906), ook als eerste
professor in Afrikaans aan 't Grey-Universiteitscollege bleef hij uiterst productief én
als geleerde, én als dichter, én als proza- én als dramaschrijver. Men kon dan ook
moeilijk een betere keuze doen dan hem om de z.-afr. serie in te zetten.
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'Die Bergstroom' dateert van 1940. 't Wil den pioniersdrang van den
Zuid-Afrikaander uitbeelden: 'Een Fenting moet altijd op die voorpunt wees'. Getrouw
aan dit devies begint August Fenting zijn trek, de wildernis in, op zoek naar een
geschikte plaats, waar de bergstroom de bodem vruchtbaar maakt. Er dient daar
echter gestreden om de hegemonie tegen leeuw, overstroming en ontbering. Edoch,
de wildernis capituleert: Fentinghoeve, later Swartfontein komen tot stand. Midden
in 't succes, helaas, een schreiende dissonant: Kobus en Piet, de zonen Fentings,
verdragen elkaar niet. Vader, die geheel opgaat in zijn onverdroten ijver voor
stoffelijke welvaart, onderschat dit gevaar. Ten slotte is de jaloersheid tot
onverzoenbare haat uitgegroeid. Nu is 't te laat. Om broedermoord te voorkomen,
beweert Kobus, moet ook hij (wat hij trouwens steeds in stilte wenste) verder trekken...
'steeds op die voorpunt'.
't Is heel Malherbe met zijn liefde, maar ook met zijn geweldigen haat; de
gevoelerige met zijn lyrische liefde voor natuurschoon, daarnaast de noeste, taaie
Zuid-Afrikaander met zijn grenzeloze verheerlijking van
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'die koninklijke arbeid'. Men vergelijke hetzelfde motief in de roman bewerkt door
Knut Hansun (in 't nederl. vertaald: 'Hoe het groeide'). Meer ontwikkeling in de
karakters ware gewenst; ook zijn er te weinig historische details, die ons aan de
XVIIe eeuw der afrikaanse pioniers herinneren. Wel voelen wij er te midden van de
beproeving een diep doorvoelde religieuze piëteit, doch in dit blindelings gelaten
zijn, in dit bijbels vertrouwen op 't Woord der Voorzienigheid, bemerkt men wel hoe
er de Fentings toch iets blijft ontbreken: het innige christen gebedsleven, dat zelfs
in 't lijden en de beproeving de echte zielevrede vermag te bewaren.
Prof. Dr V. van Bulck S.J.
Dr Rob. ANTONISSEN, Schets van den ontwikkelingsgang der
Zuid-Afrikaanse Letterkunde. I. Studie, 400 blz., II. Bloemlezing, 345
blz. - Pro Arte, Diest, 1946.
Voor velen is dit grondleggend werk een ware openbaring, voor allen een waar genot,
zowel de belezen studie als de heerlijke keuze teksten. Volstrekt geen dubbelganger
van de soortgelijke afrikaanse werken. Hier kijken wij toe als 'niet-afrikaander'. 't Is
een schets vooral voor een lezer, die zich in de z.-afr. letterkunde nog niet thuis voelt;
't veronderstelt geen vóórkennis, maar is zelf een initiatie-boek. Het beoordeelt de
z.-afr. beweging en hare resultaten zoals een buitenstaander ze zakelijk objectief
bekijkt zonder het Romantisme of zelfs aangrijpend Tragische van den
Zuid-Afrikaander, die het mede beleefd heeft. Zowel het 'nederlandse' als het
'afrikaanse' komt ter sprake.
Bijzonder leerrijk zijn de pagina's: 'Waar begint de afrikaanse Letterkunde?'. Voor
Antonissen is Zuid-Afrikaans: 'alles wat de litteraire schepping is van den eigen
geaarden zuidafrikaanschen mens, zooals die sedert de XVIIe eeuw tot heden toe
gegroeid is, en wat dus behoort tot het letterkundig patrimonium van de zich sedert
dien tijd in eigen richting ontwikkelende zuid-afrikaansche Natie' (16).
Er hoefde niet vér gezocht naar een schema: 'Ontstaan, groei en ontplooiing van
die 'eigenlijke afrikaansche sfeer'; daarop kon Schr. zijn schets opbouwen. Overal
schemert dit door. In dien groei menen wij volgende hoofdplannen te kunnen
onderscheiden: a. Strijd om het bestaan: diets blijven, geen verengelsing; b. Eerste
poging: boerentaal. Kaaps patois, naast Hoog-Hollands (1844); c. Naar eigen landstaal:
Patriotten-tijd (1870); d. Voor de rechten van het Nederlands (1890); e. Rechtdoor
voor Afrikaans (1902); f. Uitbouw van het Afrikaans (1920).
Men begrijpt ook dat Schr. zijn overzicht moest afsluiten bij 't uitbreken van den
wereldoorlog; sedert dien was immers alle contakt met Zuid-Afrika afgebroken. Men
zoeke er dus niet het opborrelend Zuid-Afrika van 1939 en volgende jaren. In die
leemte voorziet Antonissen zelf kort maar goed. Dergelijk bronnenwerk is een mijlpaal
voor Zuid-Nederland: het beantwoordt niet alleen aan een vurigen wens bij velen; 't
was hier te lande broodnodig. Onvermoede schatten liggen nu plots voor 't grijpen;
een nieuwe wereld, en dan nog wel een zoals de ons eigene, plooit zich daar open.
Nu eerst beseffen velen, die meenden de Nederlandse Letterkunde te beheersen, dat
er in hun kennis nog een gapende leemte bleef: diets goed, nog nooit bij hen naar
waarde geschat, nimmer genoten, wijl niet eens gekend.
Prof. Dr V. van Bulck S.J.
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Dr G. DEKKER, Afrikaanse Literatuur-geschiedenis. - Voorland,
Brugge, 1948, 277 blz., geb. Fr. 98.
Deze eerste druk voor de Nederlanden is niet de weergave van Dekker's Geschiedenis,
verschenen in Zuid-Afrika als derde druk in 1941, maar wel van de bijgewerkte
uitgave, verschenen in Zuid-Afrika in 1946. Hoe kon men een mooiere aanvulling
wensen bij de 'Schets van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche Letterkunde'
van Dr Antonissen, die juist ophield in 1937?
Meteen dient er al aanstonds op gewezen dat het afrikaans het nederlands geenszins
komt vervangen, maar wondermooi verdiepen. Betere climax bij een eerste initiatie
der Nederlanders in de zuid-afrikaanse
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Letterkunde kon niet uitgedacht. Hier komt nu juist een puur Afrikaander aan 't
woord: Professor in Afrikaanse Letterkunde aan het Universiteitscollege te
Potchefstroom, beoordeelt hij als Afrikaander voor Afrikaanders. Geen verblind
opgezweept bewonderaar, die mooi vindt al wat in eigen taal geboekt staat. Lof naar
verdienste, doch kritiek waar 't moet. Antonissen belichtte ook het Nederlandse,
Dekker vooral het Afrikaanse. Antonissen stond lang stil bij den groei der beweging,
Dekker vooral bij de werken zelf der schrijvers. Antonissen leerde 't genre en den
inhoud kennen. Dekker keurt ze naar hun innerlijke waarde. Antonissen schildert de
letterkundigen uit hun eigen leven, Dekker volgt ze in hun schrijversgroei en de
afwisseling van hun werken. Antonissen volgde chronologisch de ontwikkeling der
Zuid-Afrikaanse Letterkunde, Dekker rangschikt ze meer naar de stof: Poëzie, Proza,
Drama, Letterkundige Kritiek komen achtereenvolgens ter sprake.
Wie de Zuid-afrikaanse Letterkunde wil aanvoelen in hare echt-eigene waarde
voor volk en gemeenschap, moet ook kennen de beoordeling die ze bij eigen volk
geniet. Die beoordeling interesseert ons even zeer als 't werk zelf van de beoordeelde
schrijvers. Die Literatuurgeschiedenis zelf is een brok Afrikaans, en nog wel een der
meest leerrijke, wijl in haar als in een prima geheel het zuid-afrikaanse leven in zijn
meest fijne schakeringen zich voor ons oog ontplooit. Ook zou een Nederlander, pas
geïnitieerd dank zij Antonissen's schets, zich zelf tegenspreken, als hij nu Dekker's
boek gesloten, ter zijde liet liggen.
Wellicht strookt het oordeel van den lezer niet altijd met de beoordeling, die Dekker
hier neerschrijft: des te interessanter. Daaraan erkennen wij immers juist hoe een
Zuid-Afrikaander geen Nederlander meer is: in 't nieuwe milieu groeide er in hem
iets op, wat hem sedertdien eigen is geworden en wat hij vroeger als volksmens uit
de lage landen nimmer zo had aangevoeld. Alleen in Zuid-Afrika kon hij worden
wat hij nu is, evenals zonder Oerwoud nooit een Pygmee zou zijn opgegroeid. Dit
diepst-eigene aan te voelen leren wij alleen door het beluisteren van den Afrikaander
zelve in zijn eigen letterkundige kritiek.
Prof. Dr V. van Bulck S.J.
'The Poems of Alice Meynell, 1847-1923. - Centenary Edition, London,
Hollis and Carter, 1947, 192 blz., 12/6.
Deze complete editie van Alice Meynell's gedichten, samengesteld onder supervisie
van haar zoon Sir Francis, is de eerste editie, die de gedichten geeft in de volgorde,
welke de dichteres zelf zou gekozen hebben.
Voorop komen de vruchten van haar rijpere leeftijd en latere jaren. Vervolgens
haar vroegere gedichten in drie gedeelten: die, welke zij zelf liet overnemen in haar
eerste verzamelbundel; dan de gedichten, die zij later weigerde te herdrukken; en
tenslotte de gedichten, die zij nooit in druk wilde doen verschijnen. Ook deze laatste
categorie is interessant, niet in het minst omdat zij ons haar kritische gaven meer
doet waarderen. Heel deze editie getuigt van haar fijn taalgevoel, haar diepe,
vruchtbare gedachten en haar innige spiritualiteit.
v.d.P.
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Kunst en cultuurleven
Kunst in België, Inleiding door Prof. Dr J. Lavalleye, ontworpen en
samengesteld door Piet Baudouin. - Uitgaven van het Centraal
Iconografisch Archief voor Nationale Kunst, Eerste Reeks, dl I. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 239 blz., waarvan 207 blz.
reproducties, 28 × 23 cm.
Een boek, dat weldra onmisbaar zal blijken, voor wie zich enig inzicht wil veroveren
in het eigen karakter en de evolutie van de kunst in de Zuidelijke Nederlanden. Het
verschijnt niet enkel onder het motto: 'Alleen door aandachtig vergelijken der
kunstwerken leert men kunst zien en genieten', maar het past dit principe ook logisch
toe. De niet min-
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der dan 370 goedgekozen reproducties werden zo gerangschikt en naast elkander
afgedrukt, dat het bijna onmogelijk wordt, de stijlkenmerken van ieder werk niet te
leren zien. Ook in andere 'Geschiedenissen' onzer kunst vindt de lezer repraesentatieve
werken, die hij met elkander kan vergelijken; doch hij make zich geen illusie: twee
of meer werken na elkander bekijken, hoe aandachtig ook, is niet hetzelfde als deze
werken naast elkander in één blikveld te beheersen, en ze met een herhaald heenen
weerglijden van het oog vorm na vorm aan elkander te kunnen toetsen. Friedländer
raadde deze methode aan als de enig afdoende om het persoonlijke van bepaalde
meesters te leren kennen. Deze methode is niet voor specialisten alleen, maar het is
de psychologisch zowel als paedagogisch best geschikte voor al wie de kunst van
ons verleden wil leren 'zien'. Dit veronderstelt echter, dat de ter vergelijking
voorgelegde werken zeer deskundig gekozen zijn: de in dit boek met elkander
vergeleken foto's nu getuigen van een even grondige kennis als beheersing van ons
kunstpatrimonium.
Werden o.a. behandeld: burgerlijke en religieuze architectuur, kerkmobilair,
beeldhouw- en schilderkunst. Enkele voorbeelden slechts van buitengewoon leerrijke
vergelijkingen: het huis Borluut te Gent, van 't Sestich te Leuven, de Zalm te Mechelen
en de huidige Vlaamse Akademie te Gent; het Bisschoppenhof van Oudenaarde naast
het Pavilioen Delbeke te Antwerpen. Ook onderdelen: van Romaans poortje tot
Spaans deurke; de algemene silhouetten der kerken (van Celles tot Grimbergen), de
West-fassades (van St. Séverin-en-Condroz tot St. Carolus te Antwerpen), de torens,
transepten, koorpartijen, friezen, buitenstenen, beuken, vieringen, doxalen,
Sakramentstorens, rijven, doopvonten en grafmonumenten, tot en met karakteristieke
détails van de gisanten uit ieder tijdperk.
Het overvloedige vergelijkingsmateriaal voor beeldhouw- en schilderkunst valt
eenvoudig niet meer te beschrijven: wie dit boek, ook als 'leek', éénmaal gebruikt,
maakt het tot zijn vade-mecum. Niet alleen de algemene geest en compositie leert
men onderscheiden, maar door revelatieve détails, - van koppen tot mantelplooien
-, leert men zelfs de penseelvoering en als het ware de handtekening van de grote
meesters herkennen.
Prof. Dr J. Lavalleye schreef voor deze 'platenatlas' onzer kunst een bondige doch
inhoudrijke Inleiding, waarin grote stromingen en invloedsvragen evenzeer als de
meest specifieke werken worden besproken, rekening houdend met de laatste inzichten
en verworvenheden der kunsthistorie. Achteraan volgt een register met nuttig en
bruikbaar data- en feitenmateriaal.
A. Deblaere S.J.
Prof. Dr Edgar de BRUYNE, Philosophie van de Kunst. Phaenomenologie
van het kunstwerk. - Derde herziene druk, 'Philosophische Bibliotheek',
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Dekker en van de Vegt, Nijmegen,
1948, 355 blz.
De algemene bekendheid en waardering, die dit werk van de Gentse hoogleraar te
onzent geniet, maakt een uitvoerige bespreking vrijwel overbodig. Samen met 'Het
Aesthetisch Beleven' vormt het een aesthetisch-kunstphilosophische summa, waarin
de, op het eerste zicht derouterende, veelvuldigheid der problemen, die zich in dit
gebied der menselijke activiteit stellen, in een fijnzinnige phaenomenologische
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analyse en tevens in een overtuigende en heldere synthese worden ondervangen. Het
blijft de grote verdienste van dit oeuvre, in de - alleszins bekoorlijke - doolhof der
aesthetiek klaarheid te hebben gebracht. We kunnen derhalve de lectuur ervan aan
iedereen die met deze problemen te doen heeft, niet genoeg aanbevelen.
Buiten enkele toevoegingen en verduidelijkingen van bijkomstige aard, verschilt
deze derde druk niet van de voorgaande, die nochtans een totale omwerking was van
de eerste. Alleen vinden we nu op het einde van het boek een Aanhangsel van enkele
bladzijden waarin de belangrijkste kunstphilosophische stellingen, die a.h.w. heel
het werk dragen, nog eens bij wijze van klassieke definities duidelijk werden
geformuleerd.
L. Vander Kerken
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Ernest CLOSSON, Beginselen der muzikale aesthetiek. Vertaald uit het
Frans naar de derde uitgave (1927) door P.H. Servaes o.f.m., St.
Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1947, 87 blz.
P.H. Servaes heeft het uitstekend werkje van de Belgische musicoloog voor het
Nederlands sprekend publiek toegankelijk gemaakt. In 250 vragen en antwoorden
deelt Closson aan zijn lezers zijn inzicht mee over de meest fundamentele gegevens
van de muziek: rhythme, maat, muzikale prosodie, melodie, harmonie en polyphonie,
de vorm, het timbre, de muzikale schepping, de muzikale vertolking en tenslotte
natuur, eigenschappen, voorwerp der muziek. Sobere klare formulering - vrucht van
jaren colleges aan het koninklijke conservatorium te Brussel.
Enkele beweringen van de auteur zijn toch erg ongelukkig of voor ernstige discussie
vatbaar. Waarom bijv. tegen alle gewoonte in, de homophonie bepalen als unisono
gezongen melodie? Met welk recht wordt het rhythme, niet een element naast de
melodie, maar het grondbestanddeel van de muziek genoemd?
Jammer ook gaat de Nederlandse vertaling terug op een derde Franse uitgave die
reeds in '27 verscheen. De laatste twintig jaren is de muziek en de musicologie heel
wat vooruitgegaan, zodat heel wat aangenomen stellingen uit het begin dezer eeuw,
thans onhoudbaar zijn. Waarom is na Schönberg het atonale niet muzikaal? En is het
niet al te exclusief de toonsoort als dé basis van de muzikale taal voor te stellen?
Dit alles neemt niet weg dat dit werkje een leemte in de hogere klassen van ons
middelbaar onderwijs komt aanvullen. Waarom wij het dan ook een zeer ruime
verspreiding toewensen.
A. Vandenbunder
V. LUMENARS, Modern fotoboek. Kunst en techniek. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 470 pag., geïll., Fr. 395.
Wie er nog aan twijfelt of fotographie tot de schone kunsten behoort, zal na de
beschouwing en bestudering van dit werk toch minstens moeten toegeven, dat goed
fotograferen heel wat meer inhoudt dan alleen routine en handigheid. Een goed
geslaagde foto, een foto 'met inhoud', eist van zijn maker gevoel voor verhoudingen
en sfeer, inzicht in een aantrekkelijke, zinvolle compositie en daarnaast ook een
beheersen van de techniek.
Om dit laatste aan te leren en verder te ontwikkelen, is dit boek uitstekend geschikt.
De schrijver is met zijn raadgevingen vorstelijk royaal, en belicht zijn theorie met
een overvloed van practische voorbeelden. Voor de amateur zal dit boek een goede
gids wezen in de veel beoefende, maar zo vaak met weinig gevoel voor de
mogelijkheden, kunst van fotograferen. Ook de vakman vindt er ongetwijfeld nuttige
opmerkingen in, die zijn kunst kunnen vervolmaken.
Dit boek zou geen goed boek zijn over fotokunst, indien het afgebeelde materiaal
niet fraai was. 't Is een prachtig werk!
Aan allen aanbevolen, die van fotokunst houden.
C. de Groot S.J.
H.P. BAARD, Frans Hals, Schuttersmaaltijd anno 1616. - Uitg. L. Staflen,
Leiden, 40 pag., geïll.
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Dr H.E. van GELDER, Rembrandt, Saul en David - Petrus verloochent
Christus. - Uitg. L. Staflen, Leiden, 40 pag., geïll., Serie 'Paneel en doek'.
De serie 'Paneel en Doek' uitgegeven door L. Staflen te Leiden, onder redactie van
Prof. Dr H. van de Waal, is opgezet om de kunstwerken in afzonderlijke deeltjes te
behandelen. Een gelukkig en nuttig idee!
H.P. Baard spreekt in zijn boekje over de 'Schuttersmaaltijd anno 1616, van Frans
Hals. Zoals dit te verwachten was van deze eminente kunstkenner werd het onderwerp
voortreffelijk behandeld. Zo werd ook deze studie een geslaagd voorbeeld van een
uitstekende monografie over een kunstwerk. De Heer Baard geeft ons tegelijk een
helder inzicht in dit merkwaardige genre van onze schilderkunst.
Ook de studie van Dr H.E. van Gelder, over Rembrandt's 'Saul en David' en 'Petrus
verloochent Christus', voldoet aan de hoge ver-
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wachtingen, die bij de aankondiging van deze serie gewekt zijn.
Wat Dr v. Gelder ons over Rembrandt heeft mede te delen is steeds belangrijk,
omdat zijn grote liefde voor deze kunstenaar, en zijn diepe kennis van onze
gouden-eeuwse schilderkunst op bescheiden maar boeiende wijze tot uiting komt.
De studies blijven, ofschoon zeer vakkundig bewerkt, toch populair in hun
voorstellingswijze, waardoor zij zeer toegankelijk zijn voor een groter, kunstlievend
publiek.
De uitgave is goed verzorgd en vooral de gekleurde illustraties verdienen alle lof.
Zeer aanbevolen!
C. de Groot S.J.

Land- en volkenkunde
Jan BOON, Een Vaderland om te beminnen of De Ontmoeting van de
Vlaamse en de Belgische Gedachte. - De Vlijt, Antwerpen, 1948, 119
pp., Fr. 45.
Het vaderland dat wij moeten beminnen, betoogt de auteur, is België; de echte
Vlamingen zijn alleen degenen die, in de oorlogsjaren, van ver of nabij deelnamen
aan de verzetsbeweging. Hij schrijft dan: ter ere van de Vlaamse Beweging die in
haar wezen geen Duitsgezindheid toelaat en die, ongerept na de verwarring, moet
heropstaan en leven; - voor het komend geslacht dat, door dit vreselijk avontuur en
gevaar wijzer geworden, zijn vaderland moet liefhebben.
Verdient de Heer Boon, die zo onverschrokken, oprecht en edelmoedig durft
getuigen, niet vooreerst onze sympathie? Moeten wij overigens niet aanvaarden, op
grond van het pas voorbije verleden: 1) het veel lager gezonken peil van onze Vlaamse
fierheid en idealisme (men vergelijke den enen wereldoorlog met den anderen)? 2)
de dubbelzinnige houding van vrij velen, vooral in 1940-1941, tegenover België en
Duitsland (minder een plicht-vergeten, dan het niet kennen van den plicht; nogal
verbittering, niet het minst om den spooktrein en om Abbeville; iets als een
verdwazende begeestering)? 3) de gruweldaden der Duitsers en van betrekkelijk heel
weinig verraders? 4) De verbijstering van anderen, die, met werkelijk goede
bedoelingen, den weg terug niet meer vonden?... Dat alles aanvaarden we: maar de
Heer Boon weet dat ook een ander zwartboek kon opgesteld worden. Als men de
twee dan naast elkander legde, zouden tegelijk de verdeeldheid blijken, die de
verwarring nog opdrijft, en de allernoodzakelijkste eensgezindheid in 'een vaderland
om te beminnen'.
De jaren 1940-1944 zijn, voor ons reeds gehavend volk, jaren geweest van
schromelijke verwarring en bedenkelijke ontaarding. Wie geheel zonder schuld is
werpe den eersten steen; maar hij denke eraan dat hij zich ook thans kan schuldig
maken. De steeds dieper wordende klove in ons volk moet, met daden en woorden,
onmiddellijk worden gedempt; of meer en meer ontnemen de latente burgeroorlog
en het prangende concentratie-regime ons het laatste bezit, de laatste hoop en vitaliteit.
En nog eens: onderlinge beschuldiging haalt de toekomst neer; ze wordt alleen
opgebouwd door een hulpvaardig vergeten van elke zwakheid, vergissing of
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voorbijgaande boosheid. Welke andere geest kan christelijk genoemd worden? of
eenvoudig wijs?
Em. Janssen
Dr. Max LAMBERTY, De Vlaamse beweging nu. - De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1948, 88 blz., Fr. 35.
'Is de Vlaamse Beweging actueel gebleven?' (blz. 5). Ja, antwoordt de auteur; want
in haar eerste periode, toen het om de taal ging (tot ongeveer 1900), - in haar tweede,
toen de sociale, de economische, de politieke opvattingen, door veel verwikkelingen
heen, zich opdrongen en het volk organiseerden (tot 1940), - in haar derde, nu met
de Waalse beweging moet afgerekend worden, met de partijdige repressie en met
een systematische Fransgezinde propaganda: altijd gold en geldt het geheel het
Vlaamse volk, zijn stoffelijke en zedelijke verheffing, zijn cultuur en roem, zijn
bestemming en
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rol in België, in Europa, in de wereld. Die taak is niet af; met de oude beproefde
middelen dient zij voortgezet en tot een goed einde gebracht.
Zakelijk en beperkt van horizon, getuigt deze korte uiteenzetting van veel
feitenkennis, veel nadenken, veel oprechtheid; zij doet ons met ongeduld uitzien naar
'een paar grotere werken die binnenkort verschijnen' (blz. 6). Maar opzettelijk hield
de auteur zijn voorstelling nogal nauw en vlak. Hij ging niet in op het verband, in
de achttiende eeuw, tussen het Franse encyclopedisme en de 'Franschdolheyd' die
Verlooy aanklaagt; evenmin op de Westeuropese romantiek, hoofdzakelijk de Duitse,
waarvan de eerste Vlaamse beweging sterk afhankelijk was; nog minder op het
universele geweld, rond 1900, van naturalisme en neo-romantiek beide; uiteindelijk
ook niet op de meer-dan-Europese verwarring der laatste dertig jaar, waarvan de
Vlaamse beweging een der vele slachtoffers is geworden. Hij mist dan ook ruimte
en diepte. Met recht brengt hij alles terug tot de 'liefde voor Vlaanderen, diepste
drijfveer' (blz. 86); deze behelst echter een zin voor traditie en een besef van religieuze
gemeenschap, waarop geen nadruk wordt gelegd. En hij ziet niet dat de moderne
Vlaamse beweging, daardoor aan zichzelf steeds gelijk, voor haar deel de
herkerstening moet mede-bewerken van geheel West-Europa, waarvan de volkeren,
op elkander méér aangewezen, slechts dank zij een herlevend christendom zelfstandig
en waardig kunnen voortbestaan.
Em. Janssen
Jan BOON, De Vlaamse Gentleman. In de school der wereld. - 'De
Portiek', Brussel, 1948, 80 blz.
Dit essay wordt ingeleid en gerechtvaardigd door een gesprek met een ontgoochelde
vriend in het oorlogsjaar '44, die, om de houding van enkele mannen, het Vlaamse
Volk en bloc wil veroordelen. 'De Vlaamse gentleman was een mythe, geen
werkelijkheid. De schrijver besluit, vertrouwend in de ziel van zijn volk... een beeld
uit te stippelen van de Vlaming van de komende tijd.'
De lezer zoeke niet meer in het werkje dan de schrijver heeft gegeven. Al groeit
die studie zelden uit tot een verworven inzicht van de Vlaamse persoonlijkheid en
lijkt het gegeven eer van buiten dan van uit de kern belicht, toch worden de
verscheidene kultuurfactoren, in de vier hoofdstukken behandeld, juist omschreven
en even geanalyseerd. Als zodanig is dit essay, met veel liefde geschreven, het
overwegen waard.
A. Vandenbunder
Noord en Zuid groeien naar elkaar. Verslagboek der Vierde Sociale
Academische studiedagen, gehouden te Leuven 9-12 Sept. 1947. - 't Groeit,
Antwerpen, 1947, 177 blz., Fr. 70.
Wie een veelzijdig en ernstig gedocumenteerd inzicht wil verkrijgen in de
mogelijkheden en de moeilijkheden van de toenadering tussen Noord en Zuid neme
dit Verslagboek der vierde sociale academische studiedagen ter hand. De culturele
samenwerking wordt besproken door B. Verhoeven en L. Roose; Prof. Dr Van Breda
handelt over de samenwerking op universitair gebied. Prof. Dr Pinxten ontleedt, aan
de hand van de laatste statistieken de problemen die de tolunie en de economische
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unie voor de landbouw doen oprijzen. A. Cost, algemeen voorzitter van het A.C.V.
brengt ons op de hoogte van de pogingen, die worden aangewend om de sociale
toestanden in Noord en Zuid dichter bij elkaar te brengen. Het psychologisch aspect
van de toenadering wordt belicht door E.J. Jaspar, secretaris-generaal van de
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douaneunie. Tenslotte vinden we in dit verslag
een samenvatting van het referaat van E.P. Morlion over 'Katholiek Internationalisme'.
Prof. Dr Van Gestel, voorzitter en animator van de sociale academische studiedagen
sprak het 'woord vooraf' en het slotwoord uit. Aan alle lezers van ons tijdschrift - dat
beoogt een concrete realisatie te zijn van de culturele toenadering tussen Noord en
Zuid - raden we de lezing van dit degelijk verslagboek ten zeerste aan.
F. De Raedemaeker
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'Oost-Indonesié' door Dr C. NOOTEBOOM, H.C.J. GUNNING, Mr.
J.W. Th. COHEN STUART. - J.B. Wolters, Groningen, 1948, gen. f. 2,50.
Deze brochure is de vijfde van de serie 'Insulinde' en heeft feitelijk, ofschoon daarvan
niets op het titelblad vermeld wordt, de bedoeling de uitnemende rede, op 13 Januari
1947 door Z. Excellentie, president van de staat Oost-Indonesië, Z. Exc. Soekawati
bij zijn installatie uitgesproken in wijder kring bekend te maken. De twee eerst
genoemden geven een korte inleiding over Oost-Indonesie, volkenkundig en
economisch, terwijl de laatste, Cohen Stuart, uitvoerig de wording van deze staat
uiteenzet. Dit is wel het belangrijkste deel van deze uitgave. De eerlijke rede van de
eerste president verdient zonder twijfel een rustige lezing en ernstige overweging.
Als bijlage is afgedrukt wat we de grondwet van deze nieuwe staat zouden mogen
noemen.
K.J.D.
George CATLIN, In the Path of Mahatma Gandhi. - Macdonald & Co,
London, 1948, 332 pp., 15/net.
De schrijver heeft zich volkomen in de mentaliteit van Gandhi ingewerkt en ziet in
hem de wijsgeer, die het oosterse en westerse gedachteleven in zijn persoon heeft
verenigd. Uitvoerig bespreekt hij de beginselen, waardoor Gandhi zich heeft laten
leiden en is vol bewondering voor de stellingen, die aan Gandhi's leven ten grondslag
liggen.
Zijn levensbeschrijving van de mahatma is boeiend en spannend. Ook de
beschrijvingen van land, volk en de voornaamste figuren uit de strijd voor Indië's
zelfstandigheid houden de lezer in voortdurende aandacht. Gandhi zal voortleven
als een onbaatzuchtige held, als een asceet en pacifist, als een der zeldzame figuren,
die de wereldgeschiedenis heeft beleefd. Zijn tragische dood, ondergaan wegens zijn
vredelievendheid jegens de Mohammedanen, kan niemand zonder ontroering laten.
Hij is ons echter te veel Tolstoiaan om hem zonder voorbehoud te aanvaarden.
K.J.D.
Dr F.J. du TOIT SPIES, Van ons Land Suid-Afrika. 'n Geskiedkundige
oorsig van die XIXe eeue in Suid-Afrika. - Voorland, Brugge, 1947, 139
blz., geb. Fr. 98.
Een vlot geschreven werkje over de Zuidafrikaanse geschiedenis van de 19e eeuw;
over de feiten van de laatste tijd wordt zeer weinig meegedeeld buiten een kort
overzicht van de politieke evolutie tot c. 1933. Het meest aantrekkelijke van dit boek
is wel de vrij uitvoerige behandeling van de grote trek, het belangrijkste feit van de
19e eeuw in Zuid-Afrika. De schrijver maakt geen aanspraak op oorspronkelijkheid,
doch vertelt vlot en sereen de algemene gang der feiten.
J. Noë
Ellen en Attilio GATTI, Zo is Afrika. - De Sikkel, Antwerpen, 1947, 173
blz., talrijke helio's, ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
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Een boeiende beschrijving van Afrika: de schilderachtige kenmerken van Marokko,
Algiers, Tunis, Libye en Egypte; de diplomatieke intriges bij de heldhaftige
ontdekking en bij de netelige verdeling van Midden-Afrika; eindelijk de levenswijze
van de Mangbetus, de moedigste der olifantenjagers, van de Watussi's, de lenige
reuzen van Ruanda, van de Pygmeeën, de gelukkige kinderen van het Oerwoud, en
van de grote familie der Bantoes, waaronder de prachtig en athletisch gebouwde
Zoeloes.
Een boek dat ontwikkelde lezers enkele aangename uren zal bezorgen.
L. Verelst
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Varia
Dr. P. Van BAARLE, Hormonen, Lichaam en Geest. - Het Kompas,
Antwerpen, 1948, 260 blz.
De Hormonenleer is op het ogenblik de jongste telg van de medische wetenschap.
Een nieuwe wereld letterlijk. Hier krijgen wij, over dit onderwerp, het eerste
oorspronkelijk nederlands werk: een al te zeldzame parel in de kroon van onze
vlaamse medische faculteit, en een weldaad voor onze katholieke vlaamse
intelligenzia.
De hormonen raken aan al de gebieden van het menselijk leven: niet enkel
beïnvloeden zij den groei en de vruchtbaarheid, maar ook het temperament en het
karakter, en daardoor ook de zedelijke gedragingen van elken mens, op elken leeftijd.
Daarom zal deze studie de aandacht trekken niet enkel van medici, maar ook van
den opvoeder, van den zielkundige, van den moralist en van den jurist. - Opzettelijk
heeft Dr. van Baarle dezen brederen lezerskring op het oog gehouden: zijn werk is
hoge en brede wetenschappelijke vulgarisatie. Als een vaardige en veilige gids, leidt
hij ons door het wondere gebied van de endocrinologie. In een eerste deel krijgen
wij een overzichtelijken kijk over de hormonen in het algemeen: een tweede deel
behandelt de werking van elke bepaalde klier in het bizonder. Een laatste deel
onderzoekt de invloeden van de hormonen op het gebied van de sexualiteit, van het
karakter, enz.
Als elke nieuwe ontdekking levert de hormonenleer ook nieuwe gevaren op: in
de hand van een materialist wordt zij licht een nieuw wapen tegen de spiritualistische
leer over den mens. Zonder ook maar in het minst de wetenschappelijke objectiviteit
tekort te doen, weet Dr. Van Baarle op elk ogenblik de juiste schakering en het nodig
onderscheid aan te geven. Tegelijk echter vrijwaart hij het gezonde spiritualisme
tegen vervluchtiging in onwezenlijk idealisme, door ons zo nauwkeurig mogelijk in
te lichten omtrent de invloed der hormonen op de menselijke vrijheid en
toerekenbaarheid. In het licht van deze nieuwe feiten zullen sommige uitspraken van
de zedenleer, vooral in sexuele aangelegenheden, scherper en juister kunnen
geformuleerd, en bepaalde methodes van de opvoeding beter worden aangepast.
L. Arts
Ing. G. EECKHOUT, Practische handleiding in de kwalitatieve,
kwantitatieve en toegepaste analytische chemie. - Snoeck-Ducaju en
Zoon, Gent, 1947, 694 blz., Fr. 400.
Het eerste deel dezer handleiding zet uiteen de theorie en algemene gang van de
opsporing der ionen en hun kwantitatieve bepaling. In een tweede deel worden een
voor een de te volgen methodes aangegeven voor het physisch en scheikundig
onderzoek van eetwaren, gistings- en drogerijproducten, alsook van de verschillende
bouwmaterialen. Een reeks nuttige tabellen komt dit technisch solied samengesteld
werk voltooien. De auteur, hoogleraar en te gelijk man van de practijk heeft hier een
handboek samengesteld, dat door zijn veelzijdigheid en bondigheid tevens, zowel
den student als den practiserenden analyst van waar nut kan zijn. De algemene
opvatting van het boek en de typographie steken niet boven het gewone uit. Van
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wetenschappelijk en cultureel standpunt gezien kan dit vlaamse werk, jammer genoeg,
de vergelijking niet doorstaan met soortgelijke publicaties uit den vreemde.
F. Elliott
Daniël SARGENT, Thomas Morus, uit het Engels vertaald door H.
Zwartebroeckx, pr. - Sheed & Ward, Brussel, 1948, 217 blz., ing. Fr. 70,
geb. Fr. 95.
De grote vriend van Erasmus, de humanist met wereldfaam, de schrijver van de
gefantaseerde Utopia (Nergensland), de ervaren jurist, de kanselier des konings, de
stille vrome christen scheen wel niet geroepen om een martelaar, een held te worden.
Hij voelde er ook bepaald niet voor. Hij ontweek zolang hij kon de fatale kwestie,
maar toen hij moest kleur bekennen, beleed hij klaar en sereen, dat niet Hendrik VIII
maar de Paus
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het hoofd was van de Kerk van Engeland: het kostte hem zijn hoofd. Morus was een
wonder man. Tot de laatste dagen van zijn gevangenschap in den Tower, tot op het
schavot toe maakte hij grappen. Zijn sprankelende geest en fijne humor zijn een waar
genot voor de fijnproevers. Het bekoorlijke van dit boek is nu, dat het geestig en
humoristisch is geschreven zoals Morus zelf was.
Ziehier een staaltje: 'Wat de hervormingen betreft van de (economische) kwalen
die Engeland drukten, wilde Morus beginnen waar niemand beginnen wil, waar het
klaarblijkelijk nutteloos is te beginnen en waar hij nochtans gewoon was te beginnen,
nl. met het begin' (p. 58). Of de schrijver, de Amerikaanse bekeerling Daniël Sargent,
aldus het diepste van Morus' psyche beroert, laten wij in het midden, zeker vergast
hij ons op een juweeltje van humoristische biografie. De vertaling, die wel bizonder
moeilijk moet geweest zijn, verdient allen lof.
M. Dierickx
Adalbert STIFTER, Kulturpolitische Aufzätse; Herausgegeben mit einem
Nachwort versehen von Willi Reich. - Benziger & Co., Einsiedeln-Zürich,
1948, 175 blz.
Diepbezonnen beschouwingen uit bewogen en onstuimige jaren; zo kunnen wij,
dunkt ons, 't best deze verzameling Kulturpolitische Aufsätze kenmerken. Die opstellen
dagtekenen, op één na, alle uit de jaren 1848 en 1849. De meeste verschenen in Der
Wiener Bote. De beroemde letterkundige wendt hier zijn rijk schrijverstalent aan om,
door eenvoudige en glasheldere uiteenzettingen, zijn medeburgers te leiden in de
wordingsperiode der democratie, toen zo vaak overdrijving de voor een wijl bekomen
politieke vrijheid teloor deed gaan.
In een eeuw tijd vorderde de verstandelijke ontwikkeling, bijzonder onder de
massa. Daarom gelden niet alle wijze raadgevingen en waarschuwingen aan die tijd
aangepast nog voor heden. Ook zijn de artikels van Stifter over Staat, Recht en Schule
niet uitsluitend interessant om ons mede te doen leven met de bekommernissen uit
de revolutiejaren van vóór een eeuw. Ook heden kan de ware democraat er zijn
voordeel uit halen. Ze zijn ingegeven door een gezonde en diep-christelijke opvatting
van mens en maatschappij.
K. du Bois
Aspecten van het vraagstuk der atoomenergie. Uitgave van de
Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland.
1947, 47 bladz.
Deze vereniging hield in combinatie met de Calvinistische Juristen Vereniging van
15-17 November 1947 te Amersfoort een conferentie over het vraagstuk der
atoomenergie. Deze uitgave bevat de voordrachten over het militair aspect (Dr. D.J.
Lock), het economisch aspect (Dr. C.C. Jonker), de internationale regeling (Dr.
Gezina H.J. van der Molen) en het ethisch aspect (Dr. R. Schippers). In een achttal
conclusies worden de resultaten der besprekingen samengevat. Deze komen hierop
neer, dat op grond van de speciale gevolgen van het gebruik van atoomwapens een
internationale inspectie nodig is, en wel voor alle toepassingen van atoomenergie,
welke inspectie geenszins strijdig is met de nationale souvereiniteit.
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P.H.
Les intellectuels devant la charité du Christ. Discours, exposés et
résumés synthétiques des débats de la semaine des Intellectuels
Catholiques, 11-18 avril 1948. - Les Editions de Flore, Parijs, 1948, 235
blz., Fr. Fr. 250.
Van de 11e tot de 18e April hebben Franse katholieke intellectuelen in openbare en
druk bezochte vergaderingen verschillende aspecten van het moderne leven besproken
in het licht van de christelijke liefde. De eerste avond handelde Daniel Rops
voornamelijk over de verantwoordelijkheid van de katholieke schrijvers. Vervolgens
kwamen aan de orde het probleem van de naoorlogse rechtspraak, van de dreigende
etatisatie van de geneeskunde, van de stijgende angst voor de wetenschappelijke en
technische vooruitgang, van de geestelijke herop-
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bouw van Europa, van de nieuwe sociale orde, van de grote ellende der D.P.
(Displaced Persons) en tenslotte van de vrede. Het verslagboek geeft de tekst, soms
de samenvatting van de inleidingen en een samenvatting van de discussies.
Niemand zal verwachten, dat al deze thema's in zes zittingen alzijdig en diepgaand
zouden behandeld worden, maar wie kennis wil nemen van de huidige stand van
deze belangrijke problemen, zoals ze door vooraanstaande Franse intellectuelen
worden gezien, is dit verslagboek ongetwijfeld zeer leerzaam.
F. De Raedemaeker
H.J. SCHIM van der LOEFF, Het voortplantingsleven van de mens. J.J. Romen en Zn., Roermond-Maaseik, 14e dr., 1948, 132 blz., ing. f.
1,50.
Sinds de vierde druk heeft dit veel verspreide werkje geen veranderingen meer
ondergaan. Het munt uit door degelijkheid en soberheid, door rustig en evenwichtig
oordeel. Het boekje is volgens het inleidend woord van den schrijver veel meer
bestemd voor de ouders dan voor de jonge mensen, die voorlichting zoeken. Papieren
voorlichting blijft immers altijd een surrogaat! Het is te hopen, dat de tienduizenden
exemplaren, die tot nu toe verschenen zijn, grotendeels bij ouders en opvoeders
terecht gekomen zijn - dan heeft dit werkje aan de juiste bedoelingen van den schrijver
beantwoord.
A.v.K.
R. Me CARTHY, Mensen in de maak. Vertaling G.J. van Brakel. - De
Koepel, Nijmegen, 262 pp., 1948, f. 6,50.
Dit boek kan aan iedereen aanbevolen worden, die met de zorg voor de rijpende
jeugd belast is. Het is een degelijk werk, dat - steunend op de katholieke
levensbeschouwing - aan de katholieke opvoeders een bijzondere dienst kan bewijzen.
Temidden van de stortvloed van literatuur over de psychologie van de rijpende jeugd,
die zelden of nooit op katholieke grondslag berust, is deze beschouwing geen
overbodige weelde. In zekere zin vormt het boek een pendant van de zeer mooie
verhandeling van Prof. Dr J. Waterink, waarin speciaal de aandacht gevraagd wordt
voor de protestantse jeugd.
Men zoeke in dit boek geen diepzinnige gedachten en opvallende staaltjes van een
inleving in de jeugd, maar wel helderheid, degelijkheid en vooral zeer practische
raadgevingen.
Dr Nic. Perquin
Prof. Dr A. CHORUS, Zuigeling en Kleuter. Over de psychologie en de
opvoeding van het kind vanaf de geboorte tot de school-leeftijd. - De
Toorts, Heemstede, 1947, 175 pp., f. 6,45 (f. 5,95).
Dat dit werk van Prof. Chorus nu reeds een vijfde druk beleeft, is een duidelijk teken,
dat hij in zijn opzet geslaagd is, nl. om aan de ouders en aan anderen, die kleuters te
verzorgen hebben, op populaire en toch volkomen verantwoorde wijze inzichten te
verschaffen in de psychologie en opvoeding van zuigeling en kleuter.
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Ten volle heeft inderdaad de schrijver vervuld, wat hij zich tot taak stelde. Zijn
werk is wetenschappelijk en tegelijk practisch, en het heeft de moed een principieel
standpunt in te nemen ten aanzien van het doel der opvoeding, dat gelegen is in het
harmonische, katholieke mens-zijn.
Alle ontwikkelde ouders behoren 'Zuigeling en kleuter' in hun huis te hebben, niet
om het op te bergen, maar om het aandachtig en herhaaldelijk te lezen.
Dr Nic. Perquin

Streven. Jaargang 2

*17
K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
Wie enigszins op de hoogte is van het tijdschriftenwezen, weet dat de periode van
de hernieuwing van de abonnementen niet zonder enige bezorgdheid door het bestuur
van elk tijdschrift wordt tegemoet gezien. De betrekkelijk ongunstige finantiële
conjunctuur met haar gekende weerslag op het uitgeversbedrijf en de zich opdringende
prijsverhoging waren niet van aard, om deze bezorgdheid dit jaar te verminderen.
Des te meer dankbaarheid zijn wij verschuldigd aan onze abonnés, die niet alleen
ons trouw zijn gebleven, maar er voor gezorgd hebben, dat talrijke nieuwe leden tot
onze lezerskring zijn toegetreden. Nog is de periode van actieve propaganda voor
deze jaargang niet afgesloten, en we hopen op de medewerking van al onze abonnés,
zo nieuwe als oude, te mogen rekenen voor een steeds verdere verspreiding van
K.C.T. Streven onder onze Vlaamse intellectuelen.
***
Het ligt natuurlijk in de bedoeling van de redactie de verschillende aspecten van de
toenadering tussen Noord en Zuid te belichten. Mr Raport gaf ons reeds een overzicht
van de voornaamste culturele organismen, die actief op dit gebied optreden. In het
volgend nummer zal Prof. Dr E. Spanoghe, van de Universiteit van Gent ons een
overzicht geven van hetgeen er werd gedaan voor de éénmaking van het recht in
beide landen. E.P. Boyer, Professor aan de Gregoriana-Universiteit te Rome zal een
algemeen positieve studie wij den aan de houding van de katholieken ten overstaan
van de oecumenische beweging. In het voooruitzicht wordt ook een bijdrage gesteld
van Prof. Simon over de Franse existentialistische literatuur. Ook het sociaal probleem
van de structuurhervormingen zal in een der eerstkomende nummers aan de beurt
komen. We menen, door deze en andere bijdragen aan de wensen van vele onzer
lezers tegemoet te komen. De redactie houdt zich overigens aanbevolen voor verdere
wensen en suggesties van onze abonnés.
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[1949, nummer 4]
Een katholieke vrijmoedigheid ten aanzien van het Kwaad
Een modern literair verschijnsel onder de loupe
door Dick Ouwendijk
De strijd tussen goed en kwaad is het hoofdthema van een groot gedeelte
der moderne literatuur. Voor enige der belangrijkste katholieke
romanschrijvers (Mauriac, Bernanos, Daniel Rops, Graham Greene) is
dit weer speciaal de strijd tussen zonde en genade. Zij hebben gemeend
zich daarbij een grotere vrijheid te mogen veroorloven bij de behandeling
van het kwaad en wel om de corruptie en zondigheid ervan weer bewust
te maken voor de hedendaagse mensheid.
Over die grotere vrijheid echter is zeker nog niet het laatste woord gezegd.
Het is een zeer delicate kwestie, het actuele probleem van de katholieke
roman.
In onderstaand artikel geeft de schrijver op dat probleem zijn persoonlijke
visie, die zeker kan bijdragen tot verheldering van het debat.
Redactie.
NOG altijd is de letterkunde in Nederland, voor de gemiddelde mens, de assepoes,
graag in de hoek gedrongen door haar beide opvallender, meer opgetuigde maar vrij
hersenloze zusters: de sport en de politiek. Alleen in de avond schittert assepoes in
het door petemoei geleende kleed (al begrijp ik, dat dit een héél erg poëtische
omzetting is van het banale kleedje, dat meestal door de uitleenbibliotheken wordt
verstrekt); in de avond leidt assepoes de wereld ten dans, - en de volgende dag is de
asla weer haar deel. Het enige verschil (maar dan ook een fundamenteel verschil)
met de assepoes-geschiedenis is: dat assepoes eens werkelijk de kans kreeg om de
asla voorgoed te verlaten, wat met de Nederlandse letterkunde wel nooit het geval
zal zijn.
Men zal zich wellicht afvragen, wat een dergelijk bestaan dan eigenlijk voor zin
heeft? Het heeft echter zijn aantrekkelijkheid om,
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althans in de avond, te schitteren en de wereld ten dans te geleiden. Bovendien:
Vondel dichtte reeds: wie kan het ghebeteren, dat hij van starren droomt. En de man,
die hij deze woorden in de mond legde, mocht al om zijn kleurige rok door zijn
broeders worden gehaat, verkocht en verraden, - hij was de man, die de hongersnood
voorzag en de middelen bedacht tot het keren van de ellende. Want dat is, in laatste
instantie, de betekenis van: het dromen over 'starren'.
Het dromen over sterren wil niet zeggen: proberen zich aan de werkelijkheid te
onttrekken, maar het betekent bijzonder: de werkelijkheid van het leven, zoals de
dichter ziet dat het wordt geleid, dat het werd en zal zijn, te projecteren aan het
uitspansel van het Eeuwige, van het Volstrekte, van het Absolute, van het Goddelijke.
In Nederland is, na de definitieve breuk der middeleeuwen in de reformatie, de
letterkunde hoofdzakelijk gebonden geweest aan de zuivere woord-kunst, aan de lust
tot het min of meer 'fraaie' schrijven. De Nederlander werd een typische
binnenhuis-figuur; hij hield daarom van het miniatuur, van de aardige, nauwkeurig
getekende prent, van de idylle. Dit vond zijn weerslag in de literatuur, die piet-peuterig
werd, vromelijk van aard en geschikt om, slaperig gezeten bij haard en warme punch,
ermee weg te dromen. Zo graag als de binnenhuis-mens leeft binnen de beslotenheid
van zijn opgesierde kamer, achter de neergelaten horren van zijn gordijnen, zich
achter het erf van zijn vierkanten meter grote tuin een koning wanend in een
onafhankelijk gebied, zozeer vreest hij ook, dat men zal binnen dringen in de koker,
waarin hij zijn geestelijk leven houdt opgesloten. En deze koker wordt nog beschermd
met de duizenden staketsels van het voorschrift: dit doet men niet, dat zegt men niet,
zo handelt men niet, dit raakt men niet aan... Maar in de koker zelf schuilt een akelig
beangst, vals levend en lichtschuw wezen.
De binnenhuis-mens is binnen de wal van zijn conventie een beklagenswaardig
schepsel, dat gebonden is aan de vlek van tijd en omstandigheden, waarop hij werd
geplaatst, wiens blik niet verder gaat dan de begrenzing van die vlek en die zijn oren
sluit niet alleen voor het tomeloos geweld van het eeuwige dat langs hem heen suist,
maar zelfs voor het ànders menselijke, voor de totaliteit van menselijke angsten,
menselijke verwachtingen, menselijke deugden, menselijke misdaden.
Met ontsteltenis zag deze binnenhuis-mens in het laatst van de vorige eeuw bijv.
het optreden van een Multatuli; hij voelde zich

Streven. Jaargang 2

339
beter op zijn gemak bij Hildebrand en diens Camera Obscura. En weer later voelde
hij zich geschandaliseerd door de uitbarstende levenslust van een Pallieter en hij
bezatte zich gezapig aan de bekende burger-romans.
Het binnenhuis werd echter met geweld open gebroken en de binnenhuis-mens is
komen te staan in de vlakte van een volkomen ontredderde wereld, een wereld die
materieel en geestelijk ontredderd is. Ik denk hierbij niet op de eerste plaats aan de
tijd van de laatste oorlog. Daarvóór was er al het begin der ontreddering, in het
geleidelijk-aan bloedrood kleuren van de (steeds gedwarsboomde) eisen op een
rechtvaardig, gewaarborgd bestaan, in de ontwaarding van geld en producten, die
met de naam van 'crisis' werd bestempeld, in het revolutionnair élan, waarmede
nieuwe zedelijkheidswetten werden aangeprezen. Daarmede begon de ontreddering
en ook de nederlandse dichter begon weer 'van starren te dromen', dat wil zeggen:
begon de blikseming der feiten van het leven van allen-dag te herkennen in het
uitspansel van het Eeuwige.
Bij velen, niet het minst ook bij de moderne katholieke auteur, begint het besef door
te breken, hoezeer de nood dringt, niet alleen voor de mens van nù, maar voor de
mens van nu en vroeger en van alle tijden; het is een nood, die begon bij het eerste
gekreun van wanhoop toen de eerste man, uit bittere rouw en schaamte over zijn val,
zijn voorhoofd tegen de grond wrong.
Velen leven - om een uitdrukking van Dostojevsky te gebruiken - in het gevoel,
dat 'dag en uur zijn aangebroken'. Nu is het een feit, dat voor de mens altijd 'dag en
uur zijn aangebroken'. De mens leeft voortdurend op de scheidslijn van tijdelijkheid
en eeuwigheid, in gewone volkstaal gezegd - hij staat met zijn ene voet in het graf;
en van zijn eerste bewustwording omtrent het verschil tussen goed en kwaad af, leeft
hij voortdurend op de scheidslijn van hartstocht, en noodzaak om verantwoording
af te leggen. Dit is geen pessimisme, het is alleen niet: de menselijke ster knippen
van klatergoud, maar hem beschouwen in het uitspansel van het goddelijke - als
werkelijkheid en niet als fantasie.
Daarom begeert de mens te weten wààr hij aan toe is.
Het is met ons persoonlijke leven zo: men zou het kunnen vergelijken met een
soort van spiraalbeweging. Je begint, als boreling, met een stip te zijn. Dan, aarzelend,
maar steeds ruimer kring beschrijvend, vangt de wenteling aan van je ervaring. En
ineens, op een bepaald ogenblik, herken je dat de wenteling van je ervaring
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weer aan het inkorten is; wensen die je onbereikbaar achtte, zie je vervuld en
volkomen van hun spanning ontdaan achter je liggen, gedachten en vondsten die je
hemelbestormend waande, herken je in hun eigenlijke bekrompenheid of
waardeloosheid. Opnieuw ben je een stip geworden.
Zo vergaat het ook het leven der mensheid. Na een bestaan van vele duizenden
jaren, na een steeds ruimere kringen beschrijvend ervaringsleven en na de
terugwenteling in de bezinning, is zij tot het besef gekomen van: maar stip te zijn.
Het gaat er nu om: onder welk licht beziet men de stip, de mens? Onder het
prometheïsche licht van: de mens die een meester wil zijn of: onder het Licht van de
Geest Gods? Wie zal aan de wereld het aanschijn geven: de bandeloos heersende
mens, die zichzelf genoeg is of: de mens, die zich in vrijheid onderwerpt aan zijn
Schepper?
Deze controverse is het, die het geestelijke aspect van de huidige en de komende
literatuur bepaalt. Zij begon reeds in de rus Dostojevsky en wordt in onze dagen met
steeds verbetener kracht voortgezet, waarbij de zaak van God dikwijls op even
schitterende wijze wordt aangevallen als verdedigd.
Het heeft de schijn alsof de literatuur - ik heb hier nu voornamelijk de romanliteratuur
op het oog, niet omdat ik zelf op de eerste plaats romanschrijver ben maar omdat ik
zie, dat de literatuur steeds meer door roman en essay beheerst wordt - het heeft dus
de schijn alsof de literatuur zich steeds meer verwikkelt in het kwaad. Men lanceert
dit zelfs als verwijt tegen de romanschrijver en niet in het minst tegen de katholieke
schrijver. Want zoals Evelyn Waugh enkele maanden geleden reeds schreef in een
(bekend geworden) artikel in 'The Tablet': 'er zijn vele oprechte katholieken die
menen, dat het de taak is van de katholieke schrijvers om propagandistische werkjes
te schrijven, waarin zij het voorrecht uiteen zetten van tot de Kerk te mogen behoren'.
Het is een opvatting die misschien braaf en oprecht, maar verder onzinnig is.
Wanneer men bedoelt, dat in de literatuur het kwaad steeds nadrukkelijker naar
voren komt, geef ik dat onmiddellijk toe. In dat opzicht is er zelfs niet het minste
verschil tussen de niet-christelijke en de christelijke literatuur. Wil men echter staande
houden, dat de moderne romanschrijver de boosheid etaleert, dus: dat hij, uit gemakof gewinzucht, naar een bepaald niet reukeloos materiaal grijpt, dan ontken ik dit
onmiddellijk ten scherpste. Ook met betrekking tot de niet-christelijke romanschrijver.
Men bedenke eens wat een dergelijk
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verwijt inhoudt: men behandelt namelijk zonder blikken of blozen een mens in het
openbaar als een schoft. Het is dan ook, in alle menselijke maten gesproken, volstrekt
ongeoorloofd om, wanneer een mens een bepaalde verantwoording op zich neemt,
diens besef van verantwoordelijkheid buiten beschouwing te laten. In dat opzicht,
moeten wij helaas zeggen, wordt onder ons, katholieken, het vonnis al te vlug en
vaak ook al te gretig geveld.
Maar vraagt men nu, waarom in de moderne literatuur het kwaad op steeds harder
en bijna cynische wijze verschijnt, dan is dit het antwoord: omdat in de huidige
literatuur de laatste, bittere kamp wordt gestreden om de beslissende waarde-bepaling
van de mens.
De literatuur is begeleidend en leidend. Dat wil zeggen: zij volgt de mens op diens
tocht en leidt de mensheid. Zij is, om zo te zeggen, de tambour-maître: zij leidt het
gonzen van de trommen, maar de hartstocht van haar activiteit wordt evenzeer door
de tromslag aangevuurd. De literatuur stelt diagnose en is tevens profetisch, dat wil
zeggen: zij weet ziekte en oorzaken van kwalen vast te stellen, maar durft ook dood
en leven te voorspellen.
Reeds voordat de mensheid zich bewust werd van haar eenzaamheid, toen het
besef weer in haar ontwaakte van slechts 'stip' te zijn, wist dat de literatuur. Met
vrees, omdat zij het einde al vermoedde, beluisterde zij de hartklopping van de
mensheid. Deze vrees en de, inderdaad schrikwekkende, gedaante van het einde,
tekende ook het uitwendige van deze literatuur. Hoe sterker in de mensheid het
bewustzijn werd van haar eenzaamheid, hoe meer de hoop slonk voor de literatuur
om in de omringende wereld van het stoffelijke voor de mens de oplossing te plaatsen.
De literatuur scheen daardoor telkens uitwendig van gedaante te veranderen, maar
in wezen was zij op zoek naar een verklaring van de mens. Haar toon werd steeds
bitterder en ontmoedigder, omdat zij er zich van bewust was, dat de oplossing van
het vraagstuk haar ontsnapte, telkens naar een hogere en engere regio. En op dit
ogenblik verheelt de literatuur zich niet meer, dat zij in de stip, in de mens zèlf moet
zoeken.
Het heeft daardoor soms de schijn alsof de psychologie in de literatuur nog steeds
en vogue is. Dat is echter niet zo. De moderne schrijver erkent ontegenzeggenlijk de
voorname waarde van de psychologie. Hij geeft haar ook in zijn techniek een ruim
aandeel, - maar in tegenstelling tot vroeger ziet de tegenwoordige romanschrijver de
psychologie niet meer als het àlles beslissende in zijn werk. Zijn belangstelling richt
zich allereerst op dat mysterieuse in de mens, dat door geen psychologie meer kan
worden achterhaald.
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Ik wil hier herinneren aan het geniaal eenvoudige verhaal in de Bijbel omtrent de
menselijke zondeval, waar het mysterieuse wordt geknoopt en ontward. De mens at
van de vrucht van kennis van goed en kwaad, waardoor hij, volgens de Bekoorder,
zijn menselijkheid totaal in bezit nam. Dit was ook in waarheid zo. Door de daad
van het eten bewees de mens aan zichzelf zijn vol-menselijkheid, zijn God-gelijkheid,
omdat hij aan zichzelf bewees 'neen' te kunnen zeggen, wanneer de Soeverein van
wie hij afhankelijk is 'ja' zei. Het tragische in de mens is, dat hij steeds weer voor
het genot van dit 'neen' te kunnen zeggen, met verbetenheid de straf van zijn Soeverein
aanvaardt, wetende dat hij, hoewel onderworpen in de straf, de meester blijft in zijn
keuze.
De mens, die zich nu eenmaal in het bezit gesteld heeft van deze wetenschap (die
hem geheel doordringt), kan niet anders meer dan zijn 'ja', op de wens van zijn
Schepper, ontworstelen aan zijn drang om door een 'neen' zijn meesterschap te
bewijzen, terwijl hij andersom ook geen 'neen' kan uiten zonder het ontworsteld te
hebben aan zijn drang tot gehoorzaamheid jegens God. Met andere woorden: de
mens lijdt in het kwade, dat hij kiest, aan het goede dat hij nalaat, zoals hij ook in
het goede, dat hij vrijwillig doet, de begeerte naar het 'neen' moet onderdrukken. Dit
alles is reeds een zaak van beginsel, van levensbeschouwing. Het typische gevecht,
dat de literatuur van onze dagen dan ook te aanschouwen geeft is niet meer een zuiver
aesthetisch, maar een ethisch gevecht. Het begint er op te lijken, alsof de cirkel van
het gevecht gesloten is. Het begon met de aartsengel, die zichzelf gelijk maakte aan
God, waarop de godsgetrouwe geest hem tegemoet trad met de strijdkreet: Micha-El,
wie is gelijk aan God. En het eindigt nu in de aardse mens, die, in het diepste mysterie
van zijn wezen, dus in de kern van zijn vrijheidsbesef, de aanwezigheid van het
goddelijke geheel tracht te verdringen. Het doel van dit gevecht is aan de ene kant:
definitief de grenzen tussen goed en kwaad uit wissen; het is een poging om de mens
weer te herstellen in een toestand van voordat hij gegeten had van de vrucht der
onderscheidende kennis van goed en kwaad, - maar dan niet meer in de positie van
schepsel doch van een in zich goddelijk wezen. Het is een zuiver demonisch gevecht,
en de literatuur die - aan deze zijde - aan het gevecht deelneemt, dringt alle
schuilhoeken van het menselijke handelen binnen, teneinde de eeuwige splitsing in
het menselijke 'ja en neen' als vooroordeel te kunnen vernietigen.
Hier staat een andere literatuur, met name: een bepaalde katholieke, tegenover
die, door Gods rechten in de mens te verdedigen,

Streven. Jaargang 2

343
tevens de rechten van de mens in God, dus zijn vrijheid verdedigt. Ook deze literatuur
dringt alle schuilhoeken van het menselijke handelen binnen, niet uit genoegen om
daar te verwijlen, maar om de menselijke ziel de bekentenis te ontlokken, dat zij een
keuze deed tussen een 'ja' en een 'neen', en dat zij in haar 'neen' leed om het 'ja', dat
zij weigerde, terwijl het bewustzijn van de hunkering naar het 'neen', dat in haar 'ja'
altijd blijft doorklinken, haar behoedt voor de zelfgenoegzaamheid, die alleen maar
het meer burgerlijke masker is van het verbeten meesterschap, dat een mens, die God
wil zijn, zich aanmatigt. Dit verklaart het tweevoudige aspect dezer katholieke
letterkunde: haar vrijmoedigheid ten opzichte van het kwaad en haar bitter verzet
tegen de zelfgenoegzame conventionaliteit binnen de eigen kring.
Het is waar, dat naar deze katholieke literatuur in eigen kring met een zeer scheef
oog wordt gekeken. Men voelt zich, bij het aan de dag treden van het kwaad zo
spoedig opgeschrikt - bijzonder wanneer het kwaad aan de dag treedt bij eigen, vooral
leidende, geestverwanten, omdat dan de valse angst ontstaat dat de zaken waarin
men gelooft eveneens in het bederf betrokken zullen raken - en men slaat snel de
handen voor de ogen: neen, dàt niet! Alsof men, door de ogen te sluiten, het 'neen'
tot niet bestaande kan maken.
Deze ontzaglijke vergissing begaat men, doordat we, in eigen kring, nog te zeer
lijden aan de verderfelijke manicheïstische voorstelling van het kwaad als een
zelfstandige macht, werkzaam buiten ons. Inderdaad, de duivel sluipt rond als een
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar verbeelden we ons niet het onschuldige
lam te zijn, dat door hem verslonden wordt. De duivel verslindt geen gezonde ziel,
maar altijd een ziel die het bederf in zichzelf heeft laten voortwoekeren.
En nóg, als men besef heeft van het voortwoekerende bederf in de ziel, begrijpt
men dan wel de aard van het bederf? Het gebruik van het woord 'bederf' is in dit
opzicht eigenlijk misleidend, want we letten dan teveel op de aan de dag tredende
schimmel van het zondige: aan de onrechtvaardigheid, de nijdigheid, de overmatige
hoogmoed, de ontucht en we vergeten de eigenlijke mysterieuse kern van het kwaad:
de vermetele zelfhandhaving van de mens tegenover God, zijn demonie die tegelijk
schitterend - want zij is vrij - en afzichtelijk is - want zij is de ergste ontaarding, die
men denken kan.
Dit is de betekenis van het lichten van de sluier van het kwaad door de moderne
katholieke romanschrijver. Hij doet dit dus doel-
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bewust en positief, om voor de mens de diepste kern te ontbloten van het mysterie
der vrijheid in hem. Dus niet, zoals sommigen het in hun welwillende onnozelheid
willen doen voorkomen, om door het negatieve het positieve te doen schitteren,
waarbij men het dan zo verstaat, dat een schrijver bijvoorbeeld een echtbreuk schildert
om de huwelijkstrouw te laten schitteren: men bevlekt alleen het wit door er een vlek
op te werpen, en verheldert het niet.
Wanneer men dit alles goed tot zich laat doordringen, zal men ook begrijpen, dat
deze bepaalde katholieke letterkunde (die dus deelneemt aan de strijd om God) bij
haar belangstelling voor de zonde, voor het kwade handelen en de kwade mentaliteit,
geleid wordt door een begrip, waaraan Charles Péguy zeer zuiver uitdrukking gaf in
deze woorden: 'de zondaar bevindt zich in het hart zelf van het christendom... Niemand
is ten aanzien van het christendom zo competent als de zondaar, behalve misschien
de heilige...' Verder zegt Péguy nog, dat de man die een zonde begaat, al een christen
is; hij durft er zelfs haast aan toe voegen: een goed christen. Men moet dit nu goed
verstaan. Péguy, zomin als de katholieke moderne romanschrijver, beveelt niet aan
te zondigen om maar een goed christen te worden, maar hij legt de vinger precies op
de tere plek van het menselijk mysterieuse: dat het zonde-bewustzijn de mens waarlijk
de weg opent naar zijn vrijheidskennis. Daarom spreekt hij ook niet over de man,
die een zondige daad stelt, maar over de man die in zichzelf, tegenover zijn daad,
zijn kennis omtrent goed en kwaad plaatst.
Dit dus ten aanzien van het zo vrijmoedige en bijna nadrukkelijk verschijnen van
het kwaad in de moderne katholieke romanliteratuur. Ik wil niet beweren, dat hiermede
dit verschijnsel tot in alle onderdelen is belicht en verklaard, maar men zal toch, hoop
ik, wel hebben begrepen, dat het niet maar gaat om een 'hobby' noch om een verlies
aan morele gevoeligheid noch om een onverantwoordelijke lichtzinnigheid, zoals
zovele kortzichtige criticasters de moderne katholieke romanschrijvers vaak verwijten.
Integendeel, het geschiedt uit een ernstig besef van noodzaak, in een sterke ethische
geladenheid en met volle kennis der verantwoordelijkheid. Natuurlijk zal een schrijver,
bij de behandeling van iets kwaads, niet zo te werk mogen gaan, dat die behandeling
op zich voor anderen een haast onontwijkbare val ten kwade wordt. Maar dat is een
zaak, die de kwestie slechts zijdelings raakt, zij behoort geheel thuis tot de
gewetensgevoeligheid.
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Ik sprak er eveneens over, dat de moderne katholieke schrijver zich bitter verzet
tegen de zelfgenoegzame conventionaliteit binnen de eigen kring. Dit verzet hangt
ten nauwste samen met het inzicht omtrent het kwaad, dat de moderne katholieke
literatuur - of beter gezegd: een bepaalde katholieke literatuur - naar voren schuift.
Want parallel met het inzicht omtrent het kwaad, gaat het inzicht omtrent het goede;
het ene: inzicht in het menselijke 'neen', en het andere: inzicht in het menselijke 'ja'.
Daarom stelt bijvoorbeeld Péguy ook onmiddellijk de heilige naast de zondaar in
competentie aangaande het christendom; want is de zondaar expert in het vrije en
God-belijdende 'neen', de heilige is expert in het vrije en Godbelijdende 'ja'. Nu is
de zelfgenoegzame conventionaliteit binnen de kring der christenen noch 'ja' noch
'neen', zij is in de grond der zaak niets anders dan een weinig overtuigd: o jawel!
Deze conventionaliteit loopt overal de brullende leeuw, die de duivel is, achterna
om hem zout op de staart te leggen, - en deze leeuw is niets anders dan het lachende
parade-leeuwtje van een zielloos geworden godsdienstige emotionaliteit, met de
waarheid als grondslag.
Deze conventionaliteit begrijpt niets van de moed van het goede, zij is de
samenvatting van het gemompel der eerste werkers in de wijngaard, die met zure
jalouzie betreuren, dat zij de hitte van de dag moeten dragen en met bitter verwijt
denken: had ik het geweten, dan was ik ook onder die laatsten komen afzakken.
Hardnekkig verzet zich de moderne katholieke literatuur tegen deze zelfgenoegzame
conventionaliteit, omdat daarin zowel het 'ja' als het 'neen' gecompromitteerd worden;
het typische mysterieuse in de mens schimmelt er - God moge het beteren! - in weg
als een soort van schandelijkheid, want de conventionele christen haat de heiligheid
even erg als het kwaad. In de conventionele christen is de goedheid geen daad, geen
keuze maar een gewoonte; hij verstaat zelfs de kunst om het menselijke 'neen', dat
ook in zijn ziel moet kreunen, om te zetten tot een soort van ruimhartige, onschadelijke
liberaliteit. De conventionele christen acht in zich de som besloten van alle menselijke
goedheid; hij zal Christus een zekere verdienste niet ontzeggen, maar verder is hij
toch aardig in staat om de wereld te verlossen, dat wil zeggen: hij zou haar graag in
zijn gewiekste heerschappij brengen. Ondertussen verdroogt in hem het bloed van
Christus.
Ik zei, dat de conventionele christen zowel het 'ja' als het 'neen', dus zowel de
goedheid als het kwaad compromitteert. Dit komt, doordat hij zowel het goede als
het kwade ontworteld heeft, door
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beide uit de persoonlijke mens weg te nemen en in het voorschrift te plaatsen. In de
mond van de conventionele christen is het verschrikte 'o!...' van het bedaagde fatsoen
bestorven. Wanneer een mens goed of kwaad handelt, herneemt die mens in zijn
ogen niet zijn vrijheid, maar die mens verbreekt de gezelligheid van de kring en
wordt daarom uitgesloten als een out-cast.
Eenieder kent uit het evangelie de geschiedenis van de overspelige vrouw. Daarin
komen eerst de conventionele gelovigen - de farizese mentaliteit dus - te kijk te staan,
niet voor Christus (want Christus wendt zich af) maar voor het gelach der eeuwen.
Zijn zij afgedropen, dan keert zich de Barmhartigheid naar de mens, die 'neen' zei.
De conventionele christen speelt deze geschiedenis graag in alle mogelijke variaties,
maar steevast wordt het slachtoffer binnen geleid met een klopje op de schouder,
een kneepje in het oor en wordt dan met een ezelstrap uit het oog der barmhartige
vergadering gezonden. Dat is de verbetering, die wij, als we conventioneel christen
zijn geworden, op het evangelieverhaal durven aan te brengen.
Het zou allemaal lachwekkend zijn, als het niet op zo tragische wijze ernstig was,
omdat het bloed van Christus in een menselijke harlekijn verzandt. De conventionele
christen is een doodgewoon misbaksel, in wie het mysterie van het menselijke
wegschimmelt op een wijze, die om te schreien is, terwijl dat mysterie als de grootste
menselijke kostbaarheid aan een moed, die vermetel behoorde te zijn, werd
toevertrouwd. Daarom is dat compromitterend misbaksel een ergernis voor God en
mens en wordt hij ook op de meest bittere wijze door de moderne katholieke
romankunst gehaat; en hij zal door haar achtervolgd worden in iedere schuilhoek,
waarheen hij zich begeeft, al is het op de preekstoel of in het wijwatervat.
Bestaat er nu geen andere dan de conventionele christen? Zeer zeker. Misschien
is het aantal der niet-conventionele christenen het grootst, maar hun geschiedenis is
als een glimlach, die tussen God en henzelf gewisseld wordt. Voor het schrijven van
hun geschiedenis is eerst de winst nodig van een liefde, waaruit alle bitterheid en
onrust gelouterd is. Ik zou willen, dat ik het beeld van een dergelijke bestaande
literatuur zou kunnen schetsen, dus van een literatuur die, binnen de lijnen der tot
rust gekomen liefde, de voortzetting zou zijn van de andere, die in het verbeten
menselijke gevecht om het bezit van het Goddelijke en van de waarachtige, goed en
kwaad onderscheidende, menselijke vrijheid, gegeven wordt. Ik kan dat echter niet,
tenzij ik op bepaalde mystieke literatuur uit de middeleeuwen zou wijzen. Maar wat
nù geschreven wordt is volop: gisting.
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Nederlands en Belgisch Recht
Het werk van de vereniging voor de vergelijkende studie
door Prof. Dr E. Spanoghe
HET doorbladeren van 'Jaarboek I (1947)' van de 'Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland - Association pour l'étude comparée
du droit de la Belgique et des Pays-Bas'1. was voor ons een aansporing om het niet
te laten bij een eenvoudige boekbespreking maar om de betrokken vereniging te
situeren, beter te doen kennen, en haar activiteit te beoordelen van uit een breder
standpunt dan dat der loutere rechtsvergelijking. Trouwens de meeste gegevens
daartoe kunnen we aan het jaarboek zelf ontlenen, ook die welke betrekking hebben
op het zoëven bedoelde ruimere standpunt, dat ons aldoor gesuggereerd wordt: de
toenadering n.l. tussen Nederland en België door een streven naar uniform recht,
waar dat, volgens de woorden van den voorzitter van de Belgische sectie,
'noodzakelijk of nuttig is'.
De oprichtingsvergadering van de 'Vereniging', die toenmaals 'Commissie voor
de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland' heette, had plaats te
Brussel op Vrijdag 19 September 1947. Daarbij sloten onmiddellijk aan de eerste
werkvergaderingen der verschillende afdelingen en 's anderendaags een algemene
slotvergadering van het zittingsjaar 1947.
Sindsdien heeft de vereniging een tweede sessie gehouden, ditmaal te den Haag
op 13 en 14 October 1948. Bij den aanvang der sessie van 1947 werd nadrukkelijk
betoogd, dat het initiatief, waaraan toen een begin van uitvoering werd gegeven,
reeds jaren voor den oorlog aan het kiemen was. De oprichting der Vereniging
betekende eerder het hervatten van een reeds bestaande dan het aanvangen van een
nieuwe beweging.
Professor Meyers, voorzitter van de Nederlandse sectie, stond er zelfs op, een
korte schets te geven van het herhaald contact dat er, de eeuwen door, tussen de
juristen van Noord en Zuid heeft bestaan. Wat eigenlijk geen betoog behoeft en door
iedereen rechtstreeks kan worden vastgesteld, is het feit, dat nog in zeer nabij verleden,
toen leuzen als 'De Tael is gansch het Volk' al te letterlijk werden opgevat en men
nog gevangen was binnen de beperktheid van de alsdan heersende ideologieën, bijna
uitsluitend philologen en letterkundigen aan het werk waren om de banden tussen
Nederland en slechts een stuk van België nauwer toe te halen;

1.

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle; Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen.
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op alle andere gebieden dan taal en letterkunde dreigden de beide landen steeds meer
uit elkaar te gaan. Naarmate echter, naast de taal, van lieverlede ook andere aspecten
van het begrip 'Cultuur' op den voorgrond traden, werden bredere kringen in de
belangstelling voor de toenadering betrokken, en ging, geographisch beschouwd, de
olievlek zich ook verder uitbreiden. Sommigen, die deze groei op historische kaarten
volgden, zagen met zeker genoegen de huidige staatkundige grenzen en zelfs de
taalgrens vervagen, en droomden reeds van een nieuw Bourgondisch rijk; anderen,
met minder fantasie bedeeld en zakelijker van aanleg, hebben gewacht totdat het
wereldgebeuren en de moderne landkaarten hun de benaming van 'Benelux' aan de
hand kwamen doen.
In den loop van deze evolutie liet de juristenwereld zich niet onbetuigd. Het plan
van een gemeenschappelijk bestuderen van het recht van Nederland en België,
waarover bij gelegenheid van de jaarlijkse vergaderingen der 'Nederlandse
Juristenvereniging' herhaaldelijk van gedachten was gewisseld, scheen reeds practisch
uitvoerbaar, toen de oorlog en de bezetting de verwezenlijking er van voor enkele
jaren kwamen verhinderen. Deze tegenslag werd echter in zekere mate vergoed
doordat het gemeenschappelijk gedragen leed het gevoel van saamhorigheid en den
wil tot samenwerking in de beide landen algemeen versterkte en aanwakkerde. Toen
Nederland en België na de bevrijding van hun grondgebied - voorheen slechts in een
tolunie verenigd - ook een economische unie in het verschiet zagen, dus een veel
intenser samenleven zowel op economisch als op sociaal gebied; en nadat intussen
ook het Nederlands-Belgisch cultureel accoord in werking was getreden, waarbij
zich het streven naar een internationale samenwerking op hoger onderwijsgebied
sterker liet gelden, moest een arbeid zoals de Vereniging dien beoogde, wel de
belangstelling van de beide Regeringen gaande maken. Dank zij den steun van de
Technische Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgische cultureel accoord,
kon de Vereniging tegen het einde van den zomer van het jaar 1947 haar eerste sessie
houden. De besprekingen werden bijgewoond door bevoegde regeringsambtenaren,
twee van ieder land. Ook Zijne Excellentie, de Heer Struye, Belgisch minister van
Justitie, was bij de oprichtingsvergadering aanwezig en voerde er het woord. De
Vereniging had zich tot specifieke taak gesteld de vergelijkende studie van het recht
in Noord en Zuid. De vergelijkende methode is wellicht de meest vruchtbare. De
Vereniging blijkt in dit verband haar activiteit zo doelmatig mogelijk georganiseerd
te hebben. In haar verschillende afdelingen behandelt zij - in principe wordt slechts
eenmaal per jaar vergaderd - een reeks voorafbepaalde onderwerpen aan de hand
van uitvoerige praeadviezen, die onderscheidenlijk het recht en de rechtswetenschap
van het een en van het ander land uiteenzetten. Bij
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het opmaken van deze praeadviezen wordt van de stellers verwacht, dat zij ten einde
een zelfde onderwerp op gelijke wijze te behandelen elkaar vooraf mededelen, hoe
zij hun uiteenzetting, wat vorm en volgorde betreft, zullen samenstellen. Daarna
delen zij elkaar de resultaten van hun arbeid mee om een inventaris op te maken van
overeenkomst en verschil. Tenslotte wijzen zij, gezamenlijk of ieder afzonderlijk,
op de mogelijkheid, de wenselijkheid of de bezwaren van een gelijke regeling in de
beide landen, en bepalen zij eventueel op welke wijze naar hun mening unificatie
mogelijk is. Van deze praeadviezen hebben de leden kennis gekregen vóór de
vergadering van hun afdeling, om er aldus voorbereid van gedachten te wisselen,
waaromtrent op de algemene vergadering verslag zal worden uitgebracht. Iedere
afdeling kiest een voorzitter, een secretaris en een rapporteur, welke laatste tot taak
heeft, na te gaan, wat naar zijn mening principiële kwesties zijn en hoe die
puntsgewijze behoren te worden besproken. Daarover loopt dan meer bepaaldelijk
de discussie, alsmede eventueel over daaraan verwante kwesties. Men tracht dan tot
bepaalde besluiten te komen ten einde die aan de algemene vergadering voor te
leggen. Desnoods kan de noodzakelijkheid of het nut van een nieuwe vergadering
worden vastgesteld, hetzij om bepaalde wensen of besluiten te formuleren, of ook
wellicht met het oog op een technische uitwerking.
Op het ogenblik waarop de werkzaamheden werden begonnen, telde de groep
rechtsgeleerden, uit ieder land, drie vertegenwoordigers voor het staatsrecht en
administratief recht, drie voor het strafrecht en zes voor het privaatrecht (burgerlijk
recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht). Toen op de eerste algemene vergadering
de wenselijkheid van een vermeerdering van het getal leden aan de orde kwam, werd
besloten, om het vlot verloop van de besprekingen niet te remmen, het getal leden
van de afdeling privaatrecht ongewijzigd te laten, en enkel dat van de afdelingen
staatsrecht en strafrecht van zes op tien te brengen, ten einde bij mogelijke
verhindering van enkele leden, het gevaar te ontgaan van minder vruchtbare discussies.
In dit opzicht is het niet zonder belang te vermelden, dat de vier regeringsambtenaren,
van wie hierboven gewag werd gemaakt, werden aangezocht om ook aan de
beraadslagingen actief deel te nemen, en dat wanneer zulks nuttig wordt geoordeeld,
ook deskundigen op de vergaderingen kunnen worden uitgenodigd.
Wederzijdse kennisneming dient normaal aan elke samenwerking vooraf te gaan,
en de vruchtbaarheid van deze laatste wordt beïnvloed door de grondigheid van de
eerstgenoemde, die, wat bepaaldelijk het recht en de rechtswetenschap betreft, in
Noord en Zuid nog altijd zeer onvolkomen is.
De vergelijkende studie van elkaars recht heeft voor de leden van de vereniging
tot gevolg een beter begrip van elkaars juridisch leven; dit
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stelt hen in staat van elkander te leren en door de aanwending van hunne aldus
verworven kennis en bekwaamheid, de rechtszekerheid bij het internationaal verkeer
tussen de beide landen te bevorderen en de samenwerking in het algemeen
gemakkelijker en vruchtbaarder te doen zijn.
De aard, de middelen en de werkmethode van de Vereniging veroorloven niet
specifieke doelstelling te verbreden en ook de theoretische kennis van het recht van
het andere land in heel zijn omvang en op grote schaal te verspreiden. Dit immers
vereist de medewerking van de studerende juristen, voornamelijk van professoren
en studenten in de beide landen. Wel werd aan dezen de hand gereikt door het besluit
der Vereniging, de Departementen van de beide landen te verzoeken, een bestaande
bibliotheek als centrale aan te wijzen; deze zal dan op het gebied van de juridische
literatuur van het ander land worden aangevuld, opdat hoogleraren en studenten ten
minste één vrij volledige bibliotheek ter beschikking krijgen. Ook zal men trachten
te bereiken dat aan elke universiteit de rechtskundige werken van het betrokken land
als een geheel bij elkaar worden geplaatst. Tevens belastte ieder der beide secties,
de Nederlandse en de Belgische, zich met het opstellen van een catalogus van
handboeken, die in de bibliotheken van elke universiteit in het andere land aanwezig
moeten zijn.
Ook werd besloten tot het uitgeven van een Jaarboek, om door de publicatie van
de praeadviezen, besprekingen en besluiten van iedere sessie, het juridisch
geïnteresseerd publiek in Nederland en België aan de vruchten van den arbeid der
Vereniging deelachtig te maken. Waar bovendien aan de praeadviseurs als algemene
richtlijn werd opgegeven, dat hun arbeid er op berekend moet zijn, om door de leden
van het andere land, zelfs wat de details betreft, begrepen en beoordeeld te kunnen
worden, spreekt het vanzelf, dat deze gedeeltelijke inventarissen van het in beide
landen op het zelfde stuk geldend recht, waardevolle documenten zijn voor de
wederzijdse kennisneming van ieders wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.
Wij zullen er ons van onthouden, hier in bijzonderheden uit te weiden over de
eerste en onmiddellijke vruchten van elke vergelijking: de ruimere kennis n.l. en het
dieper doordringen van en in het vergeleken materiaal.
Betere kennismaking met elkaars recht is voor landen die op een gelijk cultuurpeil
staan, ongetwijfeld een aanleiding zowel tot wederzijdse bevruchting als onderlinge
toenadering; dit laatste nu, doorgevoerd tot aan de rechtseenmaking, 'waar die
noodzakelijk of nuttig is,' had de vereniging zich tot een middellijk na te streven doel
gesteld. Hierin scheen zij echter al op den dag van haar oprichting door de feiten te
worden voorbijgestreefd. Op de eerste vergadering reeds werden woorden gesproken,
die een aanduiding waren voor het tempo en de kracht van den toenaderingsdrang
in onze gewesten, niet enkel binnen de taalgrenzen, die destijds een zo over-

Streven. Jaargang 2

351
wegende rol hebben gespeeld, maar over ruimere gebieden van West Europese
cultuurgemeenschappen. Van de Nederlands-Luxemburgs-Belgische parlementaire
Unie werd al terloops gewag gemaakt, maar het spreken over de unificatie van het
recht in Nederland, Luxemburg en België werd in de huidige omstandigheden als
een normaal iets bestempeld. Van de sterke groei der toenaderingsbeweging werd
overigens korten tijd nadien de proef op de som geleverd, toen de Vereniging op het
gebied van de unificatie van het recht als het ware de loef werd afgestoken:
oorspronkelijk als 'Commissie' ten doop gehouden, zag zij zich genoodzaakt, dit
eerste woord van haar benaming te vervangen door het woord 'Vereniging,' ten einde
- zo leert ons het bericht waarmee het Jaarboek I (1947) deze naamsverandering
bekend maakt en rechtvaardigt - verwarring te vermijden; de Regeringen van België,
Nederland en Luxemburg immers hadden intussen een gemengde Staatscommissie
ingesteld voor de studie der problemen betreffende de unificatie van het recht der
drie landen.
Het spreekt vanzelf dat een Vereniging voor de vergelijkende rechtsstudie zich
daardoor niet hoeft te laten ontmoedigen. Haar hoofddoel is immers niet het tot stand
brengen van uniform recht. Op haar algemene vergadering van 20 Sept. 1947, toen
verslag werd uitgebracht over de resultaten bereikt in de vergaderingen der
verschillende afdelingen, die zich na de oprichtingsvergadering van daags te voren
aan het werk hadden gezet, bleek alras, dat op alle gebieden van het betreden
werkterrein waardevolle wetenschappelijke bijdragen waren geleverd, maar dat men
in de richting van de eenmaking van het recht weinig was gevorderd. De keuze van
de behandelde onderwerpen was aan dien uitslag niet vreemd. In de afdeling
Staatsrecht was gesproken over de juridische vorm van de gemeentelijke en
provinciale bedrijven in België en Nederland2.; in de afdeling Strafrecht had men
gesproken over de behandeling van de psychopathen3.. Geen van beide onderwerpen
kan worden geacht in het rechtsverkeer tussen de beide landen een rol te spelen die
ook maar de geringste behoefte aan hervorming zou kunnen doen ontstaan. De
afdeling Privaatrecht bewoog zich integendeel op een terrein waar wel kans bestond
voor een behoefte tot eenmaking: in verband namelijk met 'De Regeling der
Rechtspersonen'4. en 'De Handelszaak'5.. Wat het eerste onderwerp betreft, - waarbij
de betrokken afdeling zich beperkte tot de 'verenigingen', met terzijdelating van de
publiekrechtelijke rechtspersonen, de vennootschappen en de stichtingen, - bleken
de beide landen wel van elkaar te kunnen leren. En ofschoon daartoe

2.
3.
4.
5.

Praeadviezen door Prof. Dr F. de Visschere (België) en Mr S.J.R. Monchy (Nederland).
Praeadviezen door Prof. Mr L. Cornil en Prof. Mr J. Rubbrecht (België) en Prof. Mr. W.P.J.
Pompe (Nederland).
Praeadviezen door Prof. Mr Dr E. van Dievoet (België) en Prof. Mr E.M. Meyers (Nederland).
Praeadviezen door Prof. Mr L. Frederiq (België) en Prof. Mr J. Offerhaus (Nederland).
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geen dringende behoefte bestond, werd de wenselijkheid ingezien, een verbeterde
regeling te ontwerpen, die aan de Regeringen van België en Nederland zou kunnen
aangeboden worden als een voorontwerp ter bevordering van de rechtseenheid
dienaangaande. Wat integendeel de 'Handelszaak' aangaat, scheen de wetgeving van
de beide landen voorlopig verder uiteen te zullen gaan, omdat er in de kringen van
belanghebbenden geen aandrang was waargenomen tot enige unificatie.
Het resultaat van de zo pas gehouden tweede sessie der Vereniging voor de
vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, waarover pas een
definitief oordeel kan gegeven worden nadat het Jaarboek II (1948) zal zijn
verschenen, lijkt ons 'a priori' wel in overeenstemming te zullen zijn met dat van de
sessie van 1947 zoals wij dat zojuist hebben uiteengezet. Onderwerpen als 'de Eerste
Kamer in Nederland'6., 'De regeling der Preventieve Hechtenis in het Nederlandse
Recht'7., 'Samenstelling en Bevoegdheden van de Belgische Senaat'8. en de 'Voorlopige
Hechtenis in het Belgische Recht'9. zijn van dien aard dat zij voor de Unificatie van
volstrekt geen, of hoogstens van zeer gering belang zijn.
Tot nu toe kan het werk van de Vereniging nog altijd het best bestempeld worden,
zoals Professor Meyers, voorzitter van haar Nederlandse sectie, het in 1947 deed,
als een verkenning door tirailleurs. Met het oog op de vergelijkende studie is elk
gebied, welk dan ook, een verkenningstocht overwaard. Doch daarenboven wordt
op bepaalde gebieden het probleem van de unificatie steeds dringender; en de
Vereniging voor de vergelijkende rechtsstudie heeft zich toch ook uitdrukkelijk als
een belangrijk bijkomend doel gesteld daartoe het hare bij te dragen. De mogelijkheid,
haar werkzaamheid derwijze te regelen, dat de ondernomen arbeid een voorbereiding
zou zijn van de taak die aan de Benelux-commissie werd opgedragen, is aan de
Vereniging niet ontgaan: ze werd overigens nog uitdrukkelijk bevestigd tijdens de
slotvergadering van haar jongste zitting in den Haag.
Wij menen, dat hier ook ten volle gelet moet worden bij de keuze der onderwerpen,
die het eerst voor behandeling in aanmerking dienen te komen. Het lijdt geen twijfel,
dat, in aansluiting bij de economische politiek die thans de hoogste belangstelling
geniet, alle recht dat met de economie verband houdt, de prioriteit voor zich kan
opeisen.
De sociale wetgeving is in dit opzicht niet het minst belangrijke gebied, waarop
vergelijkende studie en unificatie nodig is; het verschil van de sociale lasten b.v. is,
evenzeer als dat van de fiscale lasten, van dien aard, dat daardoor de internationale
handel en dus ook de economie sterk wordt

6.
7.
8.
9.

Praeadviezen uitgebracht door Mr A.A.L.F. Van Dullemen, Advocaat-generaal bij het
Gerechtshof te Amsterdam.
Id. door Prof. Dr A.M. Donner, Hoogleraar aan de vrije Universiteit te Amsterdam.
Id. door Prof. Hermann Bekaert, Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent.
Id. door Prof. Mr Mast, Raadsheer van State en docent aan de Rijksuniversiteit te Gent.
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beïnvloed. Uniformiteit of althans gelijkwaardigheid op dit gebied zou een niet te
onderschatten waarborg uitmaken voor een gezonde mededinging.
Gezien de samenstelling van de Vereniging is het duidelijk, dat de
gemeenschappelijke inspanning van haar verschillende afdelingen in genendele op
een dergelijk enkelvoudig gespecialiseerd doel kan gericht worden; dit zou overigens
ook niet wenselijk zijn, en bovendien in strijd met de breder opgevatte
wetenschappelijke activiteit. Zo staat op dit ogenblik de afdeling Privaat Recht voor
de taak haar volle aandacht te vestigen op bepaalde gebieden van het Burgerlijk
Recht die tot een geheel andere dan de economische sfeer behoren. Terwijl men in
het Noorden bezig is met de herziening van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek,
werkt in België sedert enkele maanden een door de Regering ingestelde Commissie,
belast met de herziening van de bepalingen betreffende de wederzijdse rechten der
echtgenoten en de huwelijksvoorwaarden. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat
dergelijke afzonderlijke hernieuwingspogingen, die zich ook op andere gebieden
voordoen, de kloof tussen het recht van de beide landen zouden verbreden. De
vergelijkende rechtsstudie kan, zo al niet tot een unificatie, dan toch tot een geringer
uiteengaan leiden, niet enkel van Noord en Zuid maar terzelfdertijd van de drie
Benelux-landen.
Ook op het gebied van het Publiek Recht en van het Strafrecht zijn er bepaalde
onderwerpen, die voor een behandeling den voorrang verdienen; niet zozeer weer
met als onmiddellijk doel eenvormig recht tot stand te brengen, doch meer
bepaaldelijk, om bij de toepassing van het bestaande recht zoveel mogelijk gelijke
maatregelen te kunnen treffen. Een voorbeeld daarvan werd ons door de Vereniging
zelf aan de hand gedaan, toen zij besloot haar aandacht te gaan wijden aan de
schorsing van bepaalde vrijheidsrechten in ernstige crisistoestanden; in de huidige
omstandigheden immers zijn ernstige crisissen die zich enkel binnen de grenzen van
een bepaald land laten gelden bijna ondenkbaar. Een voorafgaande vergelijkende
kennisneming van het betrokken recht der gezamenlijke bedreigde landen zou het
mogelijk maken, in geval van nood, elkaar beter dan voorheen de hand te reiken. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van de eigen taak die voor de Vereniging blijft
weggelegd, ook al zou de kwestie van rechtseenmaking daarbij geheel buiten
beschouwing moeten blijven. Een flinke etappe is reeds achter den rug: maar
vergeleken bij den weg die nog moet worden afgelegd, kan wat tot heden werd gedaan
slechts een aanloop worden genoemd.
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Geestesgezondheid
door A. Snoeck S.J.
IN de stoere en verfijnde gebouwen van het Westminster-complex, werden in
Augustus jl. drie belangrijke internationale congressen gehouden: het eerste over
kinderpsychiatrie, het tweede over medische psychotherapie, en het derde, dat groter
en omvattender, doch meteen vager was opgezet, over geestesgezondheid: 'mental
health'.
De 2000 deelnemers aan deze werkelijk internationale congressen (alleen de
sovjet-gecontroleerde landen ontbraken) kwamen nochtans overwegend uit de
Angelsaksische gebieden en van het Europese vasteland.
Tussen de twee eerste congressen en het laatste bestond er een groot verschil van
werkwijze, programma-indeling en behandeling. Hoe sympathiek het overigens ook
aandeed te zien, dat de psychiater zich plotseling bewust scheen te zijn van zijn
verantwoordelijkheid voor vrede, eendracht en samenwerking onder de mensen,
ontkwam men toch niet aan de indruk, dat er te hoog werd gemikt en dat 'qui trop
embrasse mal étreint'. Ook kreeg men het pijnlijk gevoel dat er - hetzij uit angst voor
moeilijke problemen of bij gebrek aan wijsgerige vorming - een erg armelijke en
bloedloze opvatting van den mens scheen te heersen; het was bijna alsof de mens
werd beschouwd als een pop die altijd moet glimlachen. Moest men niet onwillekeurig
denken aan Vader Aeneas, die op zijn tocht door de onderwereld naar schimmen
greep?
Het eerste congres (voor kinderpsychiatrie) behandelde het thema van de agressie1.:
een van de problemen waarmee Freud geworsteld heeft en dat nog altijd niet
verhelderd werd.
Terwijl sommigen de agressiviteit bijna vereenzelvigen met de activiteit van het
levend wezen, waren de meesten toch van mening dat men ze als een echte
aanvalsbeweging dient te beschouwen en niet mag veralgemenen

1.

Agressie (akt) en agressiviteit (neiging) zijn termen die in de psychologische wereld opgeld
hebben gemaakt. Als men echter onderzoekt wat die termen voor de specialisten betekenen,
komt men tot het besluit dat het moeilijk wordt deze op bevredigende wijze te bepalen.
Het blijkt wel algemeen aangenomen dat men hier te doen heeft met een gronddrang van het
psychisch leven die zich uitdrukt in bepaalde daden. Voor de ene echter is agressie synoniem
met activiteit van het levend wezen; voor de andere bevat het begrip essentieel een element
van aanval dat ofwel primair gegeven is, ofwel slechts als reactie op een frustratie in werking
treedt. Ze kan verder beschouwd worden als een opbouwende of als een destruktieve kracht
van de psyche.
Misschien kunnen we nog 't best met Prof. Victor Fontes zeggen: 'L'agressivité est un
phénomène de réaction affective nécessaire pour l'adaptation sociale dans la lutte pour la
vie... Elle constitue un état permanent, en puissance, d'une force affective qui nous porte à
vaincre les difficultés que nous rencontrons, à affirmer, avec une certaine solennité, la
surcompensation devant un échec supposé ou réel. Employant les paroles de l'auteur cité,
Symonds, nous dirons que l'agressivité doit être prise comme une 'auto-affirmation dynamique'.
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tot het dynamisme van het leven zelf. Wel moet ze als een normaal, positief
verschijnsel, bij de opvoeding van het kind benut en gevormd worden, door dosering
van bescherming en gestrengheid: want waar overprotectie de gezonde uitgroei van
de veroverende vitaliteit bij het kind doodt, brengt overgestrengheid een angst-geladen
discipline voort, die compensatie zal zoeken zonder zich ooit te kunnen ontladen.
Anna Freud, de dochter van de beroemde leermeester, werd op een ovatie onthaald.
Zij bracht de streng-freudiaanse doctrine: vermits agressie en sexualiteit normaal
fusioneren en elkaar conditioneren, en zuivere agressie aldus alleen voorkomt waar
geen fusie met de sexualiteit plaats vond, helpt geen bestrijden en kan alleen een
normale fusie heil brengen.
In de loop van de tweede dag bleek hoe groot de invloed van het ouderlijk gezin
is op de evenwichtige ontplooiïng van de agressiviteit. Geen kunstmatig milieu kan
dit vervangen, ook wanneer het gezinsleven ontoereikend is en vol van zware
conflicten. Alle pogingen moeten dus aangewend worden om dat milieu te saneren,
en de ouders in staat te stellen de harmonische ontwikkeling van liefde, afgunst en
strijd bij hun kinderen te bevorderen. De voornaamste prophylaxis tegen verwording
ligt bij ouders, die begrip hebben voor de individualiteit van het kind: vandaar de
noodzakelijkheid van opvoeding der ouders, van vrede, harmonie en gezonde sociale
verhoudingen in de familie, van een aangepaste sociale wetgeving, van hygiënische
woningen en in het algemeen van opvoedingsarbeid in kleinere groepen en nooit in
grotere verbanden.
De Belgische afvaardiging (Mw. J. Jadot Decroly - Brussel; Prof. Dellaert Antwerpen) die de derde dag aan het woord kwam, bevestigde de bevindingen van
de vorige dag en breidde ze uit tot de scholen. Tot nog toe zijn die al te zeer in gebreke
gebleven om onrechtstreekse en compensatorische agressiviteit in goede banen te
leiden. Wellicht zouden meer actieve deelname der kinderen en grotere individuele
aanpassing vanwege de schoolleiding hierin kunnen voorzien. Na een heel wat
strenger oordeel uit Canada werd van Zwitserse zijde (Prof. Bovet) een lans gebroken
voor meer samenwerking tussen psychiater en opvoeder. Indien deze samenwerking
wellicht gehinderd wordt door de zo verschillende instelling van beide, dan kan toch
de psychiater door zijn diagnose over het verleden van het kind de opvoeder inlichten
over methodes, die hem zullen helpen om het kind op zijn weg naar de toekomst te
leiden.
De laatste dag van dit congres behandelde de agressie in de gemeenschap. Voor
zijn harmonische ontwikkeling heeft de mens behoefte aan meer dan één soort
gemeenschap (Dublineau-Frankrijk). Voor zijn affectiviteit zoekt hij een gemeenschap
van communitaire aard, zoals de familie, en om het rationele in zich te bevredigen,
verlangt hij gemeenschappen
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van sociëtair karakter. Al vindt het kind niet altijd op het gepaste moment de
gemeenschap die het zoekt, toch hoeft men het daaruit volgende conflict niet te
vrezen: men moet er alleen voor zorgen dat men het beheerst, wil men niet dat het
tot delinquentie voert. Het schijnt wel dat delinquentie zeer dikwijls de vorm van
neurose aanneemt, omdat een primair en offensief agressie-instinkt gebrekkig werd
geïntegreerd (Gardner - U.S.A.). Bij deze vaststelling komt de vraag op: waarom
dan niet vroeger ingrijpen, om door heraanpassing van de lichte deviaties langs
psychiatrische weg criminele feiten te voorkomen?
Het tweede congres (voor geneeskundige psychotherapie) dat telkens in de namiddag
vergaderde, had als onderwerp gekozen: de schuld. Voor Freud was het schuldgevoel,
dat onder zeer verschillende vormen in bijna alle neurosen voorkomt, steeds een
probleem gebleven waarvoor hij geen oplossing wist.
Na een phenomenologische uiteenzetting van Dr H.G. van der Waals, psychoanalyst
te Amsterdam, bracht de eerste dag reeds het katholiek standpunt omtrent zonde en
schuld: Pater Gilby O.P., verklaarde in een beheerste rede, die sympathiek werd
beluisterd, hoe een normaal schuldgevoel een gezond symptoom van genezing is.
Wel is het dogma der erfzonde een gereveleerde waarheid, maar toch vindt ze een
redelijke uitdrukking. In ieder mens ontmoet men oorzaken van conflict: zijn bestaan
als schepsel, zijn bewegen tussen leven en dood, de geest en de stof, 'enerzijds de
eerbiedvolle benadering van liefde en kennis, anderzijds het verslindende van elke
biologische drang.' Deze conflicten zijn de grondonderstellingen van onze val: de
felix culpa der christelijke doctrine. Terwijl de moralisten vooral het eigenlijke
schuldgevoel (wellicht had hij beter gezegd: schuldbewustzijn) behandelen in zover
het een zedelijke wanorde en een zedelijk imperatief insluit, is de psycholoog meer
begaan met de gevolgen ervan en de ziekelijke verwordingen en pathologische
verschijnselen.
Hoe eenvoudig de voordracht ook was, zoals ze verder nog de katholieke leer over
biecht en boete behandelde, bleef ze toch in haar terminologie voor een psychiater
haast ontoegankelijk. Men hoorde zelfs katholieken uitleg vragen over concepten
die ze niet hadden begrepen, zodat ook na deze uiteenzetting de rijkdom van onze
geloofsinhoud naast de interessante, maar soms zo arme, structuren van de
dieptepsychologie niet genoeg naar voren kwam.
De derde spreker was de Franse psychoanalyst en sexoloog Dr Hesnard. De
gegevens blijven confuus, zei hij. Men kan alleen hopen enige helderheid bij te
brengen door zorgvuldig de standpunten te onderscheiden.

Streven. Jaargang 2

357
Subjectief en clinisch gezien is het schuldgevoel 'un comportement (virtuel et sans
objet réel) qui signifie, pour le sujet, une Faute et une Punition'. Subjectief en
analytisch gezien is het schuldgevoel 'un comportement d'adaptation à l'Interdiction,
vécue comme menace à la valeur personnelle', die hij echter ethisch en niet puur
instinktief opvat. Objectief is het schuldgevoel een conflict tussen onverenigbare
handelwijzen. Hij sloot met een volstrekt onzakelijke aanval op de godsdienst, die
zijn ideaal van een spontaan individu, dat in staat is zich te schamen bij iedere
wezenlijke overtreding en gevoelig is voor een sociaal schuldbewustzijn, zou in de
weg staan. Alsof de godsdienst niet veeleer die ethisch-humanistische vorming kon
verrijpen en uitdiepen.
De wijsgerige kritiek van Prof. Brinkman van Zürich op de phenomenologische
studie van Jaspers, waarbij hij tot de conclusie kwam, dat er een hele waaier nuances
in het schuldgevoel te vinden zijn, was te filosofisch om door de
pragmatisch-ingestelde vergadering naar waarde te worden genoten.
Orthodox-psychoanalytisch was de lezing van Dr Rickman, die het schuldgevoel
voorstelde als de uitdrukking van de spanning die in het individu ontstaat door een
absorptie van een gedeelte der omgeving.
Margaret Mead, die de derde dag sprak over collectieve schuld, oogste om haar
sprankelende humor en schranderheid een verdiend succes. Hoewel enkele begrippen
vaag bleven, was toch zeer verduidelijkend het onderscheid dat zij maakte tussen
collectief schuldgevoel en collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Even verhelderend
werkte de uiteenzetting van de Nederlander Dr Krijgers-Janzen, die voor het eerst
het verschil formuleerde tussen biologisch, sociaal en geestelijk schuldgevoel.
Op de laatste dag werden de nieuwigheden op psychotherapeutisch gebied
besproken. Niet ieder deelde hierin de skepsis van Dr Meier omtrent de groepstherapie,
hoewel men deze na de discussie toch maar wilde beschouwen als hulpmiddel voor
de gevallen waar gebrek aan tijd de individuele therapie verhindert; en dan nog doet
men er goed aan alleen similaire gevallen in één groep te verzamelen. Na de
velerhande pogingen van de vorige jaren is het mogelijk meer eclectisch te zijn in
de methoden en aldus vlugger te werk te gaan door de beste therapie voor ieder
bepaald geval aan te wenden.
De Zondag, rustdag tussen de twee eerste congressen en het derde, bood voor
protestanten en katholieken de mogelijkheid om kerkelijke diensten bij te wonen.
Na de hoogmis kwamen enkele katholieke deelnemers samen, verwelkomd door Dr
Strauss en Dr Fritzgerald, prominente leden van het congres. Daar men te laat
gewaarschuwd had, waren velen afwezig,
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die later hun spijt daarover betuigden. Om dit te voorkomen, werd nu reeds
aangekondigd dat men voor het congres van Parijs in 1950, een heel programma
besprekingen tussen katholieke psychiaters en psychologen zou opstellen.
Op de openingszitting van het congres voor 'mental health' werden de
vertegenwoordigers van de Engelse regering en een afvaardiging van de Unesco en
van de 'World Health Federation' plechtig verwelkomd.
Het doel van dit congres was: bij de psychiaters verantwoordelijkheidszin en
geestdrift te wekken voor het werk van vrede onder de volkeren. Meer dan 5000
verslagen uit 27 landen waren binnengekomen, die allen een bijdrage wilden zijn tot
het bevorderen van meer gezond verstand bij de mensen, om langs die weg heldere
en verdraagzame gemoederen te kweken en aldus de vrede te verzekeren. Want de
zogenaamde wetenschap der dynamische psychologie, die als vrucht van de
psychoanalyse in de laatste jaren opgang gemaakt heeft, beschouwt de vrede niet als
een product van politieke bedrijvigheid of van sociaal en economisch evenwicht
tussen de volkeren, maar als het gevolg van de innerlijke vrede der harten. Door het
bevredigen van die harten zouden de psychiaters dus de geestelijke leiders van de
moderne mens worden.
Hoewel ruim van opvatting, en eerbiedwaardig van bedoeling, scheen dit congres
evenwel een poging om het leven der mensen zonder ernstige godsdienstigheid te
organiseren. Zonder sectair te zijn, klonk de rationalistische noot ontegensprekelijk
sterk door en de religieuze verdraagzaamheid die men er ten toon spreidde was van
het soort dat tenslotte toch maar dissolverend werkt op een godsdienstig gemoed.
Wat de geestelijke leiding van de wereld aangaat, daarvoor waren de sprekers en
het hele congres onbevoegd om velerhande redenen: hun veel te armoedige filosofie,
hun simplistisch-biologische denkwijze, hun onvermogen om zich te verheffen tot
een geestelijke en zelfs maar zuiver-(doch volledig-) menselijke instelling tegenover
hun problemen, en vooral hun onbegrip voor de werkelijkheid 'mens'.
Meer dan voor de twee eerste congressen kunnen we voor dit derde slechts
schematisch de besprekingen weergeven.
Onderwerp van de eerste dag was: 'Geestesgezondheid en wereldburgerschap.'
Men moest trachten equivalenten te vinden voor oorlog, en zorgvuldig te bestuderen
hoe de infectie van de oorlogsgezindheid zich verspreidt. Tegelijk met individuele,
zijn ook kulturele, sociale en economische komponenten mee verantwoordelijk voor
de geestesgezondheid. Waar vooroordeel en angst heersen ontstaan periodiek
onoverzienbare conflicten. Prof. Mitrany scheen daarbij echter te menen dat de staat
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wel genoodzaakt is zulke vooroordelen aan te kweken: 'The truth is that the State
which has become too weak to give us security, has become too strong to allow us
liberty.' (De staat is te zwak om veiligheid te geven en te sterk om ons vrijheid te
verlenen.)
Met Prof. Rumke van Utrecht, die een voordracht hield over het thema individu
en gemeenschap, trad men dadelijk in een rijkere, meer spiritualistische levenssfeer,
die de Angelsaksische wereld vreemd schijnt. Individu en gemeenschap zijn geen
starre begrippen, maar evoluerende mogelijkheden, zodat het probleem nooit door
een sociale aanpassing kan opgelost worden, maar alleen door een steeds levende
liefde tot de naaste. Als tegenhanger hiervoor kwam Dr Slavson, die niet wilde dat
men op een filosofie der maatschappij zou wachten, maar dat men de opgedane
ervaringen zou benutten. Men moet de bereikbare milieus beïnvloeden, daar hierin
alle frustratie tot vijandschap leidt; deze op haar beurt wekt agressie, die, wanneer
ze zich niet tegenover het Vaderbeeld Staat normaal kan uitdrukken, tegen den
evenmens wordt gekeerd en dan broeit ergens oorlog.
Ook dit congres erkende algemeen (alleen Frankrijk en Griekenland schenen anders
te denken) het groot belang van het gezonde gezin voor de samenleving. Hoe de
voorstellen om de houding tegenover de ongehuwde moeder te veranderen daarmee
te verzoenen waren, is niet onmiddellijk duidelijk.
Tevens werden de verhoudingen werkgever-arbeider onderzocht vanuit het medisch
standpunt. De oorzaken der conflicten moeten opgezocht worden en de broeihaarden
moeten worden opengelegd. De arts is daartoe het best in staat, omdat hij de enige
niet-vooringenomen instantie blijkt te zijn, vermits voor hem, als geneesheer, tussen
arbeiders en werkgevers geen verschil bestaat.
Een hele dag werd besteed aan het oprichten van een wereldfederatie voor
geestesgezondheid en het opmaken van plannen. Bedoeld werd een nauwe
samenwerking tussen arts, psycholoog, anthropoloog, filosoof, theoloog en sociale
werkster in een interprofessionele groepering. Verschillende commissies moeten
instaan voor het scheppen van centra voor lichte gevallen, preventieve behandeling,
heraanpassing, speciale vorming en training, om aldus vele mislukte en nutteloze
levens productiever en gelukkiger te maken. Gelijklopend daarmee moet ook een
wetenschappelijke behandeling der misdadigers worden ingericht. Wanneer in de
discussie Dr Hauser (Wenen) met klem vroeg dat men de jeugd opnieuw geloof zou
bijbrengen door het voorbeeld van een diep harmonisch leven, bewees het lange
applaus hoezeer hiermee een algemene nood werd aangeroerd.
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De laatste dag werd heel wat belangrijker dan men van een officiële sluiting verwacht
had.
Nadat de doelstelling van dit congres opnieuw scherp was omlijnd, werden nog
eens de belangrijkste conclusies doorlopen. Vooreerst was daar het ernstige vraagstuk
van het huisgezin, dat onvervangbaar blijkt, het probleem der vrijwillige
vruchtbaarheid en het verlangen van millioenen vrouwen om kinderen groot te
brengen. Ten tweede is daar de tragische kwestie der 'displaced children' en, daarmee
verbonden, de meer algemene taak van de gezonde opvoeding van het kind en de
vorming van al wie het in zijn groeijaren te leiden heeft: ouders, verpleegsters,
onderwijzers, kinderartsen. Verder werd het belang van de taal voor de ontwikkeling
van het kind even onderstreept, de plasticiteit ten goede van ieder mens werd nog
eens beklemtoond samen met de grote rol die de godsdienst vervullen kan voor de
harmonische en gezonde ontwikkeling van de geest.
Dan gaf Prof. Flügel lezing van de besluiten: er zijn ten eerste enkele opvallende
bevindingen: de modificeerbaarheid der individuen en gemeenschappen, en
daartegenover de natuurlijke inertie die alle modificatie weert. De noodzakelijke
samenwerking om een doeltreffende geesteshygiëne door te voeren; de aanvaarding
van een wereldgemeenschap schijnt noodzakelijk, al blijven godsdienstige en kulturele
groeperingen belangrijk: dat alles vergt een zekere tolerantie, maar ook een
uitwisseling van zekere algemene waarden. Hier kwamen ook de tekorten van het
congres aan het licht: dat men namelijk naar die waarden niet had gevraagd. Want,
zei hij, men is niet veel verder geraakt dan enkele definities, zoals b.v.
geestesgezondheid is een toestand die de optimale ontwikkeling van het individu
toelaat; een goede gemeenschap is er ene die zulke ontwikkeling voor haar leden
mogelijk maakt; ze is tolerant voor de gemeenschappen die haar omringen, ofschoon
ze zich zelf ontwikkelt; wereldburgerschap veronderstelt zulke gemeenschappen.
Ook geldt het verwijt dat men vele problemen heeft aangeraakt zonder ze uit te
diepen en dat men andere problemen helemaal heeft verwaarloosd, zoals b.v.
physische gezondheid, de economische voorwaarden van de geestesgezondheid,
bevolkingsproblemen etc...
De internationale voorbereidingscommissie had een document van 44 bl.
samengesteld, waarin de problemen van het congres werden aangegeven, en dat zou
overgemaakt worden aan de Unesco en de World Health Organisation.
Dit ernstig document is als een akte van geloof voor de arts en de psychiater om
in een wereld vol angst, waarin de exacte wetenschap de gevaarlijkste
vernietigingswapenen in de handen van een waanzinnig mensdom drukken kan, het
lijden te verminderen en het geluk te vermeerderen door aanwending van den goeden
wil der mensen.
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Aan den grondslag ervan ligt de vaststelling dat de mens, individueel en sociaal, op
ieder tijdstip van zijn leven, plastisch blijft, maar in zijn sociale organisatie ook een
inertie-kracht vindt, die het zo moeilijk maakt de nodige veranderingen in te voeren.
Het document overschouwt de geestelijke ontwikkeling van het individu in het licht
van dit inzicht, het bestudeert de groei van de mens in de gemeenschap en wijst op
het verband tussen geestesgezondheid en wereldburgerschap. Er volgen practische
wenken en aanbevelingen, uitgewerkte programma's en grotere voorstellen op het
internationaal domein.
Doch na lezing van dit zo aanmoedigend, positief-gerichte en deemoedig document,
blijft toch de indruk dat dit allesomvattende, zo tolerante stuk, als slotsom wellicht
niet meer betekenen kan dan 'goede wil'.

Bedenkingen en kritiek
Ondanks heel de positieve opzet, de welwillendheid en het verheven doel van het
congres, en het sympathiek gehoor dat de sprekers bij heel dit psychiatrisch,
psychologisch en sociologisch publiek vonden, kon men heel dit moedig initiatief
niet vrijspreken van de naïviteit eigen aan mensen die zich nooit met de politeia
hebben bemoeid. Dikwijls had men de indruk verzeild te zijn geraakt in een utopia,
waar alles werd opgelost door psychotherapie (of meende men psychoanalyse?) waar
sociale, economische en politieke factoren haast van geen tel waren.
De artsen, die door hun beroep bijna helemaal biologisch zijn ingesteld, konden
moeilijk doordringen (dit moet hier nog eens beklemtoond worden) tot de geestelijke
structuur van de mens, wiens onderstructuren wel door de geneeskunde geleid en
gecorrigeerd worden, maar wiens ziel men daarbij niet ongestraft miskennen mag.
De dynamische neigingen van de psyche zijn de hele menselijke persoonlijkheid
niet.
Dit typisch Angelsaksisch congres, met zijn uitgesproken pragmatisch en
optimistisch karakter, zijn gebrek aan ernstige filosofie, zijn sympathieke, afzijdige
maar helemaal niet agressieve houding tegenover het religieuze, liet op
ondubbelzinnige wijze uitkomen hoe heel verscheiden de bijdragen van het vasteland
waren (op de orthodoxe psychoanalysten na) met hun zo diepe beschouwingen en
hun zo spiritualistische bekommernissen.
Wie het programma doorleest kan niet aan de indruk ontkomen: ofwel dat de
psychoanalytische richting de psychiatrische wereld beheerst, ofwel dat de
organisatoren met opzet aan deze denkrichting sleutelposities hebben verleend. In
vele referaten klonk een sterke psychoanalytisch-dogmatische toon door, met een
stroeve terminologie en haar revelatie van de men-
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selijke persoonlijkheid op halve diepte. Wel werd het inzicht in de psyche door de
dynamische psychologie verrijkt, doch meteen werd de menselijke persoonlijkheid
verminkt, want in de diepste kamers van het menselijk hart is deze wetenschap nooit
doorgedrongen. Zodat aan deze methode het gevaar verbonden blijft dat ze aan het
werk gaat met halve waarheden, onklare inzichten en met instrumenten die verlammen
en doven, in plaats van te openbaren. Dit bleek vooral bij de bespreking van het
schuldgevoel, waar een fundamenteler en eerbiediger behandeling vanzelf zou gevoerd
hebben tot metapsychische gebieden.
De rationalistische, enigszins loge-achtige klank van het congres kwam het
duidelijkst ten gehore in de uiteenzettingen van de vertegenwoordigers van de U.S.A.,
die als grond-dogma voorhielden: kennis van de innerlijke dynamiek der psyche is
het nieuwe heil. Iedereen houdt als vanzelfsprekend dat men de menselijke rede in
alle eerbied en met volle kracht moet aanwenden om de hele werkelijkheid van het
menselijk bestaan te doorgronden en te beheersen. Maar moet men zich daarbij
afvragen of deze al té zelfverzekerde triomfante houding zich tenslotte niet tegen de
rede zelf zal keren?
Kenmerkend voor het hele congres was het verlangen naar een wereldeenheid,
naar een samenleven en samenvoelen van alle mensen. Wanneer men voldoende de
dynamiek van de psyche beheerst, wanneer men bij alle volkeren eenzelfde gezonde
houding van de geest kan bewerken, dan hoopt men wel tot een eenheid te komen.
Het is echter tragisch, dat, na twintig eeuwen christendom en verlossing in denzelfde
Christus, in eenzelfde mystiek lichaam, de wereld daarbuiten op zoek gaat naar een
basis voor eenmaking. Non est in alio salus: er is geen heil buiten Hem. Daarom
moet de Kerk, moeten alle christenen met vreugde iedere poging begroeten, maar
meteen bedenken dat het doel alleen zal bereikt zijn wanneer Christus het Rijk aan
de Vader zal aanbieden.
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Verenigd Europa: Hoeksteen der Verenigde Volkeren
door Dr J.W.M. Schröder
Europa en de wereld
HET is nauwelijks te geloven, maar tot de voorstanders van een Verenigd Europa
wordt somtijds het verwijt gericht, dat zij... bij hun tijd achterop zijn geraakt. Men
bedoelt dan te wijzen op de hedendaagse verkeers- en oorlogs-techniek: de
super-sonische snelheden der vliegtuigen en luchtwapens, de atomische en bacillaire
verdelgings-middelen. Die techniek zou alleen nog maar oplossingen toelaten in
wereld-formaat, op het niveau van een Verenigde Wereld. Men wijst ook op de
problemen van wereld-productie en wereld-voedselvoorziening. Het kleine Europa,
die onaanzienlijke kaap van het immense Euraziatische werelddeel: wat zou daaraan
bij de oplossing der wereldproblemen nog voor betekenis zijn te hechten? Heeft het
hoegenaamd nog wel zin, om te streven naar een Europese of West-europese
Federatie?
Deze critiek op het streven der Europese federalisten mag op het eerste oog al
bekoren, in feite is zij in hoge mate misplaatst. In werkelijkheid immers is de zaak
aldus, dat het vraagstuk der wereldregering of wereldfederatie tot op heden nog geen
stap nader tot zijn oplossing is gekomen. Zolang nog zelfs geen begin van praktische
uitvoering is gegeven aan enig concreet staatkundig concept om te komen tot een
wereldfederatie, doet men beter zich van critiek op anderen te onthouden.

Het ingebreke blijven der wereldfederalisten
Te meer misplaatst nog is deze critiek, waar het uitblijven van een oplossing op
wereldniveau niet in de laatste plaats mag worden geweten aan het gemis aan een
concrete en praktische politiek, die het mogelijk maakt, om tot zulke oplossing te
komen. Sterker nog: men krijgt veelal den indruk, dat de voorstanders van een
wereld-regering totdusverre in overwegende getale verzuimd hebben, zich ook maar
enige heldere voorstelling te maken van wat precies onder zulke regering is te
verstaan. In een der meest leidende tijdschriften, 'Common Cause' gewijd aan de
wereldregering, is daarover onlangs nog een boekje open gedaan. Terecht werd daar
aan de voorstanders van het wereldfederalisme verweten, dat zij met hun propaganda
al te zeer in het vage blijven en daarmee in hoge
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mate schade toebrengen aan de praktische verwezenlijking van hun ideaal.
Nu eens zich vastleggend op het cerebrale gedachtenbrouwsel van een pasklare
wereldregering die op een goeden dag zo maar plotsklaps als een moderne Minerva
uit het hoofd van de een of andere Jupiter te voorschijn treedt, dan weer zich
overgevend aan de even verwarrende als simplistische begoocheling van een
wereldparlement - dat alle fouten van het staatse parlementarisme te vermenigvuldigen
dreigt in wereldformaat - schijnt het wel alsof de overgrote meerderheid der
wereldfederalisten van elke zin voor nieuwe staatkundige vormgevingen is verstoken.
Kan men het hun euvel duiden? Heeft niet de Organisatie der Verenigde Volkeren
zich op haar beurt aan dit zelfde euvel bezondigd? Het uit-den-tijdse individualisme,
dat nog steeds in de hierbedoelde milieu's als een wet van Meden en Perzen geldt aan de Staten een persoonlijkheid toekennend, die zij in wereldformaat al lang niet
meer bezitten - het onvruchtbare parlementarisme, zoals dit ook in de Assemblée der
Verenigde Volkeren nog steeds opgeld pleegt te doen, om steevast te vervallen in
zijn tegendeel - het veto-recht - (alsof er tussen deze beide uitersten geen soepele
tussenoplossingen zouden bestaan!): is dit alles niet het bewijs van een soort van
intellectuele schichtigheid, die zich van de betrokken milieu's pleegt meester te
maken, zodra het er op aankomt, om op wereldniveau met de gangbare staatkundige
methodes te breken? Zo ja, dan loont het de moeite om het probleem ener nieuwe
wereldorde te ontlasten van de zware hypotheek die daarop door onze intellectuele
tekortkomingen en traagheid rust, om daaruit enkele eenvoudige maar fundamentele
begrippen los te maken, die ons in staat stellen, de zaak met nieuwe ogen te bezien.

Terugroep tot de werkelijkheid
Het is deze terugroep tot de werkelijkheid, die voor het eerst in de geschiedenis van
het wereldfederalisme te vernemen valt in het ontwerp voor een verbeterd Charter
der Verenigde Volkeren, dat kort geleden verschenen is van de hand van het
'Committee to frame a world Constitution' van de Universiteit van Chicago. De
auteurs van deze nieuwe wereld-constitutie hebben zich ervan rekenschap gegeven,
dat, alvorens te beginnen met een wereldregering, men eerst de wereld heeft te
organiseren. En terecht! De verspreiding van de volkeren der aarde over het gehele
oppervlak der planeet, de verscheidenheid, het gemis aan elken samenhang van deze
onoverzienbare volkeren-constellatie: zijn zij niet van dien aard, dat iedere poging
tot een wereldregering langs den weg van rechtstreekse vertegenwoordiging der
bestaande volkseenheden zonder meer gedoemd is te stranden? Afwezigheid van
elke politieke vormgeving bij sommige dier volkeren, afwezigheid bij anderen weer
van een vormgeving, die stand-
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vastig genoeg is, om een doeltreffende vertegenwoordiging in de organen van
wereldregering mogelijk te maken, opvallende ongelijkheid tussen de verschillende
politieke vormen onderling (kolonie, mandaatsgebied, dependant aerea, protectoraat,
satellietstaat, nationale staat, federale staat, statenunie en statenblok), onmogelijkheid,
om al deze verschillende politieke eenheden te begrijpen onder denzelfden noemer:
genoeg, dit alles, om te besluiten tot de onmogelijkheid van een wereldregering of
wereldparlement, zolang niet tevoren in deze verwarde volkerenchaos een weinig
orde is gebracht. Een orde die ons in staat stelt, de wereldregering op natuurlijke en
organische grondslagen te vestigen. Genoeg tevens, om in te zien, dat de Organisatie
der Verenigde Volkeren, door te volstaan met alle volkeren over denzelfden kam te
scheren - de versleten kam nog wel van het nationale-staatscriterium - juist tekort is
geschoten in datgene, wat haar hoofdopgave behoorde te zijn: die volkeren op
overzichtelijke en ordelijke wijze te organiseren!

De nationale staat achterhaald door de grotere regionale verbanden
Te opvallender nog is dit tekortschieten der gangbare conceptie van wereldregering,
waar juist sinds de tijd, dat de Organisatie der Verenigde Volkeren haar ontstaan
heeft gevonden, zich allerwege een ontwikkeling heeft doorgezet in de richting van
grotere staatkundige verbanden. Verbanden met een regionaal, soms zelfs met een
continentaal karakter, die zich alle hierdoor kenmerken dat met het alleenzaligmakend
criterium der nationale-staats-idee wordt gebroken. Welnu: deze ontwikkeling is
goeddeels op weg het aangezicht der aarde te veranderen. Eenmaal zal zij blijken
haar stempel te hebben gedrukt op de twintigste eeuw. Op sommige plaatsen - Europa,
Zuid-Amerika, Indië en het Midden-oosten - moge dit nieuwe regionalisme nog niet
een zodanige staatkundige volkomenheid hebben bereikt, gelijk reeds eerder bereikt
werd door de Verenigde Staten en de Unie van Sovjet-republieken, weinig doet dit
af aan de beslissende betekenis, die aan deze 'dépassement' van den nationalen staat
juist bij het opbouwen van een nieuwe wereld-organisatie is te hechten. Is het niet
vreemd aan dit alles in het Charter van San Francisco zo weinig aandacht te zien
geschonken? Alsof voor zulk een wereldevolutie kon worden volstaan met simpelweg
in art. 52 van het Charter te verklaren, dat de vorming van regionale regelingen of
organen niet... uitgesloten is! Alsof niet deze regionale verbanden de aangewezen
bouwstenen zijn van elke nieuwe wereldorde. In plaats van ze te dulden, ware het
zaak geweest, om juist aan deze verbanden het vooruitzicht te openen op een actieve
functie uit een oogpunt van vertegenwoordiging in het kader der organisatie.
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Nieuwe maatstaven van vertegenwoordiging
Welnu: het is ditzelfde 'regionalisme op wereldniveau', dat de ontwerpers van het
nieuwe Charter van Chicago tot uitgangpunt heeft gestrekt. Zij hebben daarin
aanleiding gevonden, om de door hen voorgestelde Organisatie der Verenigde
Volkeren op geheel nieuwe grondslagen te vestigen. Vooreerst is dit doel nagestreefd
door een nieuwe indeling in een negental regionale of continentale kiesdistricten,
ook wel genaamd 'regionen'. Grosso modo zullen dit zijn: Europa, Afrika, de
Verenigde Staten (Atlantis), Sovjet-Rusland (Eurazië), het Midden-Oosten (Afrasia),
India met China, Japan en de Archipel van de Pacific (Asia Major), Indo-China met
Indonesië en Australië (Austrazie) en tenslotte Latijns-Amerika (Columbia). Nadat
naar rato van een pro millioen een wereldvergadering is bijeengeroepen, zal deze
onmiddellijk beginnen met zich in dit negental wereldkiesdistricten te splitsen. Elk
der distrikten kiest een gelijk aantal candidaten voor den Wereldraad (27). De
Wereldvergadering in haar plenaire zitting zal dan weer uit elk dezer 27-tallen een
aantal raadsleden kiezen voor elke regio gelijk (9). Deze 9 maal 9 raadsleden zullen
het kern-orgaan der Wereld-regering uitmaken. Zij zullen een vertegenwoordiging
zijn, die over de gehele wereld het beginsel der evenredigheid tot uitdrukking brengt,
hetgeen op basis van het staats-criterium nimmer is te bereiken. Maar wat meer zegt:
hier is de doorvaart gevonden tussen de Scylla van een met de realiteit strijdende
'oververtegenwoordiging' der meer volkrijke landen en de Charybdis van een met
het democratisch beginsel strijdende, vertegenwoordiging naar rato b.v. van
sociaal-economische standing. Als veiligheidsklep is tenslotte dan aan de
Wereldvergadering de bevoegdheid toegekend, om afzonderlijk nog een achttiental
nieuwe leden te kiezen onder de meest vooraanstaande wereld-experts, de eerste
maal op voorstel van de Assemblée der Verenigde Volkeren.
Is de functie der negen regionen vooralsnog beperkt tot het totstandbrengen van
een uitgebalanceerde doch besluitvaardige Wereldraad van maximaal 99 (81 et 18)
leden, gaandeweg zal die functie diverse andere terreinen van actie gaan bestrijken.
Gedacht is daarbij aan de instelling van een Wereld-planbureau met regionale
afdelingen (art. 9 van het ontwerp-constitutie), aan de organisatie van het Opperste
wereld-gerechtshof, dat zich volgens art. 22 van het ontwerp zal splitsen in regionale
Hoven van Beroep. Ook voor de ontwikkeling van regionale of continentale Federaties
is daarmee een belangrijke stimulans gegeven. Het zullen vooral deze Federaties
zijn, die op de duur aan de nieuwe wereld-organisatie het karakter zullen geven van
een progressief groeiende en evenwichtig gebouwde wereld-orde. Want zoals terecht
door de ontwerpers van het nieuwe

Streven. Jaargang 2

367
Charter van Chicago in hun toelichting verklaard is geworden: 'Zowel in Europa als
in Azië en in Latijns-Amerika worden thans nieuwe krachten geboren, die aanspraak
maken op een plaats in de zon, geroepen als zij zijn, zowel van nature als uit hoofde
van belang, om werkzaam te zijn als krachten van evenwicht en vrede'.

Nieuwe wegen voor intercontinentale samenwerking
Eenmaal de vorming der continentale en regionale verbanden op gang gekomen, rijst
de noodzaak, deze met elkander tot pacifieke samenwerking te brengen. Want het is
niet genoeg, de wereld in een aantal overzichtelijke regionen of verbanden
georganiseerd te hebben, indien deze verbanden op hun beurt zich tot hermetische
machtscentra zouden gaan samenballen op het voetspoor der oude nationale staten.
Gestreefd zal er dus naar dienen te worden, om tussen de nieuwe verbanden de nodige
solidariteit tot stand te brengen, opdat zij ook onderling zich tot samenwerking
geroepen voelen in het besef van de bijdrage, die bij de komende wereld-organisatie
van hen wordt verwacht. Welnu: ook in dit opzicht is het niet moeilijk, den laatsten
tijd zekere verschijnselen waar te nemen, die het bestaande pessimisme - gevoed
vooral door de tegenstelling tussen de Big Two U.S.S.R. en U.S.A. - in hoge mate
kunnen verzachten. Daar is vooreerst de recente ontwikkeling in den boezem van
het Commonwealth, een ontwikkeling die er duidelijk op wijst, dat de landen van
het Gemeenebest zich bewust gaan worden van de gemeenschappelijke roeping, die
hen tesamen met een Verenigd Europa in dit tijdsbestek staat te wachten. Daarnaast
vallen echter nog andere symptomen waar te nemen van een voortschrijdende
staatkundige heroriëntatie, die in hoge mate ten goede zal kunnen komen aan de
solidariteit, die nu eenmaal bij de verwezenlijking van het one-world ideaal tussen
de deelnemende partners mag worden geëist
Wij hebben hier het oog op de recente regelingen op federatieven grondslag, die
sommige Europese landen - Nederland en Frankrijk met name - sinds korten tijd tot
stand hebben gebracht ten aanzien van hun verhouding tot de gebiedsdelen overzee.
Neemt men kennis van de zich ontwikkelende structuur van de Union française en
van de Nederlands-Indonesische Unie, dan is het niet moeilijk, in een niet ver
afgelegen toekomst een geheel nieuwe vorm van intercontinentale samenwerking
waar te nemen, die het natuurlijk bindmiddel kan gaan worden tussen een groot deel
van de negen in het Charter van Chicago bedoelde, regionen. Het moge dan al waar
zijn, dat deze nieuwe ontwikkeling gevolg is van het streven der overzese gebieden
tot herneming der eigen zelfstandigheid, in schijn moge zij dan al duiden op een
verwijdering tussen de betrokken deelgenoten,
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dit neemt niet weg, dat de basis, waarop de nieuwe verhouding tussen die deelgenoten
wordt opgetrokken, een alleszins bruikbare grondslag biedt voor het streven naar
een intercontinentale solidariteit. Want het zou wel eens kunnen blijken, dat die basis
- waaraan het federale beginsel niet vreemd is te achten - juist door de soepelheid
van dit beginsel een heel wat doeltreffender bindmiddel zal zijn, dan de oude koloniale
verhouding. Niemand minder dan de Franse hoogleraar in het federale staatsrecht
Prof. George Scelle heeft er op gewezen, dat het federale beginsel de mogelijkheid
biedt, om ook tussen ongelijksoortige staatkundige grootheden een zeker evenwicht
tot stand te brengen. Die mogelijkheid is een uitvloeisel van wat men noemt de
'pluriformiteit van het federalisme'. Het is deze pluriformiteit, die een land als
Groot-Brittannië in staat stelt, om tegelijk deel uit te maken van de Unie van het
Commonwealth en van een Europese Unie of Federatie. Gelijk het weer diezelfde
pluriformiteit is, die het ook voor Nederland mogelijk maakt, om naast een Unie met
'de West' tevens deel te nemen in een Unie met Indonesië zonder dat beide Unies
daarmee noodzakelijk behoeven gelegen te zijn op een en hetzelfde staatkundige
vlak.
Gefedereerd enerzijds met de staten van den eigen regionalen verkeerskring Benelux, Europese Unie - en anderzijds opnieuw krachtens het federale beginsel
verbonden met de landen van Oost en West, als voortzetting van een eeuwenoude
symbiose, zal Nederland, gelijk ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aldus een
belangrijke bijdrage kunnen geven tot de solidariteit, die nu eenmaal voor elke nieuwe
wereld-organisatie benodigd is. De 'overlapping' van federale veiligheidszones, die
van de hier bedoelde ontwikkeling het eindresultaat zal zijn, zal het staketsel worden
van een nieuwe wereld-organisatie, die dien naam waardig is en waarbij ook tussen
de continenten onderling de samenhang tot stand komt, die voor een goede
samenwerking in het centrale wereld-orgaan is vereist.

Europa één in een verenigde wereld
Is eenmaal de West-Europese Unie een feit geworden, dan zal zij op haar beurt deze
taak van intercontinentale verzoening kunnen overnemen. Opnieuw zal het oude
werelddeel daarmee blijk kunnen geven, zich zijn roeping bij de ontdekking van een
'nieuwe wereld' bewust te zijn. Het is deze roeping, die aan de leuze 'Europa één in
een Verenigde Wereld' haar volle betekenis geeft, gelijk zij tevens beslissend kan
zijn voor de plaats die de Europese Unie aan de tafel der Verenigde Volkeren staat
te wachten. De roeping van een onmisbare factor te zijn bij een nieuwe organische
en hierarchische wereldorde, die een zinvolle uitdrukking is van de staatkundige
ontwikkeling dezer eeuw.
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Wat is Literatuur
door Em. Janssen S.J.
Helden en dichters, gij die door der tijden nevel mij toestraalt als sterren
door mist,...
(H. Roland Holst-van der Schalk)
TWEE Franse schrijvers hebben deze vraag onlangs gesteld en beantwoord: Charles
du Bos, in vier voordrachten die verzameld zijn laatste boek vormen1.; Jean-Paul
Sartre in zes artikels van Les Temps modernes2.. Zonder denzelfden grondslag zouden
de twee antwoorden met elkaar in tegenspraak zijn; nu zijn ze alleen onverenigbaar.

I
Volgens Charles du Bos is de literatuur de incarnatie van het woord: al de woorden
van een letterkundig gewrocht vormen samen een organisch geheel, een levende
gestalte. Levend van welk leven? De woorden worden opgenomen in een hoger
bestaan en bestemming dan die van hun gewoon aanduiden en betekenen; evenals
door Christus' menswording de menselijke natuur opgaat in een godmenselijk wezen.
En eigenlijk hebben de twee transformaties een verband met elkaar: die tot de eeuwig
levende schoonheid, tot de vergoddelijkte zaligheid; want omdat Christus de schepping
eens heiligde en boven zich verhief, daarom kan de kunstenaar de woorden
wonderbaar herscheppen. Hij herschept ze tot een blijvende pracht, een bijna
onmiddellijken afglans van Gods barmhartig bezielen. Het heelal toch, ieder ding of
persoon afzonderlijk en alles samen, is, in wezen en werking, leven en willen,
afhankelijk van en verbonden met Hem die in het midden staat, den Eerstgeborene.
De grond van zulke voorstelling ligt heel diep. Natuur en bovennatuur worden
geenszins dooreengegooid; maar de bovennatuurlijke bestemming, het werk van
Christus die alles verloste, determineert, als laatste beginsel, leven en vorm. Daarin
opgenomen, staat ook elke natuurlijke werkzaamheid aan zich ontheven en
omgeschapen; àlles, één met Christus of het leeft niet meer, begint meer en meer op
Hem te gelijken.
Zoveel méér geldt dat voor de kunst, voor de literatuur in het bijzonder,

1.

2.

Charles du BOS, 'Qu'est-ce que la littérature?' Traduit de l'anglais par Mme Charles du Bos,
et 'Dernier journal intime', suivi de 'Hommage à Ch. du Bos' (par différents auteurs). 'Présences', Plon, Paris, 276 p., 1945.
Jean-Paul SARTRE, 'Qu'est-ce que la littérature?' - Les Temps modernes. IIe année, Nos
17-22, février-juillet 1947.
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daar deze het randgebied bezet van het religieuze en het profane. Door haar gaat het
gewoon-menselijke in het religieuze over; door haar zuigt de godsdienstigheid alles
aan van mens en mensdom. Zoveel méér neemt zij den vorm aan van Christus'
verschijnen op aarde; ook zij heeft 'woorden van eeuwig leven'.
Het was, voor den bekeerden Charles du Bos gelijk voor velen van zijn tijdgenoten3.,
een dierbare gedachte: sinds Christus' verschijnen op aarde mag alleen de katholieke
literatuur, ook als zodanig beschouwd, voltooid heten. Elke andere is benaderen en
tasten. Misschien missen wij, om dat aan te voelen en te aanvaarden, het totale, het
allesomvattende geloof; die waarheid echter ligt meer voor de hand dan deze andere,
welke toch door velen aanvaard wordt: in de eens gekerstende landen verzekert alleen
een oprecht beoefend christendom gerechtigheid en vrede.
Doch keren we tot de grondgedachte van Du Bos terug, tot de onwrikbare as van
zijn bekoorlijk wentelend systeem: in de literatuur achterhaalt de vorm den inhoud.
De woorden vangen het leven, de stof de ziel; het kunstwerk leeft, glanst en beweegt
zich als een gezond lichaam, badend in licht. Het is de kunstenaar niet meer en toch
nog de kunstenaar; het leeft veel subtieler, langer en verhevener dan diens aards
verschijnen, bewegen en voorbijgaan, waaraan het nochtans - of het zou verzwinden
- nooit geheel wordt onttrokken.
Zo ontdubbelt zich de scheppende literator: object en subject, kind en vader, bezit
en bezitter. Daarvoor moet hij, geheel aan zich ontkomen, geheel zich vatten; door
de donkere schacht van den dood heen, moet hij, gestorven en nog levend, zich
terugvinden in een verrezen bestaan. In een salto mortale bereikt hij het universele
en eeuwige; hij verliest en hij wint zich: voor allen, altijd, daarvan zich bewust.
Zijn kunstwerk, tegenover hem gezien gelijk tegenover anderen, is een levend
wezen. Luttel woorden misschien, maar met een inwendige bewogenheid en gloed.
Een altijd beminnelijke, altijd veel openbarende gezel; een steeds stuwende,
koesterende, weldoende aanwezigheid. Een altijd stuwende drang, een zuiverende
verheffing, een ontroerende verinniging.
Kunstenaar en kunstwerk zijn dan aan zichzelf ontheven. In de vormelijke
verschijning van het kunstwerk zit een ziel gevangen en deze voert alles mede in
haar grenzeloze vrijheid; de kunstenaar gooit scheppend de menselijke beperking af
als een loden mantel. Doch alleen Gods menswording en verlossing hebben het ene
en het andere mogelijk, bereikbaar, begeerlijk gemaakt; daardoor zijn heelal en
mensdom doortrild van liefdevolle eenmaking en zaligende goddelijkheid.

3.

Wij denken het eerst en het meest aan Claudel.
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Wat is dan, volgens Charles du Bos, literatuur? Zijn antwoord is tegelijk praktisch,
idealistisch, exemplarisch, heroïsch.
Praktisch: lees de grote schrijvers, zegt hij, de dichters het meest; gij neemt het
wel waar. Lees bij voorbeeld (hij doet het met ons) Keats, Shelley, Coleridge,
Browning, Goethe, Joubert, Claudel; laat ze op u inwerken. Zonder de 'onzichtbare
wereld' te kunnen definiëren, zijt gij er binnengegaan.
Doch hij kiest slechts de groten, onverschillig bijna voor wat dagelijks, wekelijks,
maandelijks, in bladen en tijdschriften, literatuur wordt genoemd. Niet realistisch
neemt hij het literair verschijnsel waar; idealistisch, en toch gedeeltelijk inductief,
legt hij vast hoe het wezen zijn moet.
Hij doet het exemplarisch. Voor hem, den integraal gelovige, deelt één groot
mysterie aan alles zich mede: de mensgeworden God, onze Verlosser die, door zijn
dood, met den Heligen Geest het aanschijn der aarde vernieuwt. Door de literatuur
heen benadert de criticus dat mysterie; in verhouding daarmede benadert hij de
literatuur. En deze is, in het gehele bestaan, de meest onmiddellijke voorbereiding
op de bovennatuurlijke werkelijkheid, daarvan ook de meest duidelijke afglans.
Niet dan heldhaftig wordt, door schepper en lezer, zulke literatuur beoefend. Alles
geeft men, om in die blijvende schoonheid binnen te gaan; altijd ontvangt men méér
dan wat men heeft geschonken.
Wat is dan literatuur? Neem en lees. Ga met geheel uw wezen op die lectuur in,
en wees tot alles bereid. Ineens wijken de poorten. Verrast en verrukt bevindt gij
uzelf in het voorgeborchte van godsdienst en heil; verborgen en toch voelbaar zijn
u de mensgeworden Christus aanwezig, de waaiende Heilige Geest.

II
Ook voor Jean-Paul Sartre is de literatuur heroïsch. De schrijver, de heldhaftig zich
bevrijdende, moet zijn medemensen en de gehele samenleving opvoeren naar de
vrijheid. Schrijven is, voor hem, handelen: zo heldhaftig handelen dat velen, daarin
en daardoor, ingaan op de eigen bevrijding. De schrijver gaat de anderen voor; hij
verkondigt de goede tijding niet: hij is ze.
Maar door een aanhoudende vernietiging slechts zou men, zonder ze ooit te bezitten,
de vrijheid veroveren. Onverpoosd maakt men zich los, altijd van alles. Zo leeft men
scheppend en persoonlijk; al schept men maar om het geschapene onmiddellijk los
te laten, al zal men nimmer geheel zichzelf worden.
De mens beweegt zich op den rand van het zijn en het niet-zijn. Uit het
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niet gekomen, gaat hij naar het niet. Intussen vernietigt hij om te bereiken, en hij
bereikt wat hij aanstonds vernietigt. Daarin bestaat het leven; de litterator is, daartoe,
de bezielende aanvoerder.
Een dubbele gelijkenis met Du Bos loopt in het oog: het meest intense leven is, voor
beiden, sterven-en-verrijzen; voor beiden komt, in de menselijke bedrijvigheid, de
literatuur vooraan.
Sterven-en-verrijzen. Voor den ene komt en gaat de mens van het leven naar het
leven, van God naar God; voor den andere van dood naar dood, van het niets naar
het niets. Het aardse leven is, in de eeuwige zee, een eilandje van sterfelijkheid, - of
het is, even, een half-doorbrekende ster in den ondoorgrondelijken nacht. Voor den
ene sterven wij om te leven; voor den andere kampen wij, wanhopig, met den
onverwinnelijken dood. De ene ademt in de levende liefde; de andere put vernielend
zich uit in trots en haat. En toch ligt in beider opvatting een diepe gelijkenis: alleen
de held leeft groot en diep; alleen nabij en door den dood wordt het leven waardevol
en persoonlijk.
Zo volstrekt en beslist plaatsen beiden de literatuur vooraan, dat menig nuchter
burger van dweepzucht, gezichtsbedrog of beroepsmisvorming zou gewagen; doch
de ware humanist begrijpt. In de kunst idealiseert zich, het eerst en het best, zuiverder,
hoger, wonderbaar, het als vereeuwigd leven, - en in het midden der kunsten, als
meest omvangende, als machtigste en rijkste, staat de literatuur. Haar belang en plaats
zelf verbinden ze allernoodzakelijkst met de heldhaftigheid: het meest intense, het
transformerende bestaan. Altijd echter blijft ze functie. Wie ze dan, in en om zichzelf,
van een consequente godsdienstigheid of goddeloosheid zou losmaken, erger dan
Sartre zou hij ze ontheiligen en schenden. Het gehele leven zou hij ontwrichten en
schenden; hulpeloos en hopeloos werd het ontkracht en ontluisterd.
Het ware leven is dan het heroïsche; daarin neemt de literatuur de allereerste
bediening waar. Laat verder Du Bos en Sartre lijnrecht tegenover elkander staan;
met dezen verwanten grondslag kunnen hun stellingen niet meer met elkander in
tegenspraak genoemd worden.
Wèl onverenigbaar; want terwijl Du Bos de literatuur met een aureool omgeeft, wil
Sartre ze vernietigen. Waar kunnen, in zijn systeem, de 'schone letteren', de
onvergetelijke en onvergankelijke, nog een plaats vinden? Als hij het gehele leven
herleidt tot een steeds op de spits gedreven actualiteit, moment na moment en elk
moment als geïsoleerd, welke eeuwige waarde blijft onaangetast? En als de literatuur
in het actuele moet voorgaan, wat is zij anders dan, van de wisselende baren,
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het vlokkige schuim? Zij is journalistiek, afbrekende journalistiek in een geest van
zelfvergoding. Dag na dag ontstaat en vergaat ze; niets mag bewaard blijven, omdat
al het bewaarde, onherroepelijk verouderd, alleen kan hinderen. De literatuur volgens
Sartre zou uitkomen, in een vulkanisch kokende samenleving, op een totaal
onafhankelijk dagblad, revolutionnair zonder partij noch programma, met een zo
onverbiddelijk, harteloos, consequent en imponerend individualisme, dat het ieder
ander zou opjagen en besmetten.
Geen traditie meer, geen blijvende waarde, geen saamhorigheid noch liefde, geen
toekomst noch hoop, geen eeuwigheid noch God! Elke harmonie wordt vernietigd,
elke duur, elke samenwerking, elke consequentie zelfs en vastheid hoe dan ook. De
literatuur is, in een systeem dat alles vernielt, de opperste vernielster; het meest
vernielt ze zichzelf. Zij is, wanneer alles moet opgaan in vlammen, de olie en de
ontvlambare brandstof. Men kan ze zelfs de fatale vonk noemen; doch van haarzelf
blijft niets, niets ooit over.
Bij Sartre gelijk bij Du Bos hebben wij, zonder het gehele betoog samen te vatten
of te kritiseren, alleen de kern belicht. Het liefst zouden we nog ingaan op het
temperament van beide schrijvers. Twee superieur begaafden, met scherpen geest
en voor menselijke waarden heel gevoelig; twee kunstenaars die hunkeren naar een
absolute levenshouding. Een bewonderend contemplatieve, die de diepere, de
blijvende eenheid der dingen vermoedt en doorzoekt; een gestrenge rechter
daartegenover, afwijzend en trots, die in consequente tegenspraak, terechtwijzing en
cynisme eenieder wil overtreffen. Een die moeizaam het licht zoekt; een die het
duister het licht noemt. Een stralende gestalte die weldoend voorbijgaat; daartegenover
een nachtelijke verschijning, hardnekkiger en handiger dan veel kinderen van den
dageraad. Beiden willen door de oppervlakte en den schijn heen: de ene vindt het
heilige, de andere de corruptie; de ene de vreugde, de andere den walg. De ene geeft
zich over: hij ademt de eeuwige liefde; de andere kan het niet consequent doen: het
zou de wanhopige zelfmoord zijn.

III
Ons rest de taak enkele verstrooide aren te lezen.
De eerste. Scherp onderscheiden we de actualiteit en het actuele, het 4.

4.

Sartre vat de literatuur ongeveer op, gelijk hij zijn maandschrift 'Les Temps modernes' opvat.
Zie daarover: Cl.-E. MAGNY, 'Le temps de la réflexion. Jean-Paul Sartre et la littérature.' Esprit, avril 1948, p. 686-703, - André VENDOME, 'Jean-Paul Sartre et la littérature'. Etudes,
octobre 1948, p. 39-54.
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vluchtig gebeuren en de dieper liggende stroming. De eerste kan de literatuur niet
zijn; tenzij in zover men, daar doorheen, de tweede zou bereiken, en men onder het
actuele nog het blijvende zou zoeken, het nimmer vergankelijke, den
onvervreemdbaren schat. Nu moet de literatuur actueel zijn; maar het intense leven
van het jaar twaalfhonderd is het meer dan de vlakke mode of de politieke beroering
van gisteren. Het actuele ligt in het leven zelf: het trillende en stuwende, het warme,
duistere, heldere; in zover dat berust op de eeuwige, de onuitgeputte stilte, op Gods
altijd aanwezige, zijn even wijze als ondoorgrondelijke Voorzienigheid.
De tweede. Tegenover kunst en letteren staan onze gecultiveerden thans tweevoudig
verkeerd: onverschillig of aanbiddend. Vakmensen in de wetenschap, technici en
handelslieden leven praktisch buiten de literatuur; zelfs in onderwijs en opvoeding
verliest ze waardering en heerschappij. Splitsing en overdreven specialisering, dorheid
en versmalling in de wetenschappen zelf, ontmenselijking, zelfs laïcisering en
ongodsdienstigheid: hangt alles niet samen met het beotisch bestaan dat velen leiden?
Want de ware kunst doet, door zichzelf, de mensen ruimer en soepelder, gelukkiger
en blijder, meer liefdevol en edel, meer offerend zelfs en vroom handelen en wandelen.
En hangen daartegenover de toenemende ideologische verwarring en morele
ontaarding niet evenzeer samen met het aestheticisme, de aanbidding van wat geen
aanbidding verdient, het boven àlles stellen van kunst en literatuur om zichzelf?
Reeds wezen wij op de allerbedenkelijkste gevolgen van die vergissing.
De derde. Zoek de waarheid en schoonheid in een absolute levenshouding. Elke
halfheid haalt het peil neer, vernauwt den horizon en bedriegt.
De vierde. Elke kunst en literatuur, ernstig beoefend of genoten, plaatst den
kunstenaar of genieter op den weg naar het licht, naar Christus namelijk die het Licht
is der wereld. En een christendom dat, in een samenleving, geen kunst en literatuur
zou stichten, komt bedenkelijk voor: het zout der wereld heeft zijn kracht verloren.
De laatste. Wat is uiteindelijk de literatuur? Zoek ze niet in kranten en actualiteiten,
evenmin in foto's en reportages, zelfs niet in de geschiedenis der letterkunde. Zoek
ze in de grote werken, vakkundig onderzocht en ontleed, terwijl men peilt naar den
grond van zielsgesteldheid en levenshouding. De kunstenaar en schrijver zoeke ze,
naast het talent, in de technische vaardigheid; want het vakmanschap mag nooit falen.
Hij zoeke ze vooral, buiten de eigenlijke literatuur om, in den heldhaftigen trouw
aan het licht, dat hem steeds op de grens voert van het godsdienstig offer.
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President Truman's Herkiezing
door J. Donceel
DE laatste dagen - we schrijven dit op 13 November - wordt hier over bijna niets
anders gesproken dan over het ongelofelijke nieuws, dat President Harry S. Truman
herkozen is en dat de Republikeinse kandidaat, Gouverneur Th.E. Dewey, niet naar
het Witte Huis zal trekken. Daar de President der V.S. mede hierdoor een steeds
belangrijker persoon wordt, zal het zeker nuttig zijn over de betekenis dezer herkiezing
enige woorden te zeggen.
Op de eerste plaats, waarom waren de mensen zo zeker dat Dewey zou winnen en
Truman zou verliezen? Een eerste oppervlakkig antwoord is, dat al degenen die
beweerden iets af te weten van de gevoelens van het Amerikaanse volk de verkiezing
van Gouverneur Dewey zonder de minste aarzeling hadden voorspeld. De talrijke
'columnists', die in de kranten een speciale rubriek of 'column' schrijven over politieke
en andere aangelegenheden, hadden hun millioenen lezers verzekerd dat de
Republikeinen zouden winnen. Waar haalden zij deze zekerheid vandaan?
Voornamelijk bij de 'Public Opinion Polls', die regelmatig en met grote exactheid
de openbare mening polsen. Hoe deze 'polls' precies werken, is te ingewikkeld om
in dit bestek uit te leggen. Het moge voldoende zijn te zeggen, dat zij in de laatste
tien jaren de uitslagen van komende verkiezingen steeds met verbazingwekkende
zekerheid voorspeld hadden, en daarom practisch als onfeilbaar werden beschouwd.
Al deze 'polls' nu voorspelden met absolute overtuiging een onbetwistbare
overwinning van Dewey. Iedereen geloofde hierin, behalve President Truman zelf
en enkele zijner vrienden. Enige tijd voor de verkiezingen werd een groep journalisten
uit Washington ondervraagd naar hun mening over de waarschijnlijke uitslag der
komende verkiezingen. Deze journalisten, die van uit de hoofdstad de verschillende
kranten in het gehele land op de hoogte hielden van wat er in Washington gebeurde,
vormden natuurlijk een wel geïnformeerde groep. Vijftig dezer mensen werden getest;
49 voorspelden de overwinning van Dewey. Daar President Truman erelid dezer
journalistenvereniging was, had hij het recht om mede te stemmen. Sommige mensen
beweerden dat de enige stem die Truman's overwinning voorspeld had, de zijne was;
dit is echter later gelogenstraft. Een feit is het evenwel dat de President in zijn
verkiezingsredevoeringen gezegd heeft, dat al die ongeluksprofeten beschaamd
zouden zijn, wanneer ze de uitslag zouden
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horen; hij liet hen naar de 'polls' luisteren; hijzelf luisterde naar de mensen en
beweerde dat hij in de gezichten der millioenen lezen kon dat ze voor hem waren.
De uitslag heeft hem tegen iedereen gelijk gegeven.
Buiten de 'polls' waren er echter nog meer goede redenen om een republikeinse
overwinning te verwachten. Vooreerst het feit dat de Democraten reeds 16 jaar aan
het bewind zijn. Het Amerikaanse volk houdt van verandering, en er scheen een
verlangen te bestaan om in Washington nieuwe figuren te zien. Zo een lang bewind
van een zelfde partij verwekt overigens noodzakelijk vele wrijvingen, en in dit geval
schenen die sterk genoeg te zijn om de andere partij een goede kans te geven.
President Truman en zijn partij werden bovendien door zeer ernstige moeilijkheden
gehinderd. Onenigheid in de partij, die door oorlogsomstandigheden en door de
persoonlijkheid van Roosevelt onderdrukt was geweest, kwam nu tot uiting en had
kort te voren een gevaarlijke scheuring bewerkt, met name de opstand van Henry
Wallace en zijn nieuwe 'Progressive Party' en van Storm Thurmond met de
'Dixiekraten' in het Zuiden.
Wallace is een vreemde figuur. Hij was Vice-President gedurende de derde
Roosevelt Administratie (1940-1944), en werd alom beschouwd als een sterke
candidaat voor het Vice-Presidentschap in 1944. Maar Roosevelt moest niets meer
van hem hebben, waarschijnlijk omdat zijn uitgesproken ideeën en zijn sterk linkse
neigingen onenigheid in zijn kabinet hadden gebracht. Truman werd Vice-President,
en dat opende voor hem bij de dood van Roosevelt de deur van het Witte Huis. Had
Wallace echter in 1944 het Vice-Presidentschap veroverd, dan was hij nu President
geweest, hetgeen Moskou zeker aangenaam zou zijn geweest. Misschien had hij dan
het duistere spel der Roden beter doorzien... Wallace is een idealist, die
onverschrokken voor zijn gedachten uitkomt, zelfs als hij weet dat die onverschrokken
taal zijn politieke loopbaan zal breken. Steeds was hij een voorstander voor de sociale
wetgevingen en regeringsondersteuning der lagere klassen. Hij is overigens thans
zeer verbitterd, en het is waarschijnlijk die verbittering, die hem in de communistische
richting heeft gedreven. Wallace was in het begin der Truman administratie, 'secretary
of commerce' (minister voor handel). De wijze waarop hij deze post moest opgeven
is een der minst schitterende aangelegenheden geweest van Truman's bewind. Wallace
was namelijk uitgenodigd om voor een zeer 'progressieve' groep te spreken. Hij kwam
hierbij openlijk uit voor de vriendschap en een grotere conciliatie met de Sovjets,
juist op het tijdstip dat de Trumanregering besloten had de tegenovergestelde politiek
te voeren en niet meer toe te geven aan het Kremlin. Wallace had echter zijn speech
getoond aan de President, die zijn goedkeuring gegeven had. Toen
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Staatssecretaris James Byrnes, die in Parijs de meer vastberaden lijn der Amerikaanse
regering volgde, vernam wat zijn collega gezegd had, liet hij President Truman weten
dat hij zijn ontslag zou indienen indien Wallace's positie niet openlijk werd
veroordeeld. Hetgeen uiteraard een onaangename situatie voor de President
veroorzaakte. Hij beweerde zich vergist te hebben omtrent de bedoeling van Wallace,
retracteerde zijn goedkeuring en vroeg Wallace's ontslag. Het valt niet te verwonderen
dat dit de vroegere Vice-President erg verbitterde. Deze begon dan ook te werken
aan de stichting van een derde partij, die meer 'progressief' zou zijn dan de
Democraten, en meer voor de vrede zou werken, vooral door grotere toenadering tot
Rusland en het opgeven van het Marshall-plan dat werd veroordeeld als een voorbeeld
van Wallstreet imperialisme. De communisten waren natuurlijk opgetogen en Moskou
gaf zijn zegen. Hoewel Wallace zelf geen communist is, werd zijn naam meer en
meer gekoppeld aan het communisme. Of hij dit zelf verlangde valt zeer te betwijfelen,
hij kwam echter nooit openlijk uit tegen zijn nieuwe vrienden en zij bleven hem
derhalve trouw. Dit is de beste uitleg voor de armzalige uitslagen van Wallace's
pogingen; toen hij voor het eerst optrad als leider der Derde Partij, werd voorspeld
dat hij bij de verkiezingen minstens 10% van de stemmen zou krijgen, niet voldoende
om enige kans te maken voor het Presidentschap maar toch zeker genoeg om binnenen buitenland te overtuigen dat een aanzienlijk aantal Amerikanen het met hem eens
was. In feite ontving hij slechts 2,5% der stemmen. Het is een frappante nederlaag
der communisten en het zou wel eens het einde kunnen betekenen van het kortstondig
bestaan der 'Derde Partij'.
Toch vormde de oppositie van Wallace een groot gevaar voor President Truman,
omdat de mensen die bij de laatste verkiezingen op Wallace stemden, anders voor
de Democraten zouden hebben gestemd. Truman verloor hierdoor drie belangrijke
staten (New York, Michigan en Maryland), die in het electorale College 74 stemmen
op de 531 vertegenwoordigden.1.
De tweede groep, die de Democratische partij ontrouw werd, zijn de z.g.
'Dixiekraten' ('Dixie' is een collectieve naam voor alle zuiderstaten). Het feit dat deze
mensen tegen de Democraten gekant zijn, strekt Truman tot grote eer. Hun scheiding
is immers nauw verbonden aan een der schandelijkste toestanden in Amerika, met
name de behandeling der Negerbevolking in de Zuidelijke Staten. Al hebben de
Negers daar theoretisch

1.

De President en de Vice-President der V.S. worden niet rechtstreeks door het volk gekozen
maar door de Staten, die elk door een zeker aantal afgevaardigden vertegenwoordigd zijn in
het electoraal College; het getal dezer afgevaardigden is in verhouding der bevolking van de
Staat. Zo heeft New York met zijn 13 millioen inwoners 47 afgevaardigden terwijl Montana
met zijn 500.000 inwoners slechts 4 afgevaardigden heeft. De candidaat die de meerderheid
der stemmen ontvangt in een staat, krijgt al de afgevaardigden van die staat.
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al de rechten van een vrije burger der grote Republiek, practisch wordt het hun
onmogelijk gemaakt van die rechten gebruik te maken. Zo mag hij in vele Staten
niet deel nemen aan de 'primary election'. De 'primary' kiest de kandidaten der partij
voor de officiële verkiezingen. Doch in het Zuiden hebben deze laatste practisch
geen betekenis; de Democraten zijn er zo zeer in de meerderheid dat, wie in de
'primary' op de partijlijst komt, ook automatisch gekozen wordt. Dus zelfs indien de
neger op de verkiezingsdag mag stemmen, kan hij geen invloed uitoefenen op de
keuze der kandidaten en mag hij hoogstens, zoals de bewoners van Rusland en zijn
satellieten, zijn goedkeuring uitdrukken voor de kandidaten die anderen hebben
aangeduid. Trouwens in sommige Staten wordt het de neger onmogelijk gemaakt
om te stemmen door de heffing van de z.g. 'poll-tax' d.i. een bepaalde som geld die
men moet betalen om te mogen stemmen, en de doodarme neger kan die dikwijls
niet opbrengen; soms ook moet hij eerst een examen afleggen om te zien of hij politiek
voldoende ontwikkeld is, en de neger voelt er zich dikwijls niet voor gereed. Op
economisch, sociaal en opvoedkundig gebied staat de neger nog zeer laag. Hij mag
niet naar de school der blanken gaan terwijl de negerscholen in sommige Zuidelijke
Staten zeer verwaarloosd zijn. Het is hem verboden in spoorwegcompartimenten
plaats te nemen die voorbehouden zijn aan blanken, in bussen en trams moet hij goed
opletten niet op plaatsen te gaan zitten die bedoeld zijn voor blanken. Hij mag niet
naar blanke hotels, blanke theaters of cinema's, of blanke kerken. Zelfs mag hij in
sommige Katholieke kerken niet knielen waar hij wil; indien een ijverige pastoor
aan deze toestanden iets zou veranderen, zou hij het grootste getal zijner parochianen
verliezen. De neger mag zelfs geen huis bewonen in een blanke wijk, hij leeft in een
waarachtig ghetto, en economisch en sociaal kan hij slechts vooruit komen in zijn
eigen ras. Hij kan slechts met zeer grote moeilijkheid dokter of advocaat worden en
dan altijd nog alleen voor zijn eigen ras, dus voor de negers; in de blanke maatschappij
kan hij slechts in de laagste betrekkingen komen die de blanken zelf niet ambiëren.
Al is 'lynching' nu een zeldzame gebeurtenis, toch doen zich nog elk jaar enkele
gevallen voor. Niet zo lang geleden, toen een blanke negermoordenaar ontdekt was
en voor het tribunaal gedaagd werd, verklaarde de blanke jury de moordenaar
onschuldig, daar de blanke moordenaar niets anders had gedaan dan de negers tonen
dat ze op hun plaats moesten blijven. Tegen deze wantoestanden is President Truman
onlangs moedig opgetreden. Daardoor echter heeft hij de haat van vele Zuidelijke
Democraten opgewekt. Hij heeft nieuwe wetten ontworpen die er voor zullen zorgen
dat de Negers hun burgerlijke rechten kunnen gebruiken. Dit is de 'civil rights issue'
en het is tegen deze presidentiële pogingen
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dat de 'Dixiecraten' zich verzetten. Zij beweren dat de 'federal' of centrale regering
in Washington niets met deze aangelegenheden te maken heeft en dat elke 'souvereine'
Staat van de Unie dit zelf moeten regelen. Daarom wordt deze partij ook wel de partij
van de 'States rights' genoemd. Hierdoor heeft de Democratische partij, die bijna
altijd in de Zuidelijke staten wint, dit jaar vier dezer staten verloren en boette President
Truman daarmee 40 electorale stemmen in.
Deze dubbele scheuring, waarvan iedereen voorzag, dat ze President Truman een
aanzienlijk aantal stemmen zou kosten, is een der redenen van de overtuiging dat de
President niet kon winnen. Voeg daarbij sommige opvallende flaters die hij gedurende
zijn bewind beging. We vermeldden reeds het geval Wallace. Iets dergelijks gebeurde
nog onlangs en veroorzaakte in alle dagbladen een stortvloed van veroordelingen.
Staatssecretaris Marshall volgde in de vergaderingen der Verenigde Naties in Parijs
een lijn die beide partijen hadden goedgekeurd: geen compromissen meer met de
Sovjets, geen nieuwe concessies, kalme maar onverschrokken vastberadenheid. Toen
besloot Truman de voorzitter van de Opperste Rechtbank als zijn persoonlijke
afgevaardigde naar Stalin te zenden om met hem de huidige moeilijkheden te gaan
bespreken. Dit leek wel op een nieuwe concessie en was in strijd met het optreden
van Marshall, die te Parijs geheel de vastberaden houding volgde. Sommige vrienden
van de President meenden dat deze handelwijze van Truman aan de mensen, die vóór
alles de vrede wilden, zeer sympathiek zou zijn, en dat dit optreden een uitstekende
voorbereiding was voor de aanstaande verkiezingen. De President was dan ook bereid
zijn beslissingen aan het land per radio mede te delen. Toen Marshall echter van dit
plan op de hoogte kwam, liet hij onmiddellijk weten dat hij zou aftreden indien het
plan door ging. President Truman overdacht hierop de zaak nogmaals en zag
vervolgens van het gehele plan af. Hetgeen uiteraard een dusdanige kritiek voortbracht
dat thans alle kansen op herverkiezing verloren schenen.
Toch werd Harry Truman met een soliede meerderheid herkozen om vier jaar
langer President te zijn van de V.S. En dit is nog niet alles; zijn partij won bovendien
nog zoveel zetels in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden, dat hij nu vast
kan rekenen op de medewerking der wetgevende macht der regering. De Democraten
zijn steeds de hoop blijven koesteren een meerderheid te behalen in de Senaat, ook
al zagen er hun kansen nog zo slecht uit. Maar zelfs in hun stoutste dromen hadden
ze niet durven hopen ook het Huis te veroveren. Nu hebben ze in de Senaat een
meerderheid van 54 tegen 42 en in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid
van 263 tegen 171.
Hoe is deze onverwachte uitleg te verklaren? Wat zeggen de ontgoochelde

Streven. Jaargang 2

380
Republikeinen, de venederde 'pollsters'? Iedereen is het er over eens, dat Trumans
overwinning te danken is aan de steun der eenvoudige mensen der lagere klassen
(indien men van lagere klassen kan spreken), van wat men hier soms 'John Q. Public'
noemt. De deskundigen, de dagbladschrijvers, de redenaars waren tegen de President.
Maar de werklieden, de boeren en de huisvrouwen verlangden dat hij aan het bewind
zou blijven. De grote President Lincoln heeft eens gezegd: 'God moet de eenvoudige
mensen zeer graag zien, want hij heeft er toch zoveel gemaakt'. En het zijn vooral
deze eenvoudige mensen die Truman herkozen hebben.
Waarom hebben zij dat gedaan? Niet zozeer terwille van zijn buitenlandse politiek.
Daar hebben zij te weinig belangstelling voor, en ook de Republikeinen zouden
daarin weinig verandering brengen. Van zelf sprekend zijn zij ook niet tegen het
Marshall plan en de 'Truman Doctrine' want zij hopen dat deze krasse maatregelen
de vrede zullen bewaren. Dit zijn hun voornaamste motieven niet. Wat hen vooral
ter harte gaat is datgene wat alle simpele mensen interesseert: werk vinden en
behouden, een flink loon verdienen, de prijzen van voedsel, kleding, huishuur zien
dalen.
De duurte der levensmiddelen is zeker een der grootste handicaps geweest voor
de Republikeinen. Toen in het begin van de oorlog de prijzen begonnen te stijgen,
heeft President Roosevelt de prijscontrole ingesteld. Het was de wens van President
Truman dat deze prijscontrole ook na de oorlog nog enige tijd gehandhaaft werd,
maar de republikeinse meerderheid in het Parlement heeft hiervan niet willen horen.
De Republikeinen verdedigden dikwijls de handel en nijverheid, die niet van
prijscontrole houden en slechts streven naar de grootst mogelijke vrijheid voor hun
ondernemingen. Ook om deze redenen zijn de Republikeinen verantwoordelijk voor
de voortdurende prijsstijgingen. Aldus hebben tenminste de Democraten de toestand
geschilderd, en al is hij dan ook in werkelijkheid niet zo eenvoudig, het schijnt in
ieder geval dat de huisvrouwen de toestand zo begrepen hebben, en daarom verlangden
ze Dewey niet als President.
Een andere factor, die in aanmerking komt voor de verklaring van de Democratische
overwinning, is de invloed der arbeidende klassen. De Amerikaanse werkman is er
van overtuigd dat hij zijn huidige voorspoed te danken heeft aan President Roosevelt's
'New Deal' en aan de syndicaten of 'labour Unions'. Hij is dus geneigd Roosevelts
opvolger, die de idealen van de New Deal voortzet, aan het bewind te houden. Hoe
noodzakelijk dat is om de gewonnen voordelen te behouden, werd duidelijk bewezen
na de verkiezingen van 1946. Er was toen slechts verkiezing voor een aantal nieuwe
Senatoren en voor het huis van afgevaardigden en niet voor een nieuwe President.
Vele werklieden gingen niet naar de stembus. Waarom zouden ze zich bekommeren
om politiek? Alles ging goed, er was
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voorspoed in het land, iedereen had zijn werk en er werd goed betaald. Al werd het
leven ook geleidelijk duurder, het wekelijkse loon ging mee omhoog en als het niet
omhoog ging, zorgde het syndicaat voor een staking. De syndicaten waren toen op
het hoogtepunt van hun macht, en na de lange maanden van de oorlog waaronder
niet gestaakt werd, kwamen de stakingen nu regelmatig de gang der zaken in de war
brengen. Doch dit veranderde na de verkiezingen van 1946! Er was nu te Washington
een Republikeinse meerderheid die er wel voor zorgde dat de macht der syndicaten
duchtig werd gekortwiekt. De beruchte Taft-Hartley-Bill kwam tot stand, die de
macht en vrijheid der syndicaten ten zeerste beperkte en de communistische invloed
trachtte te verminderen. Er waren vele goede dingen in die wet, maar de Amerikaanse
werklieden zagen slechts de beperkingen en waren verontwaardigd. Onmiddellijk
werd in de syndikalistische kringen besloten, dat 'organized labor' met alle macht
zou werken om de wetgevers, die voor de wet gestemd hadden, in de verkiezingen
van 1948 te elimineren. Dat is dan ook inderdaad gebeurd tot groot nadeel der
Republikeinse partij, waartoe de meesten dezer wetgevers behoorden, en van de
Republikeinse Candidaat, die niet tegen de wet was opgetreden. Deskundigen,
journalisten en 'pollsters' hebben die politieke actie van de arbeidende klasse
onderschat en waren daarom uiterst verrast toen hun actie zo doelmatig bleek te zijn.
Op deze Republikeinse politiek inzake prijzen en syndicaten heeft President Truman
in zijn verkiezingscampagne gehamerd. En dit brengt ons tot de laatste en zeker niet
de geringste reden van Truman's overwinning: zijn persoonlijkheid en zijn
verkiezingstaktiek, vergeleken met de persoonlijkheid en de tactiek van Gouverneur
Dewey.
Iedereen zal het er over eens zijn, dat President Truman een zeer sympathieke
persoon is. Hij is eenvoudig, bescheiden, uiterst menselijk. Er is niets Olympisch in
hem, en hij verpersoonlijkt zeer wel de hoedanigheden van de 'average American':
gulheid, openhartigheid, edelmoedigheid; en ook de gebreken: onbezonnenheid,
voortvarendheid. De man van de straat voelt nu eenmaal veel voor een President,
die niet veel verschil toont met de kruidenier of met de kapper. Vooral in de eerste
maanden van zijn administratie was de populariteit van de President zeer groot. Aller
harten won hij door de manier waarop hij bij Roosevelt's plotselinge dood de teugels
had overgenomen. Na zijn inauguratie zei hij tot de reporters: 'Indien jullie ooit bidt,
bidt dan toch voor mij'. Die sympathie verminderde echter spoedig en was bij het
begin van dit jaar wel buitengewoon klein, tenminste bij dat gedeelte der bevolking
dat zich kon uiten door middel van kranten, tijdschriften of radio. Want het gewone
volk schijnt hem veel trouwer te zijn gebleven. Toen de Democraten zagen hoe
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hun zaken er voor stonden, en zij een candidaat voor het Presidentschap moesten
stellen, verlangden velen onder hen niet Truman, maar een andere, meer populaire
figuur. Toen kwam echter een andere zijde van President Truman's karakter aan het
licht. Hij wilde van geen andere candidaat horen, hij zou de Democratische partij
voor het electoraat vertegenwoordigen. Men aanvaardde hem als candidaat hoewel
niet zonder moeilijkheden; zelfs vele zijner vrienden en politieke aanhangers
verzekerden dat hij geen kans had om herkozen te worden. Al deze ongeluksprofeten
lachte Truman uit, hij zou vechten tot het einde en hij zou winnen. Bijna alleen stond
hij in zijn verkiezings-campagne, maar onverschrokken trok hij aan het werk. Hij
reisde in een speciale trein en legde aldus 50.000 Km af, en sprak tot ongeveer
6.000.000 mensen in stad en land, in Noord en Zuid, in Oost en West. Hij sprak
ronduit en herhaalde voortdurend zijn thema; al de moeilijkheden die de mensen
ondervonden waren te wijten aan de Republikeinse meerderheid in het laatste congres,
het armzaligste dat Amerika ooit had gekend, een groep die alleen oog had voor de
belangen van de rijken en Amerika wilde verkopen aan de bankiers van Wall Street.
Er was veel overdrijving in al wat de President beweerde, maar de mensen slikten
het, ze kwamen van heinde en ver luisteren naar die gulle, eenvoudige man die niet
kon aanvaarden dat hij op voorhand geklopt was, die zo onverschrokken voor hen
sprak, die zulk een klare en directe taal gebruikte. Wat een verschil met de electorale
tactiek van Gouverneur Dewey! Die sprak op een heel andere manier, die stond op
een veel hoger peil; hij roerde de problemen der kleine mensen nauwelijks aan, hij
vertelde vele mooie maar vage dingen over vrede en eenheid, hij beloofde niets
specifieks. Hij was immers zo zeker van zijn overwinning dat het dwaas was zich te
binden door verkiezingsbeloften. Zijn redevoeringen waren voornaam, klassiek en
goed voorgedragen. Dewey zelf is een eerlijk man, een flink administrateur, die het
bewijs van zijn kunnen heeft geleverd als Gouverneur van de Staat New York, maar
hij is koud, ietwat Olympisch, hij sprak niet tot het gemoed van de man in de straat,
van de huisvrouw en de werkman. Dit contrast tussen twee persoonlijkheden en twee
methodes is zeker een der gewichtigste redenen van de onverwachte uitslag der laatste
verkiezingen.
***
Wat ligt er nu besloten in de verbazing wekkende overwinning van President Truman?
Het eerste en misschien wel het belangrijkste is: een bevestiging van President
Roosevelt's sociale politiek, van de 'New Deal', die zoveel
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betekende voor de werkmensen op het gebied van lonen, verzekering, pensioen,
werkeloosheidsvergoeding, steun aan kleine boeren, controle op de banken en
'business' praktijken. Al was iedereen het er over eens, zelfs de Republikeinen, dat
vele van die veranderingen goed waren en behouden moesten worden, andere vielen
minder in de smaak der conservatieve elementen der bevolking, die vooral niet wilden
dat de huidige politiek werd voortgezet. Daarvoor zou dan de verwachte Republikeinse
regering wel zorgen. Maar het volk verlangt de 'New Deal' te zien voortgezet, en dat
zal nu waarschijnlijk ook wel gebeuren. De V.S. gaan dus precies dezelfde richting
op die op het Europese vasteland, waar vrijheid bestaat, de sociale partijen aan het
bewind heeft gebracht.
Amerika is nu nog het meest kapitalistische land ter wereld, het land waar de
regering de grootste vrijheid laat aan privaat initiatief, hoewel die vrijheid toch
aanzienlijk geslonken is sinds Roosevelt's tijd, en verdere beperkingen nog zijn te
verwachten. Daarom ook bestaat hier een goed gefundeerde hoop om het communisme
tegen te houden, zoals dit ook in Engeland geschiedde. Niet door mooie argumenten
of strenge wetten kan men het rode gevaar stoppen, maar - op het natuurlijk plan door een grotere uitbreiding van voorspoed en economische veiligheid. Indien in de
V.S. een sterke kapitalistische reactie was gekomen, gevolgd door een hevige
depressie, zou het gevaar zeer groot geweest zijn, dat vele slachtoffers der dan
onvermijdelijke werkeloosheid naar het rode kamp waren overgelopen. Onder een
door New Deal geïnspireerde regering zal zelfs een depressie (indien ze tenminste
niet te lang duurt) niet zo gevaarlijk zijn. Al de nodige stappen zullen worden gezet
om de slachtoffers der economische ramp zo goed mogelijk te helpen, wat ook de
lasten mogen zijn voor de belastingbetalers en welke beperkingen ook mogen worden
opgelegd aan het vrije initiatief der grote banken en industrieën.
Als gevolg van deze verkiezing kan men ook meer eenheid en vastberadenheid
verwachten van de nieuwe Amerikaanse regering. Gedurende de laatste twee jaren
was die regering gespleten: de uitvoerende macht, vertegenwoordigd door President
Truman en zijn kabinet, was Democratisch; de wetgevende macht, de Senaat en het
Huis van Afgevaardigden, had een Republikeinse meerderheid. Al deden de gevolgen
dezer politieke 'schizophrenie' zich weinig gevoelen op het gebied der buitenlandse
politiek, waar beide partijen het vrij wel eens waren, toch zal de grotere eenheid
slechts de vastberadenheid kunnen verstrekken, die Amerika als eerste tegenstander
van de Sovjet-Unie zo zeer van pas komt.
Te meer daar President Truman nu de vrijste President is die ooit op het Witte
Huis resideerde. Andere Presidenten waren gewoonlijk gebonden door allerlei beloften
en compromissen om de nodige steun te krijgen voor
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hun verkiezing. Daar Truman om zo te zeggen het Presidentschap op zijn eentje heeft
veroverd, is hij niemand iets schuldig, kan hij veel politieke ballast over boord gooien
en die mannen als medewerkers uitkiezen die hem het beste kunnen helpen.
Een woordje tot slot over de te verwachten buitenlandse politiek van deze nieuwe
regering. Hier zijn de elementen van het probleem: De regering heeft een sterke
meerderheid in het Parlement. Zelfs de oppositie gaat accoord met de grote lijnen
van haar buitenlandse politiek. Het volk der V.S. heeft in de partij van Wallace beslist
het communisme verworpen. De geest is door en door sociaal, dus erg sympathiek
voor het Engels en continentaal gematigd socialisme. Dit alles wijst erop dat Amerika
nog meer dan te voren de moedige pogingen van West-Europa zal steunen om
onafhankelijk te blijven, en zichzelf met Amerikaanse hulp uit de moeilijkheden te
werken en zich absoluut tegen de communistische overheersing te verzetten.
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De Ster voor de Heidenen
door P. Schoonenberg S.J.
WIJ moesten ons vaker die ster herinneren welke de wijzen uit het heidenland tot
Christus bracht. De wereld immers is meer dan ooit één geworden en mensen uit het
Oosten verwekken in onze haven- en hoofdsteden minder opschudding dan de magiërs
in het Jeruzalem van koning Herodes. En laten deze vreemdelingen uit heidenlanden
ons ook niet soms iets zien gelijk de ster die toen van Christus sprak? Wellicht spreekt
de ster nog niet tot henzelf en komen zij geenszins om Hem te aanbidden. Wellicht
helaas - en is dit geen verwijt voor ons? - zullen zij naar hun eigen land terugkeren
met minder geloof dan waarmee zij gekomen zijn. Maar God laat ook hen, zelfs
temidden van afgodische 'dwaasheden', 'niet zonder getuigenis' (Hand. 14,15-17).
Het ware Licht, dat alle mens verlicht die in de wereld komt, kan sterren ontsteken
waar voorlopig de stem van profeet of apostel zwijgt.
Wij moesten ons vaker die ster uit het Evangelie herinneren. Want niet alleen
ontmoeten wij in ons midden vreemdelingen uit de heidenlanden, wij worden zelf
ook in hun midden gebracht door reisbeschrijving en documentatiefilm, door berichten
in krant en radio, tot zelfs door de plaatjes op de verpakking van overzeese producten.
En wij zien dan ook hun uitingen van godsdienst, hun tempels en erediensten. Wij
kennen het gebed der Mohammedanen, dat de regelmaat heeft van dat onzer
contemplatieven. Wij horen van brahmaanse morgenoffers die uren duren, terwijl
wij een mis van 35 minuten lang vinden. Wij hebben wellicht eens een gebed van
Toekarama aangehaald gevonden, dat de duizenden pelgrims bidden in een indische
pagode, of de vervoerde woorden van een mysticus uit de Islam. Dan denken wij
wellicht niets of weinig daarbij. Of is er spot of verwondering of een vraag wat dan
het christendom aan deze mensen nog te brengen heeft? Het zou goed zijn ons dan
juist Christus' ster in het Oosten te herinneren.
Ja, Christus' ster voor de heidenen is een symbool voor al de elementen die in de
godsdienstige tradities der heidenen waar en diep en werkelijk godsdienstig zijn.
Misschien zelfs hierin dat deze zeldzaam zijn als een wonderlijk sterrengeflonker
aan het bekende firmament van alle nachten. Zeker hierin dat zij verschijnen in de
nacht, 'aan hen die gezeten zijn in de duisternis' (Lk. 1,79). Misschien is de ster hierin
symbool dat zij aan een vasten sterrenhemel een bewegend licht is, een verwijzing
boven het
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stelsel uit waarin zij optreedt. En zeker symboliseert de ster weer hierin de 'splinters
christendom' in het heidendom geïmpliceerd, dat deze levenloos en stom zijn
vergeleken met het volle Evangelie, wanneer dat verkondigd wordt. Dàn immers
zullen apostelen getuigen van het heil in Christus door woord en kracht, nu roept het
stomme licht slechts een vermoeden op, hetwelk echter door de genade reeds een
aanvang kan worden van het geloof, dat uit zich op de volledige prediking gericht
is.
Men kan volledig dualist zijn in zijn beschouwing van de betrekking tussen het
christendom en de andere godsdiensten. Men ziet dan alleen de kloof tussen beide
en geen enkele doordringing vanuit het christendom, geen enkele ster voor de
heidenen. Men kan op dit gebied ook monist zijn, en deze dwaling draagt de
menselijke hoogmoed duidelijker in haar ideeën uitgedrukt. Zoals de monist op een
ander gebied God en wereld vermengt, zo vindt hij hier alle godsdiensten slechts
verschillende vormen van hetzelfde grondtype. Er is geen ster uit Jakob meer, maar
Jakob, God's uitverkorene, is overal, en Ezau nergens. In theorie ligt deze leer ten
grondslag aan heel wat moderne bewegingen: Theosophie, Baha'i-beweging,
Soefi-beweging, Mazdaznan, Rozekruisers-beweging enz. In de praktijk ligt zij
wellicht vaker in onze mond en in onze gedachten dan wij vermoeden. En dit is
begrijpelijk, want zij is zo natuurlijk. Zij is volledig natuurlijk wellicht, maar niet
bovennatuurlijk. Wanneer godsdienst immers mensenwerk was, dan was er wellicht
alleen vormverschil en gradatie. Nu echter heeft God zelf in niemand anders ons heil
geplaatst dan in Christus (Hand. 4,11v). Hij is ergernis, Hij is hoeksteen, en het
christendom is het met Hem.
De juiste opvatting ligt tussen dualisme en monisme in. Tussen christendom en
heidendom is zowel enige eenheid als ook een diepgaand verschil. Een zekere eenheid
is er omdat de genade van Christus ook in hen kan roepen die niet de éne ware
godsdienst van denzelfden Christus belijden. Als zij aan die genade tot hun heil
gehoor geven, dan behoren zij op een zekere minimale wijze tot Christus' Kerk,
buiten welke geen zaligheid is. Op een minimale wijze, welke in dit geval voldoende
is omdat deze mensen op weg zijn naar een normaal en volledig lidmaatschap der
Kerk, en de Kerk op weg is naar deze mensen. Zo belijden zij ook weer wèl Christus'
godsdienst, maar slechts in de stilte van hun hart. Maar de genade bewerkt dit geloof
niet geheel en al zonder uiterlijk getuigenis. En nu kunnen juist elementen uit die
niet-christelijke godsdiensten dit getuigenis geven. In hun toppunten worden dan
deze godsdiensten door den énen waren godsdienst doordrongen en tot zijn werktuigen
gemaakt om zielen op zijn volheid voor te bereiden. Dit is de eenheid. Maar er is
ook verschil, diepgaand verschil. De goede elementen dezer godsdiensten
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immers zijn toch grotendeels maar elementen: het geheel waarin zij optreden is
daarentegen vals of zeker onvolledig en voorlopig. Wij spraken van 'splinters
christendom', vonken uit het éne brandpunt, of, om tot ons oude beeld terug te keren,
sterren die van verre wijzen op het volle Licht der wereld.
De ster voor de heidenen symboliseert die boodschap in hun tradities waaraan de
Heilige Geest zijn fluistering verbindt welke de komst van het Woord voorbereidt.
Wij moeten aan die ster denken wanneer wij met de godsdiensten uit het heidendom
in aanraking komen. Wij moeten dan beseffen dat daar reeds sterren schijnen, en
ook: dat het maar sterren zijn. Het zal ons een geloofsvisie geven op christendom en
heidendom in deze wereld. En het zal ons doen bidden voor hen die ver weg naar de
sterren uitzien, en doen danken voor hetzelfde Licht dat in zon en sterren in zo
verschillende mate uitschijnt.
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God en de moderne Jeugd
door Dr Nic. Perquin S.J.
HOE men het ook wenden of keren moge, het godsgeloof is bij de moderne jeugd
problematisch geworden. Belangrijke publicaties in binnen- en buitenland hebben
dit tot een fatale zekerheid gemaakt. Onder deze publicaties neemt het boek van Dr
N.G.M. van Doornik, Jeugd tussen God en Chaos1. een belangrijke plaats in.
Wij willen op de betekenis van dit werk uitvoerig ingaan en ons aan de hand
daarvan verdiepen in de problemen, die de schrijver aan de orde heeft gesteld.

Karakteristiek van het boek
In dit boek zijn twee enquêtes verwerkt, die op middelbare scholen in 1939 en in
1947 zijn gehouden. In 1939 hebben 726 proefpersonen hun antwoord op de gestelde
vragen gegeven, in 1947 zijn 301 jongelui daartoe overgegaan. Bij de beschouwing
van de scholen, van waaruit antwoorden zijn binnengekomen, wordt het spoedig
duidelijk, dat de proefpersonen wel representatief moeten zijn voor alle leerlingen
der middelbare scholen in Nederland, tenminste voor zover deze Gymnasia, Lycea
en H.B.S.-en bevolken.
Het verzoek om beantwoording der vragen werd ingeleid met een beschouwing
over problemen der rijpende jeugd, zodat de leerlingen voldoende op de kwestie
geprepareerd waren.
*

**

Het eerste, wat aan de leerlingen werd voorgelegd, was dit:
Met welke problemen houdt zich uw geest vooral bezig? Hierbij werd gesuggereerd,
dat zij uit de volgende groepen konden kiezen: Problemen over God, godsdienst en
wereldbeschouwing; over goed en kwaad; over schoonheid en kunst; over liefde en
vriendschap; over sociaal leven en politiek; over wetenschap; over meer practische
problemen (toekomst, roeping, beroep, enz.). Vervolgens werd gevraagd: Waar zoekt
gij de oplossing? Er werd aangeduid, dat zij gezocht kon worden, zowel bij personen
als bij zaken.

1.

Onderzoek naar de godsdienstige problemen bij de studerende jeugd, Nijhoff 's Gravenhage
1948.
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Tenslotte kwam de vraag, welke bevindingen zij daarbij opgedaan hadden.
Nu bleek bij de beantwoording der vragen, dat het godsdienstig probleem een
uiterst belangrijke rol speelde. Immers bijna 50% der jongens en meisjes behandelde
het religieuze vraagstuk. Daarom is de schrijver, ter vermijding van een
encyclopaedisch karakter van zijn werk, overgegaan tot de uitsluitende bespreking
van de verhouding van de jeugd tegenover God en godsdienst. Het doel, dat de
schrijver zich voorstelde, was nu te komen tot een beantwoording van deze drie
vragen:
1. Hoe staat de studerende adolescent tegenover het religieuze probleem?
2. Welke zijn de diepere oorzaken, die deze houding hebben beïnvloed?
3. Wat hebben de bevindingen aan de opvoeder te zeggen?
Wie van Doornik's werkmethode kent, weet, dat hij zijn materiaal met de nodige
voorzichtigheid weet te gebruiken. Hij begrijpt, dat zijn onderzoek weinig kan leren
omtrent de houding van een bepaald individu en alleen waarde heeft, in zoverre de
proefpersonen tesamen weergeven, wat zij over God en godsdienst denken. Het is
hem er alleen om te doen, te vinden wat in de hoofden en harten van deze jeugd in
het algemeen leeft.
Hij komt nu tot de conclusie, dat God steeds minder mysterie wordt en steeds meer
probleem. Een groot deel van de buitenkerkelijke jeugd zal vervallen tot pantheisme,
onverschilligheid, scepsis of atheisme. Hoewel verschillende jeugdigen, die buiten
elk kerkverband staan, nog christelijk denken, is toch te vrezen, dat dit christendom
spoedig zal afsterven.
Tegenover deze buitenkerkelijke jeugd staat een grote groep, die bewust aansluiting
zoekt bij de christelijke kerken. Deze jeugd mist het typische kenmerk van de
buitenkerkelijke: de autonomie. Zij is minder oorspronkelijk, maar ook minder
infantiel: gedragen door de gemeenschap rijst zij uit boven eigen kunnen en komt
tot opvattingen, waartoe de jeugd nooit door eigen denken geraakt.
Ook binnen de christelijke jeugd ontbreken, volgens de schrijver, de tegenstellingen
niet. Bij een groep der vrijzinnige jeugd vindt men werkelijk beleefd Christendom,
bij een andere, veel grotere groep echter een steeds groter wordende distantie van
echt christelijk geloof.
Het orthodox-protestantisme staat dogmatisch dichter bij het katholicisme, maar
psychologisch is het sterker verwant met het vrijzinnig christendom. Het is
voluntaristisch en individualistisch.
De katholieke jeugd maakt de meest homogene en ook de meest rustige indruk.
Gevaren, die hierbij dreigen, zijn: oppervlakkigheid, sleur en gebrek aan een
persoonlijke opvatting.
Van Doornik komt tot de conclusie, dat - ondanks enkele 'verblijdende tekenen' een duidelijk, niet te verdoezelen verval geconstateerd moet

Streven. Jaargang 2

390
worden. De belangrijke oorzaak daarvan is de ontkerstening van het milieu.
Met grote bescheidenheid waagt de schrijver het dan enkele wenken te geven voor
een godsdienstig réveil bij de jeugd en hierbij komt hij tot beschouwingen, die voor
de behandeling, speciaal van de na-oorlogse jeugd, van het grootste belang zijn. Hij
zegt o.a.:
'De tegenwoordige jongelui beneden de vijf en twintig jaar hebben eigenlijk nooit
een zorgeloze tijd gekend; het leed van crisis en oorlog ligt drukkend neer over een
levensperiode, die men de lente van het leven placht te noemen. De toekomst is niet
meer een hemel van fantasieën; mysteries van ellende liggen ergens - niemand weet
precies waar - die zich eenmaal zullen openbaren: atoombom, communisme, nieuwe
wereldoorlog, ondergang van Europa.' (blz. 283)
De lezers van 'Streven' zullen in deze woorden gedachten terugvinden, die hun
bekend zijn uit een artikel getiteld 'De Jeugd in het tijdperk van de atoombom', een
artikel, dat sommige mensen te pessimistisch hebben gevonden, maar dat door van
Doornik's enquête gesteund wordt. Dit is voorzeker niet prettig, maar het moet
aanvaard worden.
Tot zover dan een korte karakteristiek van dit werk, dat vele vragen wekt die
voorwaar niet gemakkelijk op te lossen zijn. Wij zullen deze vragen stuk voor stuk
bespreken.

De betrouwbaarheid van het onderzoek
De eerste vraag, die beantwoording behoeft, is, in hoeverre deze enquête op
betrouwbaarheid aanspraak kan maken. Het spreekt vanzelf, dat men van deze enquête
niet kan verlangen, dat zij geval voor geval nauwkeurig verslag geeft, van wat in de
jeugdigen omgaat. Dit is de bedoeling niet geweest en het was ook niet nodig. Wel
echter is een eis, dat wij door dit boek een globaal inzicht krijgen, dat aan de
werkelijkheid beantwoordt.
Kunnen wij daar zeker van zijn? Er zijn redenen om dit te betwijfelen, redenen,
die de zaak niet beter, maar slechter maken. Immers, wat is het geval? Aan de
jeugdigen wordt de vraag voorgelegd: met welke problemen houdt Uw geest zich
bezig? Dit is een geweldig groot woord, zoals ook door sommige proefpersonen is
opgemerkt. De jeugd houdt zich zelden blijvend met een bepaald probleem bezig.
Het hangt van vele omstandigheden af, of een jeugdige een tijdlang met een of andere
kwestie, min of meer, worstelt. Gesteld, dat deze enquête had plaats gevonden vlak
na de moord van de H.B.S.-er op zijn vriendinnetje, waarvan de kranten in November
een uitvoerig verslag gaven, dan waren de antwoorden waarschijnlijk anders
uitgevallen. De jeugdigen zijn voortdurend in labiel evenwicht en een of andere
toevallige ontmoeting, een uitspraak van een
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leraar, een juist met spanning gelezen boek of een innerlijke nederlaag kunnen tijdelijk
een stemming oproepen, die de dingen in een problematisch licht stellen.
Op deze moeilijkheid kan van Doornik antwoorden, dat in de grote groep het
'gemiddelde' denken wel tot zijn recht zal komen. Dit is waar, in zoverre door de
beantwoording der gestelde vragen ongeveer is vast komen te staan, welke
gedachtenflitsen door het jeugdige hoofd gaan, of liever nog welke stemmingen de
jeugdige meemaakt.
De gegeven antwoorden zeggen per se niets over de diepte en de langdurigheid
der problemen. Ongetwijfeld kan soms uit de inhoud van het antwoord opgmaakt
worden, of de jeugdige zich werkelijk in het probleem verdiept heeft of niet, maar
dat is een uiterst moeilijk werk, vooral, omdat de schrijver de proefpersonen niet
kent. Men moet groot respect hebben voor de intuitieve gaven van van Doornik. Men
kan niet aan de indruk ontkomen, dat hij niet zelden raak taxeert, maar de methode
der enquête is daarmee niet gerechtvaardigd. Het is dan ook merkwaardig, dat het
beste gedeelte van het boek zijn nabeschouwing is. Daar heeft hij niet meer geprobeerd
nauwkeurig geformuleerde en schematisch ingedeelde vaststellingen te geven, daar
heeft hij de indrukken, die die talloze bekentenissen hem verschaften, in zijn geest
gezamenlijk overwogen; zij hebben hem tot die ene grote conclusie gebracht, dat
onze jeugd in nood is.
Zij is echter niet in nood, omdat zij voor zovele moeilijk op te lossen problemen
staat, maar omdat zij in verwarring gebracht wordt door ijdel en luchthartig gepraat
van leraren, oppervlakkige lectuur en een milieu, waarin de godsdienst geen plaats
vindt. Talrijke antwoorden zijn klaarblijkelijk niets anders dan een in jeugdige
overmoed gelanceerde boutade met enkele luchthartig overgenomen beweringen van
anderen. Zelfs, wanneer de jeugdige met ernst op het vraagstuk ingaat, is dat nog
geen teken van een hartstochtelijke strijd om God. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
hij het probleem van God en godsdienst ging bespreken, omdat het op de eerste plaats
genoemd werd en hij de gelegenheid te baat nam, om daarover eens zijn woordje te
zeggen. Bovendien zullen vele jeugdigen de kwestie van God en godsdienst als de
enige zaak beschouwd hebben, waarop met enige reden het woord 'probleem' kon
toegepast worden. Bij een meer suggestieve formulering der andere vragen, was de
jeugdige er misschien ook toe gekomen over die dingen het zijne te zeggen. Gesteld,
dat eens gevraagd was: wat dunkt U van de communistische dreiging in plaats van
'hoe staat U tegenover sociaal leven en politiek?', dan had de enquêteur daarover het
nodige gehoord.
Een bedenkelijk teken van het toevallige karakter der beantwoordingen is, dat
slechts 26% der jongens schijnt na te denken over liefde en vriend-
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schap. Wanneer men de gesprekken van de jongens kent, wanneer men enig
vertrouwen der jeugdigen geniet, dan weet men, dat liefde en huwelijk een veel
grotere plaats in hun denken inneemt.
Men krijgt de indruk, dat vele proefpersonen over dit probleem minder gesproken
hebben, omdat zij het te intiem... en te ernstig vonden. Zo is ook het vraagstuk van
de persoonlijke levenshouding te weinig tot zijn recht gekomen.
Het is enigszins gewaagd deze uitspraak te doen, daar van Doornik ons alleen een
verslag geeft van datgene, wat de jongens en meisjes over het godsdienstige probleem
gezegd hebben. Maar het is toch gerechtvaardigd enigszins sceptisch te worden over
de waarde der antwoorden, wanneer men moet constateren, dat bijv. zo weinigen
zich uitgesproken hebben over de problemen van goed en kwaad. Misschien hebben
velen niet begrepen, dat de schematisch gestelde vraag de mogelijkheid bood om
heel een complex van samenhangende vraagstukken te bespreken, zoals bijv. een
toekomstdroom in verband met de politieke onzekerheid, het gevoel van onvermogen
tegenover de harde werkelijkheid en zo veel meer.
Er is nog iets anders, wat de waarde der gegeven antwoorden vermindert. Aan de
jeugdigen is - zoals reeds is opgemerkt - de vraag voorgelegd: 'Met welke problemen
houdt Uw geest zich bezig?' Welke houding zullen zij tegenover zulk een vraag
aannemen? Wanneer de ondervraagde geen dóór-gefourneerde nuchterling is, zal hij
een probleem gaan uitdenken, want hij heeft er weinig plezier in volkomen
onproblematisch te schijnen. Men heeft een goede kans, dat hij iets onder de loupe
neemt, wat gewaagd klinkt. Door het feit, dat er een enquête gehouden wordt, is voor
hem vast komen te staan, dat de 'professor' de jeugd verbeteren wil en hij zal hem
daarom van antwoord dienen. Zo zullen zij niet allen zijn, ongetwijfeld, maar er zal
beslist ook in deze geest geantwoord zijn. Is nu een dergelijke reactie betrouwbaar?
Is de bespreking van het probleem waarachtig? Het moet betwijfeld worden! De
vrees is niet ongegrond, dat er de nodige interessant-makerij bij is, die een
belangrijkheid voorwendt, die er in werkelijkheid niet is.
Nog iets anders verwondert mij bij de gegeven antwoorden. In het algemeen maakt
de katholieke jeugd een tamelijk rustige indruk, zij schijnt niet bijzonder veel last
van bekoringen en moeilijkheden tegen het geloof te hebben. Komt dit overeen met
de werkelijkheid? Men versta mij goed. Het valt niet te betwijfelen, dat de katholieke
jeugd dikwijls misschien zeer dikwijls haar bekoringen en moeilijkheden overwint.
Zij weet, dat zij moet geloven, zij vreest los te geraken van de godsdienst en door de
geloofscrisis heen komt zij niet zelden tot een rustig, in strijd veroverd geloofsbezit.
Geeft echter deze enquête enige kijk op die innerlijke strijd,
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die ook de katholieke jeugdige te strijden heeft? Voor zover van Doornik ons een
blik achter de schermen gunt, krijgen wij de indruk niet, dat wij deelgenoot worden
van die innerlijke beroeringen, die een katholieke jeugdige te doorstaan heeft.
Men vraagt zich daarom af, of de katholieken hebben durven zeggen, wat zij
werkelijk dachten. Of, laten wij het zó zeggen, hebben de katholieken vanuit eenzelfde
gezichtspunt het probleem bekeken als de niet-katholieken, met name de
onkerkelijken?
Wanneer de katholieken de zaak anders bekeken hebben, dan hebben wij van het
denken der jeugd inzake God en godsdienst een verwrongen beeld gekregen.
Moeten wij nu uit het voorafgaande de gevolgtrekking maken, dat het algemene
beeld gunstiger is dan van Doornik ons voorstelt? Het tegendeel is het geval.
Waarschijnlijk is de situatie véél ernstiger. Er zijn redenen om aan te nemen, dat de
niet-christelijke jeugd veel onverschilliger tegenover het religieuze probleem staat
dan hier gesuggereed wordt, dat de katholieke jeugd moeilijker tot een gefundeerde
geloofsovertuiging zal komen dan uit de gegeven antwoorden geconcludeerd zou
moeten worden.

De wenselijkheid der enquete
Uit het voorafgaande is reeds gebleken, dat er redelijke bezwaren tegen deze
schriftelijke enquête zijn aan te voeren, omdat zij geen betrouwbaar beeld kan vormen.
Er zijn echter nog andere bezwaren, die de wenselijkheid van een dergelijke enquête
direct aantasten.
Het eerste en voornaamste bezwaar is dit: Van Doornik heeft door het stellen van
zijn vragen een houding ten opzichte van God en godsdienst uitgelokt. Zoals hierboven
reeds is opgemerkt, zullen velen hun antwoord niet al te ernstig hebben opgevat,
maar er zijn er ook bij - het blijkt uit de manier van antwoorden - die op dat ogenblik
de kwestie eens hebben willen uitdenken. Er zijn erbij, die van de gelegenheid gebruik
hebben gemaakt, om zgn. verstandelijk beredeneerd, met de kwestie der religie af te
rekenen. Men moet vrezen, dat deze zich op de hier aangenomen houding gaan
fixeren. Wanneer de uitspraak van de jeugdige het karakter van een belijdenis
gekregen heeft, dan moet een fixatie verwacht worden. Quod scripsi, scripsi. Dit is
in deze zaak, die over dood en leven gaat, buitengewoon fataal.
Men bedenke, dat degenen, die zich werkelijk met hart en ziel uitgesproken hebben,
geen antwoord hebben gekregen. Zij hebben zich leeggepraat en zij zijn met de
moeilijkheid, die hun bewust gemaakt is, blijven zitten.

Streven. Jaargang 2

394
Hiermede is een ontgoocheling voorbereid en een houding geforceerd van schijnbare
zekerheid, dat men op die moeilijkheden toch geen antwoord kan krijgen.
Het gaat hierbij trouwens niet alleen om degenen, die zich met heel hun hart hebben
willen uitspreken, maar ook om hen, die van de gelegenheid geprofiteerd hebben om
zich van hun houding tegenover God en godsdienst eens rekenschap te geven.
Erger is het uitlokken van een vertrouwelijke uitspraak, terwijl men niet van plan
is aandacht te schenken aan de persoon, die zich uitspreekt. De schrijver zegt het
uitdrukkelijk, dat hij geen waarde hecht aan de uitspraak van de enkeling, hem
interesseert alleen het geheel. En de schrijver heeft gelijk, hem kan het individu niet
interesseren, omdat het hem onbekend is; hij kan er zich geen voorstelling van maken,
hoeveel waarde aan een bepaalde persoon moet toegekend worden. Maar hij heeft
toch de persoonlijke uitspraken van jonge mensen gebruikt om een wetenschappelijk
oordeel te kunnen krijgen over de geestesgesteldheid der jeugd.
Het klinkt bepaald pijnlijk, wanneer van Doornik zijn twijfel, of het kwaad van
een enquête wel zo erg is, gaat motiveren met de dankbetuigingen der proefpersonen.
De verwachtingen, die deze jongens en meisjes van de enquête koesterden, zijn zo
ontzaglijk groot, dat deze wel teleurgesteld moesten worden. Onvervulbare
verwachtingen wekken is gevaarlijk en het wil mij toeschijnen, dat zulke
verwachtingen zijn gewekt. Er is een discrepantie tussen het wetenschappelijk doel
van de schrijver en de persoonlijke inzet van deze jongelui.
Het is niet te vermijden, dat omwille van een wetenschappelijk, maar toch
apostolisch gericht doel persoonlijke uitspraken van de jeugd worden uitgelokt, maar
men kan er niet voorzichtig genoeg mee zijn. Persoonlijke interviews verdienen dan
de voorkeur, omdat de onderzoeker daarbij als vriend tot vriend kan spreken en raad
verschaffen, wanneer deze gewenst wordt. Een schriftelijke enquête lijkt alleen
aanvaardbaar, wanneer het onderzoek niet de persoonlijke levenshouding van de
jeugdige geldt.
Het onaanvaardbare van deze methode is mij tot bewustzijn gekomen bij een veel
minder intieme vraagstelling, die ik tot jeugdigen gericht heb. Dat verschil tussen
de bedoelingen, waarmee zij zich uitspraken, en de bedoelingen, die ik met het
onderzoek had, kwam mij bij het doorlezen der antwoorden op de pijnlijkste wijze
tot bewustzijn.
Het pijnlijke van het geval wordt door de publicatie van de gegeven antwoorden
nog groter. Daar staat zwart op wit, wat de jongens en meisjes eens gezegd hebben,
in een vertrouwelijke stemming, onder de indruk van bepaalde gebeurtenissen en
ervaringen. Ja zelfs, wordt hun persoon aan de hand der uitlatingen beoordeeld, hun
toekomstige levenshouding wordt voorspeld.
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Kan dat allemaal? Zijn wij met de publicatie van dat wetenschappelijk materiaal wel
op de juiste weg? Ik wil desnoods nog aanvaarden, dat men dit materiaal verzamelt,
maar ik geloof, dat de grens overschreden wordt, wanneer men van deze zeer bewust
en zeer gevoelig levende jeugd hun diepere gedachten publiceert. Ik heb het gevoel,
dat men hiermede tegen de eerbied zondigt, die men aan de jeugd bovenal
verschuldigd is. Degenen, die deze woorden te sterk vinden, mogen nalezen, wat op
blz 152 en 153 een jongen van zichzelf vertelt. Met de tussengevoegde woorden:
'doch ik geloof, dat ik U wel zover kan vertrouwen -, dat ik U ga mededelen.' Ook
zonder dat de naam afgedrukt is, lijkt de publicatie van deze biecht een schending
van vertrouwen.
Het gaat er niet om, dat de persoon in kwestie deze dingen zal lezen; het gaat om
een mentaliteit in onze tegenwoordige maatschappij, die zondigt door gebrek aan
reverentie. Ik durf deze woorden zo onverbloemd uit te spreken, omdat zij niet tegen
de persoon van van Doornik gaan, maar tegen de enquête-ziekte der maatschappij
in het algemeen. Ik weet zeer goed, dat tegelijk hiermede de gevolgde methode in
eigen kring aangetast wordt, alhoewel daar de voorkeur wordt gegeven aan een
persoonlijk onderhoud met de proefpersoon. Het wordt hoogtijd, dat wij ons gaan
afvragen, wat in deze methode aanvaardbaar is en wat niet. Dit ene is wel zeker, dat
persoonlijk levende mensen zich voor dergelijke proefnemingen niet zullen laten
gebruiken.
Hoe het vraagstuk ook in zijn geheel moge zijn, mij dunkt, dat van Doornik met
deze publicatie de grenzen van het aanvaardbare overschreden heeft. Meer nog, mij
dunkt ook, dat van Doornik antwoorden van zulke bewustlevende personen op
dergelijk diepgaande kwesties niet had mogen uitlokken. Iedereen zal toegeven, dat
het een schending van vertrouwen is, wanneer men de ontboezemingen, in brieven
intiem neergelegd, in een publicatie rechtstreeks benut. Welnu verschillende
antwoorden, in deze enquête verwerkt, hebben iets van die onschendbare intimiteit,
die brievenschrijvers met een vertrouwensman verbindt. Zo noemt één der
proefpersonen de enquêteur 'mijn vriend'. In die woorden wordt iets openbaar van
het vertrouwvol aanleunen tegen een sterke grote mens, die helpen zal, wanneer het
nodig is. Het is nu moeilijk te aanvaarden, dat een dergelijke houding rechtstreeks
benut wordt voor een wetenschappelijk onderzoek, het moge zo nobel bedoeld zijn
als het wil.

De interpretatie der gegevens
Zoals reeds is opgemerkt beschikt van Doornik over een goede intuitie. Vandaar, dat
hij boven het materiaal uitrijst en niet zelden een trefzekere conclusie trekt, die uit
de gegeven antwoorden alleen nauwelijks te ver-
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klaren is. Het is natuurlijk mogelijk, dat de niet gepubliceerde reacties een sterkere
grondslag voor zijn samenvattend betoog bieden dan nu blijkt. Maar zeker is in ieder
geval, dat zij, die met de jeugd veel te maken hebben, zijn conclusies zullen moeten
onderschrijven.
Hierbij moeten wij niet aan de détail-opmerkingen denken. Er zijn antwoorden,
die naar mijn mening niet goed geïnterpreteerd zijn. Maar het is erg moeilijk hierover
te gaan debatteren, omdat men de jeugdigen, over wie het gaat, niet kent. Wie zijn
degenen, die breedvoerig en tamelijk gewichtig hun opinie ten beste geven? Wie zijn
dat? Die vraag intrigeert.
Wat is een bepaalde jongen of een bepaald meisje waard? Lijden zij aan een zeker
ressentiment, voelen zij zich onbegrepen of hebben zij, bij wijze van spreken, reeds
met het leven afgerekend? Eén persoon deelt mee: 'Dit zijn de objecten, die ik als
denkend jongeman wil onderzoeken.' (blz. 104)
Wat is die uitspraak waard?
Op deze vragen kan van Doornik geen antwoord geven, hoewel een antwoord
daarop uitermate verhelderend zou zijn. Het heeft er soms zelfs iets van, dat hij een
bepaalde persoon niet goed begrijpt (vlg. blz. 83, waar een jongen getypeerd wordt
als 'a mind of a decidedly pessimistic onder', omdat God voor hem het enige houvast
is en hij zonder God wanhopig zou worden).
Maar het is onredelijk hierover te gaan twisten, omdat een bewijsvoering beiderzijds
onmogelijk is.
Wij kunnen graag toegeven, dat van Doornik de grote conclusies raak getroffen
heeft. Met deze éne beperking echter, dat hij toch nog te weinig invoelend en teveel
dogmatisch is in zijn beschouwingen. De schrijver doet ongetwijfeld zijn uiterste
best zich in de gedachtengang van de jeugdigen in te leven. Het lukt hem echter niet
volkomen en daarom is hij, vanuit de jeugd gezien, toch iets te pessimistisch.
De grote tragiek der jeugd is, dat zij zo dikwijls geen leiders vindt, die aan haar
innerlijke bereidheid tot geloof de vorm geven, die nodig is om van een onberedeneerd
geestelijk klaar-staan te komen tot een verantwoorde, heldere geloofsovertuiging.
De jeugd is echter bereid, nog altijd, en in vele gevallen, die van Doornik met
pantheisme e.d. afdoet, voelt men die zwijgende eerbied voor het mysterie.
Een zeer belangrijk, maar volkomen onopgelost vraagstuk is, hoe in de jeugd de
godsvoorstelling, de godsidee en het godsgeloof groeien. Ik moet bekennen, dat ik
daar geen inzicht in heb, ondanks alles, wat daarover geschreven is. Zeker is echter,
dat de godsvoorstelling (het fantasiebeeld)
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van steeds minder belang wordt en dat de achtergrond van die voorstelling, die de
eerbied is, steeds belangrijker wordt en beslissend voor de religieuze houding van
de mens.
In velen nu is die eerbied er nog. Een eerbied, die geen vorm heeft, omdat zij nóch
geschraagd is door een duidelijke godsvoorstelling nóch door een overgeleverd
geloof, maar de eerbied voor het mysterie is aanwezig. Het is die 'Scheu,' die roept
om geloof. Zij is alleen niet voldoende geleid en daarom zal zij vervagen, totdat zij
tenslotte geheel opgelost is in het niet.
Die eerbied, in vele niet-gelovende jeugdigen nog levend, is zuiver en ontroerend.
Zij staat klaar voor de religieuze houding. Er is echter voor hen niemand, die aan die
eerbied een naam geeft, die aanbeden kan worden. Men moet dit jeugdig pantheisme
niet gelijk stellen met dat der volwassenen. Het staat enorm veel dichter bij de
aanbidding dan het geval is bij ouderen, die geleerd hebben om scheidingen aan te
brengen. Dat pantheisme is nog geen wereldbeschouwing, het zoekt nog, misschien
niet bewust, maar het streeft naar vastere vormen. Dit is juist het tragische van het
geval. Eens te meer blijkt, dat de jeugd God zoekt met héél haar wezen, zij is er totaal
toe bereid, de volwassenen echter vinden het niet de moeite waard haar te geven,
wat zij nodig heeft als haar dagelijks brood.
Ziet men het zo, dan is dit boek een gloeiende aanklacht tegen ouders en leraren,
die weigeren aan de kinderen te geven, wat zij niet missen kunnen. Het is wel de
ergste haat, die men kan uitdenken, dat men bereid is alles te geven, behalve het éne,
waar het op aan komt.
Uit dit boek blijkt ook, hoezeer de persoon van Jesus Christus voor een waarachtig
geloof noodzakelijk is. Ook in de vorming van een helder, scherp omlijnd godsgeloof
is Hij de Middelaar. De eerbied voor Hem die zich in de evangelies openbaart als de
Gezondene, voert tot de overtuiging, dat God een persoonlijke God is. De jeugdige
zal zich dan nog enigszins moeten bevrijden van menselijke voorstellingen, maar
deze hinderen niet te veel, omdat Christus voor de jeugdige de bron van het leven,
de rechter, het einddoel en de Almachtige geworden is. Daar zijn alle grenzen van
het menselijke overschreden.
Voor de christelijke jeugd is het vraagstuk van het godsbestaan en het wezen van
God zonder Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, vrijwel zinloos.
Het is tevens duidelijk, dat de moderne, niet-christelijke jeugd haar vage eerbied
voor het 'tremendum' zonder Christus nooit tot een waar geloof zal kunnen opwerken.
De grote taak der opvoeders is niet bewijzen op te stapelen voor het
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bestaan van God, maar om Jesus Christus voor de jeugd zichtbaar te maken. Door
Hem moet de hoogste vraag naar het mysterie gewekt worden. Hij moet - om mij zo
uit te drukken - het godsprobleem acuut maken, Hem kennende moet het aanvaarden
van een persoonlijke God onontkoombaar zijn.
Zo moet de Kerk in deze tijd vooral, nu door de democratisering der maatschappij
het respect voor het grootse verminderd is, tot de jeugd komen als de voortlevende
Christus op aarde.
Deze laatste opmerkingen zijn niet bedoeld als een kritiek op het boek van van
Doornik, zij zijn bedoeld als een aanvulling op zijn slotbeschouwingen naar aanleiding
van de bezinning op dat wonderbare, helaas dikwijls déraillerende vermogen der
jeugd om in eerbied stil te staan voor het geheim.

Conclusie
Het is onbevredigend op een dergelijk belangrijk boek als dat van de 'Jeugd tussen
God en Chaos' zoveel kritiek te moeten uitoefenen. Het moge daarom nog eens
gezegd worden, dat het in zijn soort zeer goed is. Men kan er de nodige aanmerkingen
op maken, maar men zal moeten toegeven, dat er degelijk, knap werk geleverd is
met nobele bedoelingen.
Mijn kritiek gaat op het wezenlijke. Ik betwijfel, of met deze methode werkelijk
betrouwbare inzichten verkregen kunnen worden. Naar mijn mening zijn de resultaten
meer te danken aan een gezonde intuitie dan aan een wetenschappelijke analyse van
het verkregen materiaal. Vandaar, dat de percentage-berekening ook het meest
aanvechtbaar is.
Het grootste bezwaar is echter gericht tegen de enquête zelf. Het valt zeer moeilijk
vrede te nemen met deze methode van uitvragen. De experimenteel-psychologische
en sociologische methode om door middel van enquêtes en vraaggesprekken de mens
in zijn levensbeschouwing en in zijn gedragingen te leren kennen, wint steeds meer
veld. Men moet erkennen, dat zij moeilijk vermeden kan worden, maar dan moet zij
ook met de uiterste voorzichtigheid gehanteerd worden. Naar mijn mening zijn bij
deze enquête in dit opzicht fouten gemaakt. Een fout is, dat de resultaten van het
onderzoek gepubliceerd zijn.
Niet zonder grote aarzeling heb ik deze woorden neergeschreven, omdat dit werk
zo dóór en dóór voornaam is en de schrijver voor zijn daad een rechtvaardiging kan
vinden in de hoop, dat zijn publicatie belangrijke resultaten zal opleveren. Toch ben
ik ertoe overgegaan dit alles te zeggen, omdat de vrees niet ongegrond is, dat het
experimenteel onderzoek de eerbied voor de mens en zijn geheim gaat ondergraven.

Streven. Jaargang 2

399

De Ramayan van Toelsidaas
door C. Bulcke S.J.
SIR George Grierson vertelt in zijn monumentaal werk 'Linguistic Survey of India'
(1, 160) dat een oud missionaris hem eens zei: 'Niemand kan hopen de mensen van
Noord-Indië te begrijpen, zolang hij niet iedere regel beheerst die Toelsidaas
geschreven heeft'. De taalgeleerde voegt eraan toe: 'Ik heb sindsdien ondervonden
hoezeer hij gelijk had.' Het veruit best gekende werk van Toelsidaas is de Ramayan,
die men soms, en niet ten onrechte, den Bijbel van Noord-Indië noemt.
Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van de grote populariteit van dit
epos. Het werd tegen het einde van de 16e eeuw geschreven in het Avadhi-dialekt,
dat gesproken wordt door ca. 15 millioen Indiërs. Doch niet alleen die mensen lezen
den Ramayan van Toelsidaas, maar in heel Noord-Indië wordt hij gesmaakt en
bewonderd. Voor meer dan 100 millioen Hindi-kennende Hindoes van Noord-Indië
is dit boek werkelijk hun evangelie. Wat de gewone mens over zijn godsdienst, over
wijsbegeerte en moraal weet, leerde hij in dit werk. Velen kennen de 12.000 verzen
van den Ramayan van buiten, en het is werkelijk als gedicht dat hij zo populair is,
want voor een Indiër horen godsdienst en poëzie samen. Toen een hoogstudent het
katholiek gebedenboek, dat ik hem op zijn verzoek gegeven had, herhaaldelijk had
doorgelezen, klonk zijn commentaar: 'Daar staan bijna geen gedichten in.'
De Ramayan is voor de Noord-Indische Hindoe tegelijk zijn evangelie, zijn Thomas
a Kempis, zijn Thomas van Aquino, zijn Gezelle en zijn Vondel. Maar zelfs dit geeft
nog geen voldoende idee van de betekenis van Toelsidaas voor Noord-Indië: niet
ieder Vlaams dorp bezit een volledige uitgave van Gezelle en de mensen komen er
's avonds niet bijeen om naar Gezelle te luisteren; zelfs in het katholiek Vlaanderen
heeft niet iedere gemeente haar toneel-opvoeringen van het evangelie en dit zeker
niet om het jaar; niet elke christen kent al de parabels uit het evangelie. Doch in
Noord-Indië kent iedere Hindoe de geschiedenis van Rama tot in haar kleinste
bizonderheden; ieder jaar wordt de Ramayan op het toneel uitgebeeld in dorpen en
steden. Te Allahabad heeft jaarlijks in Januari een grote bedevaart plaats en bijna
voortdurend kan men er, tussen de duizende pelgrims aan den oever van de Ganges,
iemand aantreffen die in een kring van ongeletterde dorpelingen den Ramayan
reciteert.
Eeuwen reeds voor de geboorte van Toelsidaas was de Ramayan bekend (Ramayan
betekent: De zwerftochten van Rama), maar hij was de eerste, die ze in de volkstaal
omdichtte. De verschillende legenden, die zich om de heldenfiguur van Rama
gegroepeerd hadden, werden waarschijnlijk in de derde eeuw voor Christus door de
dichter Valmiki tot een epos verwerkt. Dat oorspronkelijk epos bezitten we niet meer,
alleen een omwerking is
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overgebleven, waarin de held Rama een God geworden is, doch waarin men
gemakkelijk de addities kan herkennen. Bij het begin van die omwerking draagt de
God Rama den dichter op de geschiedenis van Rama te schrijven en voegt er aan
toe:
Zo lang als in dit stevig-gevestigd land
De stromen zullen vloeien en de bergen stand houden,
Zo lang zal over de wereld
De grote Ramayan blijven bestaan.

En werkelijk, zoals Dr Winternitz in zijn geschiedenis der Indische literatuur schrijft,
'heeft nauwelijks enig ander gedicht in de gehele wereldliteratuur de ideeën en de
dichtkunst van een natie gedurende eeuwen zo sterk beïnvloed'. De grote dichters en
dramaturgen der latere sanskriet-literatuur hebben van den Ramayan hun thema
gemaakt en sinds het bestaan der moderne voertalen vindt men er overal bewerkingen
van. Zelfs stichters van nieuwe secten hebben de geschiedenis van Rama aangewend
om hun leer te verspreiden. Wie het toppunt van de onwetendheid wil aanduiden
zegt: 'Hij weet niet eens, dat Sita de vrouw van Rama is', ofwel: 'Hij weet niet wie
Rama en Ravana zijn.' Doch wie zijn Rama en Ravana?
De oorspronkelijke legende van Rama luidde aldus. Koning Dasaratha van Ayodhya
(Noord-Indië) had vier zonen: Rama, de oudste, wiens moeder Kausalya heette,
Bharata, zoon van Kaikeyi, en de tweelingbroeders Laksman en Satrughna, kinderen
van Sumitra. Toen de koning zich oud voelde worden, besloot hij na raadpleging
van zijn ministers en priesters, dat zijn oudste zoon Rama na hem zou regeren. Het
nieuws der aanstaande kroning komt echter de meid van Kaikeyi ter ore, die
onmiddellijk het plan opvat haar meesteres op te hitsen om stokken in de wielen te
steken. Zij zoekt Kaikeyi op en schildert haar met levende kleuren welk haar lot zal
zijn indien haar stiefzoon koning wordt: hij zal haar zoon Bharata vervolgen, zij zelf
zal geen koningin meer zijn, enz. 'Waarom, o koningin, verhindert U dat onheil niet?
De koning heeft U weleer toegestaan twee gunsten te vragen en daarvan hebt U nooit
gebruik gemaakt! Dit is het ogenblik! Vraag als eerste gunst, dat Bharata, uw zoon,
koning gekroond worde, en als tweede, dat Rama voor veertien jaar verbannen worde
naar het woud.' De oude koning tracht tevergeefs haar te overtuigen, en moet tenslotte
toegeven. Waarop Toelsidaas zegt:
Zelfs God kent de knepen van een vrouwenhart niet,
zulk een mijn is het van bedrog, zonde en ondeugd.
De koning was zo eenvoudig, goed en vroom,
hoe kon hij een vrouwenhart kennen?1.

1.

Op menige plaats van zijn werk heeft Toelsidaas weinig vleiend over de vrouwen gesproken.
Hierin volgt hij de Indische ascetische literatuur na, die hem tot voorbeeld is geweest. Ziehier
twee uitspraken van Toelsidaas over de vrouw:
'Een trommel, een dommerik, een man van lage kaste, een dier en een vrouw zijn erg geschikte
dingen om er op te slaan.'
'De dichters hebben naar waarheid de vrouwelijke natuur beschreven. Acht fouten echter
ontsieren immer haat hart: onvoorzichtigheid, valsheid, onstandvastigheid,
vooringenomenheid, angst, gebrek aan oordeel, onzuiverheid en onbarmhartigheid.'
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Het afscheid is hartverscheurend, doch Laksman en Sita, Rama's vrouw, kunnen hem
bewegen hen mee te nemen naar het woud. Heerlijk is het pleidooi van Sita om haar
man te mogen volgen in zijn ballingschap: het
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werd door vele dichters hernomen. Toelsidaas beschrijft het:
'Heer, U die zeer medelijdend, schoon, milddadig en wijs zijt... zonder U zou de
hemel een ware hel zijn.
Vader en moeder, broers en zusters zijn mij dierbaar, dierbaar zijn mij mijn gezellen
en mijn vele vrienden; maar schoonvader en schoonmoeder, geestelijke leidsman,
edelmoedige metgezellen en zelfs zoons, hoe schoon, beminnelijk en genegen ook,
neen Heer, alle liefde en elke verwantschapsband, zijn voor een vrouw zonder man
groter lijden dan de brandende hitte der zon. Leven, weelde, huis, land, stad en rijk
zijn maar opgestapelde ellende voor een vrouw, die beroofd is van haar man. Rust
is onrust, haar juwelen zijn een last en de wereld is als alle tormenten der hel. Zonder
U, Heer mijner ziel, is er niets ter wereld, dat mij enig welzijn bieden kan. Zoals een
lichaam zonder ziel, zoals een rivier zonder water, aldus, Heer, is een vrouw zonder
man. Bij U, mijn Heer, zijn alle genoegens, zolang ik uw aanschijn mag aanschouwen,
dat in glans wedijvert met de herfstelijke maan.
Vogels en herten zullen mijn hovelingen zijn, het woud mijn stad en repen van
schors mijn glinsterende klederen; een hut van loof met U, mijn Heer, zal zijn als
een paleis der goden en alles zal goed zijn. Wortels, uien en vruchten zullen mij een
goddelijk voedsel zijn... Gij hebt, mijn Heer, al de vele ongemakken van het woud
opgesomd, zijn angsten, lasten en velerhande leed, maar, o bron van alle gaven, dit
alles zal de smart der scheiding niet evenaren. Bedenk dit, juweel van wijsheid, en
neem mij met U mede, verlaat mij niet... Denkt gij dat ik zal blijven leven tot het
einde van uwe ballingschap, indien gij mij te Avadh houdt? O allerschoonste, hulp
der hulpelozen, bron van alle gracie en liefde, wanneer ik over de wegen zal gaan,
zal ik nooit moede worden, indien ik ieder ogenblik uw lotus-voet aanschouwen
mag. Ik zal mijn beminde dienen op alle wijzen en hem ontlasten van de moeiten
van den tocht. Gezeten in de schaduw van een boom zal ik uw voeten wassen en U
opgetogen frisse lucht toewaaien, en hoe zal ik aan mijn eigen ellende kunnen denken
mijn Heer, wanneer ik uw lichaam zal aanschouwen, nat van het zweet en gebruind
door de zon? Gras en bladeren op den grond spreidend zal uw slavin 's nachts uw
voeten wassen en immer uw gracie-volle vormen aanschouwend zullen noch wind
noch hitte mij plagen. Mag ik veeleisend en kieskeurig zijn terwijl mijn Heer door
de wouden trekt? Moet pijn uw deel zijn en vreugde het mijne? Mijn hart zal barsten
bij het horen alleen van zulke wrede uitspraak en nooit zal mijn ellendig bestaan
zulke angst en pijniging overleven.'
Kort na het heengaan van Rama sterft de oude koning van verdriet. Bharata, die
gedurende al die gebeurtenissen afwezig was, op bezoek bij de ouders van zijn
moeder, weigert bij zijn terugkeer den troon en bitter verwijt hij zijn moeder hare
handelwijze. Hij vertrekt naar het woud om Rama over te halen terug te keren. Rama
echter oordeelt, dat hij zijn Vader moet blijven gehoorzamen en weigert. Bharata
geeft toe op voorwaarde, dat hij als regent voor zijn broeder zal optreden tot deze na
14 jaar terugkomt.
Van de gebeurtenissen der eerste dertien jaar in het woud vernemen we weinig:
Rama bezoekt vele kluizenaars die met hun familie in de bossen wonen en beschermt
hen tegen de Raksasas: wrede, sterke, zwarte en
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sluwe vijanden van de Ariërs en menseneters. Ze zijn nog mensen, later worden ze
bovennatuurlijke monsters. Waarschijnlijk worden wilde Dravidiaanse inboorlingen
bedoeld.
Het laatste jaar wordt gekenmerkt door grote gebeurtenissen.
De zuster van Ravana, een der koningen van de Raksasas, ziet op zekeren dag
Rama in het woud en wordt op hem verliefd. Ze probeert Rama tot ontrouw jegens
Sita te bewegen, doch hij wijst haar af en stuurt haar naar Laksman die nog
ongetrouwd is. Ook deze wijst haar af en wanneer ze in haar woede Sita wil
verslinden, snijdt hij haar oren en neus af en zendt haar weg. Ze gaat eerst klagen
bij Khara, een van haar broers, maar deze wordt op een vergeldingstocht met zijn
leger door Rama verslagen. Dan wordt Ravana door zijn zuster opgehitst. Zij prijst
de schoonheid van Sita en zet hem aan haar te veroveren en als buit naar zijn hoofdstad
te voeren. Ravana, als boeteling verkleed, slaagt erin Sita te schaken in afwezigheid
van Rama en Laksman.
Prachtig wordt de droefheid van Rama beschreven, wanneer hij Sita's verdwijning
ontdekt. Hij zwerft rond in het woud, en vraagt de bomen, de bergen, de stromen en
de dieren naar Sita. Haar juwelen, die men in het bos terugvindt, wijzen uit dat ze
naar het Zuiden ontvoerd werd. Na lang dolen sluit Rama een verbond met Sugriva,
een inboorling, wiens rasgenoten als apen beschreven worden en die later eenvoudig
apen worden genoemd. Rama moet Sugriva helpen zijn verloren troon te heroveren
op zijn broer en dan zal Sugriva heel zijn ras uitzenden om Sita te zoeken. Rama
doodt op verraderlijke wijze den broer van Sugriva. (Dit is een der incidenten, die
schijnen te wijzen op de historische echtheid van de grondgebeurtenissen van dit
epos. Welke dichter zou er anders aan denken zijn held zulk een lage daad te laten
bedrijven?). Terwijl beiden in een tweegevecht gewikkeld zijn, houdt Rama zich
schuil achter een boom en doodt Sugriva's broer met een pijl in den rug.
Het regenseizoen verhindert onmiddellijke actie en gedurende de vier volgende
maanden leven Rama en Laksman in een grot. Het sanskriet levert hier een heerlijke
beschrijving van het regenseizoen. Wanneer de regen ophoudt stuurt Sugriva zijn
apen uit in alle richtingen. Hanuman (een der meest populaire heldenfiguren van het
hele epos) wordt belast met de expeditie naar het Zuiden. Na vele avonturen brengt
hij Rama de tijding, dat Sita gevangen gehouden wordt in het paleis van Ravana,
koning van Lanka (dat later met Ceylon werd gelijkgesteld, wat echter lang niet zeker
is). Dan volgen de voorbereidingen op den oorlog met Ravana en de lange
beschrijvingen van den strijd, waarin Ravana tenslotte wordt gedood, en Sita bevrijd
en met Rama wordt herenigd. Intussen zijn de veertien jaar verbanning om en keren
allen terug naar Ayadhya, waar Rama koning wordt gekroond.
Reeds vroeg werd deze geschiedenis omgewerkt en omstreeks de 2e eeuw was de
huidige sanskriet-Ramayan af. Een eerste deel, dat de geboorte, de jeugd en het
huwelijk van Rama beschrijft, werd het begin van het nieuwe gedicht, talrijke plaatsen
werden omgewerkt en een laatste deel, dat vooral de verheerlijking moest zijn van
het geluk en de weelde in Rama's koninkrijk, werd aan het epos toegevoegd.
De redenen voor die addities liggen voor de hand, indien we ons herin-
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neren dat het werk gedurende langen tijd niet opgeschreven werd, maar door de
reizende minnezangers werd voorgedragen en mondeling doorgegeven. Waar hun
voordracht interesse wekte bij de toehoorders werden enkele zangen bij-gecomponeerd
en aldus kunnen we de lange beschrijvingen der gevechten verklaren.
Die omwerking was het gevolg van het geloof aan avatars - Gods verschijningen
op aarde - waardoor dan Rama als een der tien voornaamste avatars beschouwd werd.
Later bleven alleen Krishna en Rama als dusdanig in het godsdienstig bewustzijn
der Hindoes voortleven.
In zijn bewerking in de volkstaal heeft zich Toelsidaas tamelijk grote vrijheden
veroorloofd: hij heeft bestaande episoden weggelaten, verplaatst en andere aan het
werk toegevoegd. Sommige anecdoten in de oude sanskriet omwerking zijn niet erg
fatsoenlijk: Toelsidaas echter heeft geen enkele regel geschreven, die niet rein is.
Zijn werk vergelijkend bij een zuiver meer zegt hij: 'Zinnelijk ontuig is zoals
kraanvogels en kraaien die niets te maken hebben met zulk een meer en dit nooit
naderen, want daar zijn geen prikkelende en verleidelijke verhalen gelijk slakken,
kikvorsen en schuim op het water, en aldus zijn de wellustige kraaien en de
vraatzuchtige kranen ontgoocheld, wanneer zij komen.'
Voor Toelsidaas is Rama een mensgeworden God, en men voelt in heel het werk
zijn warme liefde en zijn vast geloof. Op zeer geschikte wijze bezingt hij Gods
alomtegenwoordigheid. Wanneer Rama aan een kluizenaar in het woud vraagt, waar
hij het best zijn hut zou bouwen, luidt het verheven antwoord: 'Waarachtig! Voor U,
de trots van uw ras, de bewaker van de brug der openbaring, is het maar natuurlijk
zo te spreken. Gij zijt, o Rama, de Heer van het heelal en Sita is uw Maya (kracht
die waan geeft), die volgens uw bevallige wil schept, bewaakt of vernielt... Uw
natuur, o Rama, gaat alle woord en opvatting te boven, al-doordringend,
onuitsprekelijk, onbegrensd, onbepaalbaar, ook niet door de schrifturen. Zelfs de
goden kennen uw geheimen niet, en wie anders zou U kunnen ontdekken? Alleen
hij weet, aan wien Gij kennis hebt geschonken, en hij die U kent wordt één met U.
Door uw genade is het, dat uw volgelingen U kennen... Uw lichaam is zuivere
gelukzaligheid en inzicht, vrij van verandering, zoals zij weten die U gevonden
hebben. Ten bate van heiligen en goden hebt Gij een menselijk lichaam aangenomen,
en spreekt en handelt Gij als een gewone koning. Dwazen zijn verbijsterd, maar de
wijzen verheugen zich, wanneer zij uw daden zien of horen; wat Gij ook zegt of doet
is waarheid, en wij kunnen alleen die rollen spelen die Gij ons voorhoudt. Gij vraagt
mij: 'Waar kan ik verblijven?' maar met schroom vraag ik U: 'Zeg mij waar Gij niet
bent, daar zal ik U een plaats aanwijzen.'
Rama dienen en beminnen brengt verlossing uit den kring der wedergeboorten:
'Allen slapen in een nacht van waan en zij zien velerhande dromen; in deze wereld
van duisternis zijn alleen diegenen wakker, die aan het stoffelijke onthecht zijn en
in de beschouwing van den Oppersten verzinken; en geen ziel is uit den sluimer
opgestaan die niet aan elke zinnelijke vreugde heeft verzaakt. Dan volgt geestelijke
verlichting, men ontkomt aan vergissingen en dwalingen en bereikt eindelijk de
toewijding aan Rama. Dit, mijn vriend is ons hoogste goed: aan Rama toegewijd te
zijn in gedachten, woorden en daden. Rama is God, de volheid van het goede,
onvergankelijk, onzichtbaar, ongeschapen, onvergelijkelijk, vrij van
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alle verandering, ondeelbaar, van wien de schrifturen verklaren, dat zij hem niet
kunnen bepalen. In zijn barmhartigheid heeft hij den vorm van een man aangenomen
en menselijke daden voltrokken, uit liefde voor zijn gelovig volk en voor de aarde
en voor de Brahmanen en voor de koeien en de goden. Bij het horen van zijn daden
breken de strikken van de wereld stuk.'
Toelsidaas' werk is ten andere zeer rijk aan morele voorschriften: de natuurwet
wordt klaar en gloedvol uitgelegd: Liefde en eerbied voor de ouders: 'Gezegend is
de geboorte van hem, wiens vader wordt verblijd door het verhaal van zijn daden.
Hij die zijn ouders zo hoog schat als zijn eigen leven, houdt in zijn handen de vier
beloningen van het leven.'
Lof van goed gezelschap: 'Omgang met goeden is de wortel van alle vreugde en
geluk. Zijn bloemen heten de goede werken en zijn vrucht volmaaktheid. Daardoor
worden de bozen goed, zoals gewoon metaal door de aanraking met den steen der
wijsheid goud wordt. Slecht gezelschap is verlies, goed gezelschap is winst; dit is
een waarheid, die tegelijk door de wereld en de Veda (de H. Schrift) wordt erkend.
Samen met den wind vliegt het stof naar den hemel, in gezelschap van water wordt
het slijk en zinkt. In overeenstemming met de soort huizen, waarin hij wordt opgeleid,
leert de papegaai Gods naam herhalen of beledigingen zeggen... Wie werd niet
beroofd door slecht gezelschap? bij het horen van lage gedachten verliest men tot
zijn verstand toe.'
Lof der vriendschap: 'Het is een zware zonde ook maar acht te slaan op hen, die
geen smart voelen bij het zien van het lijden van een vriend. Zij die het niet zeer
natuurlijk vinden hun eigen bergenhoge ellende te beschouwen als een zandkorrel,
terwijl een vriend zijn lasten, die in werkelijkheid niet groter zijn dan een zandkorrel,
zwaar als een berg neemt, zulke mensen zijn schurken en op hen kan men geen
vriendschap bouwen. Een vriend weerhouden van het slechte pad en hem leiden over
het pad der deugd, al zijn goede hoedanigheden bekend maken en zijn gebreken
verbergen, geven en nemen zonder enige achterdocht, altijd bereid zijn hem bij te
staan uit alle kracht en hem honderd maal meer genegen zijn in tijd van rampspoed:
dat noemen de schriften de hoedanigheden van een goede vriend.'
Liefde van man en vrouw: Sita's pleidooi om haar man naar het woud te mogen
vergezellen lazen we reeds, haar gehechtheid en onderdanigheid aan haar man wordt
nog op treffende wijze beschreven na den terugkeer te Ayodhya: 'Sita was haar Heer
immer gehoorzaam, onvergelijkelijk in haar schoonheid, haar deugd en haar deemoed,
bewust van de majesteit van den Genaden-volle en vroom gehecht aan zijn lotus-voet.
Hoewel er vele knechten en meiden in het paleis waren, die allen zeer vaardig waren
in hun werk, vervulde zij alle huiselijke arbeid met haar eigen handen, luisterend
naar de bevelen van Rama.' Toelsidaas spreekt over Sita altijd met den grootsten
eerbied. Wanneer hij haar schoonheid beschrijven wil, klaagt hij dat alle
vergelijkingen reeds voor gewone vrouwen gebruikt zijn: 'Rama was verrukt bij het
aanschouwen van haar schoonheid, maar hoewel zijn hart haar prees, ontbraken hem
de woorden. Het was alsof de wereldbouwer heel zijn talent aan het heelal had willen
tonen, toen Hij haar vormde. Want alle beelden der dichters zijn verschaald door hun
toepassing op gewone vrouwen, waarbij zal ik dan Sita vergelijken?'
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Toch kan hij ook eenvoudiger worden en Sita natuurlijk beschrijven: 'De
dorpsvrouwen kwamen bij Sita met tere en verlegen vragen, en terwijl zij haar voeten
vasthielden, fluisterden zij in hun eenvoud de vraag: Edele dame, wij hebben een
verzoek, maar als vrouwen vrezen we het te doen. Verontschuldig onze aanmatiging
en wees niet beledigd door onze dorpse manieren. Die twee jonge en aanminnige
prinsen, aan wie smaragd en goud hun glans ontlenen, de ene zwart, de andere blond,
maar beiden lief en schatten van schoonheid, met een gelaat als een herfstmaan, en
ogen als de herfst-lotus, die een myriade van liefde-goden beschamen zou, zeg ons,
blonde vrouwe, in welke verhoudingen staan zij tot U? Bij het horen van die
aangename en liefelijke woorden glimlachte Sita in bescheiden verwarring, en eerst
naar hen kijkend en dan naar den grond, was ze verlegen, - de lieve vrouw. Maar
haar schone ogen neerslaand en met een stem zo zacht als van een koekoek
antwoordde ze vriendelijk: “De blonde jongen, zo ongedwongen en sierlijk, heet
Laksman en is mijn jongere schoonbroer.” Dan haar gelaat bedekkend met de zoom
van haar kleed keek ze naar haar beminde, en haar wenkbrauwen optrekkende in een
boog vertelde zij hen met een zijdelingse blik, dat hij haar echtgenoot was. Al de
dorpsvrouwen waren zo blij als bedelaars, die een stapel juwelen geroofd hebben.'
Rama als mens wordt vooral vriendelijk en goed genoemd. Bharata zegt over hem:
'Ik ken de beminnelijke gesteltenis van mijn Heer; hoe hij nooit, zelfs tegenover
schuldigen ongeduld vertoont. Voor mij voelt hij een bijzondere tederheid en liefde.
Zelfs gedurende het spel keek hij nooit boos; sinds mijn kinderjaren heb ik hem nooit
verlaten en nooit heeft hij mijn gevoelens gekwetst. Ik heb dikwijls zijn bevallige
handelwijze kunnen waarnemen; wanneer hij mij bij het spel versloeg, trachtte hij
nog mij te doen winnen.'
Een onderwerp waarop de dichter dikwijls terugkomt zijn de heiligen, en de
verheven beschrijvingen die hij ervan geeft, kunnen ons een idee schenken van het
hoge ideaal van Toelsidaas: 'Het hart der heiligen is zacht als boter beweren de
dichters, maar dit is verkeerd: want boter smelt alleen wanneer men haar zelf de
proef van het vuur doet doorstaan, maar de heiligen integendeel zijn zo goed, dat zij
smelten bij de beproevingen van anderen... De houding van de goeden tot de bozen
is als dat van sandal-hout tot de bijl: want sandal-hout deelt van zijn geuren mede
aan hetzelfde staal dat er in slaat...
Zonder gehechtheid aan wat zinnelijk is, stapelhuizen van deugd en mildheid,
bedroefd om de droefheid van anderen en verblijd om hun vreugde, gerechtig, zonder
wrok, sober, passieloos, beheersers van vraatzucht en ongeduld, van vreugde en
schrik, teder van gemoed, vol medelijden met de armen, met een argeloze godsvrucht
voor mij in gedachten, woorden en daden; bereid iedereen eer te geven zonder ze
terug te eisen voor zichzelf: zulke mensen zijn mij dierbaar als mijn eigen leven;
onzelfzuchtig, toegewijd aan mijn naam, gelukzalige woonsteden van rust, beheersing
en deemoed; voorbeelden van tevredenheid, eenvoud, welwillendheid, vroomheid
en eerbied voor de Brahmanen. Waarachtig, ieder hart waarin deze deugden wonen,
is immer het hart van een heilige. Nooit worden ze gestoord in hun rust, hun
zelfbeheersing, hun godsdienstige gewoonten of hun zedelijke beginselen; nooit
spreken ze een bitter woord; lof en blaam is voor hen eender in hun uitsluitende
toewijding aan mijn
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lotus-voet; zij zijn de schatbewaarders der deugd, de samenvatting der gelukzaligheid,
zij zijn de goeden die ik bemin zoals mijn eigen ziel.'
Doch waar hij zegt, dat in zekeren zin de heiligen groter zijn dan Rama zelf, kunnen
we ons niet ontdoen van den indruk, dat de schrijver, zoals alle Oosterlingen, wel
wat overdrijft, hoe sierlijk hij zijn mening overigens ook weet in te kleden: 'Ik ben
overtuigd, dat een dienaar van Rama groter is dan Rama zelf. Rama is de zee, de
goeden en vromen zijn de regenwolken. Hari (een andere naam voor God en voor
Rama) is het sandal-hout en de heiligen zijn de winden die zijn geur verspreiden.'
Hoewel de intellectuelen niet meer geloven aan de historiciteit van Rama's
menswording, vermindert dit hun bewondering voor Toelsidaas niet. Op meerdere
vergaderingen heb ik verzen van hem geciteerd (vele verzen zijn als gevleugelde
woorden in het algemeen spraakgebruik overgegaan) en telkens was het resultaat
verbazend: ik won de algehele sympathie van mijn gehoor. In Augustus jongstleden
vierde men de verjaardag van Toelsidaas' geboorte (dit gebeurt in vele scholen ieder
jaar gedurende een volle week!) Ik werd uitgenodigd om in een college van de stad
op een slotvergadering een korte lezing te houden over Toelsidaas en behandelde
het thema: kan men den groten dichter wel effectiever eren dan door te leven volgens
de hoge morele waarden, die hij in zijn epos heeft vooropgesteld. Na een vergadering
van vier uren antwoordde de voorzitter op een vraag naar de practische waarde van
de Ramayan in deze tijd: 'Zelfs indien onze godsdienst verdwijnt en wij niet meer
geloven in de goddelijkheid van Rama, zelfs dan zal de liefde van ouders voor hun
kinderen, van de kinderen voor hunne ouders, van man en vrouw, van een koning
voor zijn volk in iedere gemeenschap essentieel blijven. Dit alles vinden we in den
Ramayan en dit waarborgt zijn eeuwige waarde.'
En hoe verbijsterend het ook moge klinken, dat men in een Hindoese staatsschool,
in een heilige bedevaartsplaats van het Hindoeïsme reeds durft spreken over de
mogelijkheid van een verval van het geloof in Rama's goddelijkheid, toch had die
voorzitter gelijk: wat er ook met het Hindoeïsme gebeure, de Ramayan van Toelsidaas
is onsterfelijk.
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Een Wijziging in het kerkelijk Huwelijksrecht
door Dr B. van Bilsen O.F.M.
DE dagbladen hebben enige tijd geleden melding gemaakt van een zeer belangrijke
wijziging in het canoniek huwelijksrecht. Een verandering, die diep ingrijpt in het
persoonlijk leven van vele katholiek-gedoopten. Het betreft hier het besluit van Paus
Pius XII - dat gegoten is in de vorm van een Motu proprio - van 1 Augustus j.l.,
opgenomen in het officiële pauselijke mededelingenblad, de Acta Apostolicae Sedis,
Jrg. XL (1948), pp. 305-306. Hierin bepaalt de Paus, dat het laatste gedeelte van par.
2 van canon 1099 van het kerkelijk wetboek, luidende: 'eveneens (zijn niet tot de
kerkelijke rechtsvorm inzake het huwelijk gehouden) zij die uit niet-katholieke ouders
geboren zijn, ofschoon zij in de Katholieke Kerk gedoopt zijn, en die van kindsbeen
af in ketterij of schisma of heidendom of zonder enige godsdienst opgegroeid zijn,
wanneer zij met een niet-katholiek huwen', haar rechtskracht verliest met ingang van
1 Januari 1949 en derhalve uit het wetboek geschrapt moet worden. Op het eerste
gezicht kan het de schijn hebben, dat het hier slechts een kleine groep
katholiek-gedoopten betreft: zij die geboren zijn uit twee niet-katholieke ouders en
ondanks dit feit toch katholiek gedoopt zijn, maar bij wie van een katholieke
opvoeding geen sprake is geweest. In latere jaren is echter verklaard, dat deze bepaling
ook opgaat voor kinderen van ouders, waarvan er slechts één katholiek was. Denk
aan de grote massa van de gemengde huwelijken, waarin er van een katholieke
opvoeding van de kinderen niets terecht komt. Bovendien is verklaard, dat de bepaling
ook opgaat voor kinderen van afvalligen. Het betreft hier ook in ons land een grote
groep van katholiek-gedoopten. Van de grote meerderheid van deze mensen kan niet
verwacht worden, dat zij zich voor hun huwelijk tot de Kerk zullen wenden. Om nu
te voorkomen, dat hun huwelijk ongeldig zou zijn, daar zij toch als katholieken aan
de kerkelijke wetten onderworpen zijn, heeft de Kerk in 1917 bepaald, dat zij bij
huwelijken met niet-katholieken - en volgens de interpretatie van de canonisten
eveneens bij huwelijken onderling - niet vóór de pastoor of een andere bevoegde
priester behoeven te trouwen. Nu heeft Pius XII op 1 Augustus j.l. deze exemptie
echter opgeheven. In het vervolg zullen dus de meeste van dergelijke huwelijken
ongeldig zijn.
Deze gang van zaken heeft bij sommige katholieken, die iets dieper doordenken
op de betekenis en de zin van een bericht in de dagbladen, enige verwondering
gewekt. Kan de Kerk zulke veranderingen aanbrengen waar het toch het door Christus
ingestelde sacrament van het huwelijk betreft? Gesteld dan al, dat de Kerk hierin iets
kan veranderen, waarom dan eerst zo en nu weer zo? Deze en dergelijke vragen zijn
de laatste tijd gesteld. Daarbij komt dan de reeds vaak geuite verwondering over de
geheel
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verschillende oplossing van ogenschijnlijk geheel dezelfde gevallen betreffende de
geldigheid of ongeldigheid van een huwelijk. Dit verschil hangt ook gedeeltelijk met
de onderhavige kwestie samen. Daarom is het èn om de belangrijkheid van de nieuwe
bepaling zelf èn om de verwondering die deze hier en daar heeft verwekt, allerminst
nutteloos hier een nadere uiteenzetting te geven van deze materie, vooral nu er door
een kort krantenbericht reeds een summiere bekendheid aan gegeven is.
Om tot een geldig huwelijk te komen is natuurrechtelijk niets anders nodig dan
de duidelijk gemanifesteerde toestemming van de twee betrokken personen. Dus
volgens het natuurrecht zijn volkomen in het geheim gesloten huwelijken geldig,
echte huwelijken. Maar de positieve wet eist bepaalde formaliteiten voor de geldigheid.
De Kerk verlangt dus een bepaalde vorm van huwelijkssluiting, waardoor volkomen
duidelijk komt vast te staan dàt het huwelijk gesloten is en wel volkomen vrij gesloten
is. Het algemeen welzijn eist een dergelijke vorm. Christus heeft het natuurrechtelijk
huwelijkscontract van de gedoopten tot sacrament verheven. Daaruit volgt op de
eerste plaats, dat alles wat niet behoort tot het wezen van dit contract, aan verandering
onderhevig kan zijn, en ten tweede, dat het, waar het de huwelijken van gedoopten
betreft, uitsluitend aan de Katholieke Kerk toekomt de vorm van huwelijkssluiting
te bepalen en veranderingen daarin of daaromtrent aan te brengen. In de loop der
tijden is dit ook herhaaldelijk gebeurd. Men kan vier perioden onderscheiden: 1 het
recht van vóór het Concilie van Trente; 2 het recht van het Concilie van Trente, dat
van kracht gebleven is tot aan het decreet Ne temere van Paus Pius X (1908); 3 het
recht van het decreet Ne temere (1908-1918); 4 het recht van de Codex iuris canonici,
het nieuwe kerkelijke wetboek, dat op 19 Mei 1918 rechtskracht heeft verkregen. Uiteraard beperken wij ons bij de bespreking van de bepalingen omtrent de kerkelijke
vorm van het huwelijk systematisch in steeds toenemende mate tot de bepalingen
die betrekking hebben op de groep van personen, waarover hier sprake is. Maar men
mag natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat ook andere factoren dan de vorm invloed
uitoefenen op de geldigheid of de ongeldigheid van het huwelijk. Eén daarvan verdient
hier bijzondere vermelding, nl. het ongeldigmakend huwelijksbeletsel dat bestaat
tussen een gedoopte en een ongedoopte (verschil van eredienst). Hiermede moet
door alle perioden heen rekening gehouden worden. Dit beletsel bestond vóór 19
Mei 1918 tussen alle gedoopten, ook de niet-katholiek gedoopten, en de ongedoopten.
Na 19 Mei 1918 alleen tussen de gedoopte katholieken en de ongedoopten. Maar er
moet aandachtig op gelet worden, dat de personen, waarover in c. 1099, par. 2, laatste
deel sprake is (geboren uit niet-katholieke ouders, katholiek gedoopt, niet katholiek
opgevoed), die wat betreft de vorm sinds die datum in een uitzonderingspositie
verkeren, wel gehouden zijn door dit beletsel, zodat de huwelijken van die katholieken
buiten de Kerk gesloten met ongedoopten altijd ongeldig zijn. Wij komen hier niet
meer op terug, maar spreken slechts over de geldigheid of ongeldigheid tengevolge
van de vorm.
1. Vóór het Concilie van Trente bestond er althans geen algeméne wet, die een
bepaalde vorm voorschreef voor de geldigheid van het huwelijk. Of er hier of daar
misschien een particuliere wet bestond van dien aard,
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is een omstreden kwestie. Maar het is van de alleroudste tijden van het Christendom
af gebruik geweest het huwelijk met een kerkelijke plechtigheid en met de zegen
van de priester aan te gaan. En dat was ook reeds vroeg voorgeschreven, zodat
geheime huwelijken verboden waren. Met name zijn de clandestiene huwelijken ten
strengste verboden door het Vierde Lateraans Concilie van 1215 onder Paus
Innocentius III. Maar desondanks bleven de geheime huwelijken geldig, wat grote
moeilijkheden opleverde, omdat het bestaan van deze huwelijken practisch niet te
bewijzen was en de weg dus open stond voor misbruiken.
2. Daarom is het Concilie van Trente er toe overgegaan een vorm van
huwelijkssluiting vast te stellen, die voor de geldigheid vereist zou zijn (decretum
Tametsi): vereist werd de huwelijkssluiting in aanwezigheid van de pastoor der
parochie en twee of drie getuigen. Deze bepaling gold natuurlijk voor alle gedoopten,
daar men door het doopsel onderworpen is aan de wetten van de Kerk. De moeilijkheid
was echter toen reeds, dat vele gedoopten niets met de Kerk te maken wilden hebben.
Om te voorkomen, dat de huwelijken van deze mensen ongeldig zouden zijn, is er
door het Concilie van Trente een speciale vorm van afkondiging voor deze wet
gekozen: deze moest geschieden in iedere parochie afzonderlijk. Op verschillende
plaatsen werd de wet niet afgekondigd en zo werden daar ook nà Trente de huwelijken
althans geldig gesloten zonder de voorgeschreven vorm. Op andere plaatsen werd
de wet wel afgekondigd. Maar ook al was de wet afgekondigd in een parochie, dan
waren nog niet altijd allen gehouden. Want men hield, dat in plaatsen, waar de
heterodoxen reeds een eigen godsdienstige gemeenschap vormden, hun huwelijken
geldig waren zonder de vereiste vorm. Bovendien deelde degene, die immuun was
van de wet deze immuniteit mede aan de partner, die mogelijk wel gehouden was.
Zo waren er plaatsen waar allen gehouden waren tot de wet, plaatsen waar niemand
gehouden was en plaatsen waar alleen de katholieken onderling tot de vorm verplicht
waren. Uiteraard een zeer verwarrende situatie. Met name is dat ook in Nederland
het geval geweest. Langzamerhand is Rome er toe overgegaan voor de huwelijken
van de niet-katholieken onderling en voor de gemengde huwelijken te dispenseren
in deze wet. Dit is begonnen met de Verklaring van Benedictus XIV van 4 November
1741 voor practisch geheel ons land. Successievelijk is deze dispensatie tot andere
streken uitgestrekt.
3. Paus Pius X, die reeds opdracht gegeven had tot het samenstellen van een nieuw
kerkelijk wetboek, heeft in 1907 orde gebracht in deze chaos. Door het decreet Ne
temere van 2 Augustus 1907, dat op 19 April 1908 kracht van wet kreeg, werd
bepaald, dat alle katholiek-gedoopten, waar zij ook woonden, gehouden waren tot
de vorm door Trente voorgeschreven, ook als zij met niet-katholieken in het huwelijk
traden. Alle niet-katholieke gedoopten daarentegen waren, in zover zij niet met
katholieken in het huwelijk traden, vrij van deze wet. De situatie was aldus helder
en overzichtelijk geworden.
4. De Codex iuris canonici van 1917, die op 19 Mei 1918 kracht van wet kreeg,
heeft de regeling van Pius X overgenomen, maar ging iets verder in zeker opzicht.
Zij zonderde nl. in canon 1099, par. 2, laatste deel, ook diegenen uit - voorzover zij
met een niet-katholiek of onderling in het
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huwelijk treden - die wel in de Katholieke Kerk gedoopt waren, maar stamden van
niet-katholieke ouders en niet katholiek opgevoed waren. Zoals reeds provisorisch
vermeld is, is later verklaard, dat deze canon ook toepasselijk is op kinderen van
ouders, waarvan er slechts één niet-katholiek is en ook kinderen van ouders, die beide
of waarvan er een afvallig is (Pauselijke interpretatie-commissie, 20 Juli 1929,
A.A.S., XXI (1929), p. 573, en 17 Febr. 1930, A.A.S., XXII (1930), p. 195). En
volgens de leer van de canonisten doet zich dit geval ook voor bij huwelijken van
deze mensen onderling. Vele kinderen uit gemengde huwelijken vallen dus onder
deze uitzondering.
Nu is dit de zaak waarin door het pauselijk decreet van 1 Augustus 1948 met
ingang van 1 Januari 1949 verandering komt. De Paus zegt, dat de ervaring van dertig
jaar heeft geleerd, dat deze bepaling niet heeft bijgedragen tot het zieleheil en vaak
ook de oplossing van huwelijkskwesties heeft bemoeilijkt. Het zou zeker leerzaam
en interessant zijn iets meer te een. Mogelijk zal nog wel eens het een of ander
daarover gepubliceerd worden, vernemen omtrent die ervaring. In Rome komen
hieromtrent alle draden bijWellicht is één van de overwegingen geweest, dat er door deze bepaling grote
groepen van mensen ontstaan, die nu alle contact met de Kerk verliezen en anders
althans enigszins, hoewel minimaal, nog aan de Kerk gebonden blijven door hun
kerkelijk huwelijk, waardoor een terugkeer gemakkelijker blijft. Die gevallen doen
zich overal voor, maar in zeer sterke mate b.v. in Frankrijk, waar grote groepen
mensen zijn, die inderdaad uit afvalligen geboren zijn of uit een huwelijk tussen een
gedoopte en een ongedoopte, echter nog gedoopt zijn, waar het bij gebleven is, maar
bij het huwelijk mischien nog wel een kerkelijk huwelijk op prijs zouden stellen. Dit
is vooral in Frankrijk en in de zuidelijke landen in het algemeen zeer wel mogelijk.
Mogelijk ook zou in sommige gevallen dit contact tot een terugkeer tot de Kerk
kunnen leiden. In ieder geval zitten hier mogelijkheden die anders onbenut blijven.
Wij willen geenszins beweren, dat deze overweging doorslaggevend geweest is of
zelfs in aanmerking genomen is. Wij willen alleen zeggen, dat het mogelijk is.
De grote consequentie echter van deze pauselijke beslissing is, dat in het vervolg
de huwelijken van de personen die vallen onder c. 1099, par. 2, laatste deel - en dat
zijn er velen - ongeldig zijn, wanneer zij niet gesloten worden voor de pastoor en
twee getuigen, terwijl de tot nu toe gesloten huwelijken geldig waren. Natuurlijk
verwacht ook de Paus niet, dat in het vervolg al deze personen zich tot de Kerk zullen
wenden voor hun huwelijk. Er moeten dus wel zeer zwaarwichtige redenen aan dit
besluit ten grondslag liggen.
Wanneer wij nu eens recapitulerend nagaan hoe het over een periode, die de
huwelijken van de thans levende generatie nagenoeg omvat - ongeveer vijftig jaren
- met de niet voor de Kerk gesloten huwelijken van die bepaalde groep katholieken
gesteld is, komen wij tot het volgende.
Vooropgesteld dient te worden, dat de aldus gesloten huwelijken van die personen
met katholieken die wèl tot de vorm gehouden zijn - dus niet vallen onder c. 1099,
par. 2 - altijd ongeldig zijn. Blijven dus over de huwelijken van die mensen onderling
of met niet-katholieken. Dan is de situatie als volgt:
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Vóór 19 April 1908. Voor personen uit een plaats waar de wet van Trente niet
afgekondigd is, zijn deze huwelijken, evenals die van alle katholieken, geldig. Voor
personen uit een plaats, waar de wet van Trente wèl afgekondigd is en waar niet
gedispenseerd is door de Verklaring van Benedictus XIV of de verdere uitstrekking
daarvan, zijn deze huwelijken ongeldig, indien aangegaan met iemand, die zelf ook
door de afkondiging tot de wet gehouden was. - Voor personen uit een plaats waar
de wet wel afgekondigd is, maar waar gedispenseerd is voor niet-katholieken en
gemengde huwelijken, zijn de huwelijken van de hier bedoelde personen onderling
ongeldig, omdat zij tot 19 Mei 1918 nog volledig als katholieken golden en niet een
zekere uitzonderingspositie innamen. Deze huwelijken zijn daarentegen geldig indien
gesloten met gedoopte niet-katholieken.
Van 19 April 1908 tot 19 Mei 1918. De tijd dus tussen Ne temere en de Codex.
Het onderscheid tussen plaatsen waar Trente wèl en waar Trente niet afgekondigd
is, valt weg en de oude dispensatie voor niet-katholieke gedoopten wordt wet.
Daarentegen moeten de gemengde huwelijken nu wèl in de vereiste vorm gesloten
worden. De huwelijken dus waarover hier sprake is, zowel met niet-katholieken als
onderling, zijn ongeldig. Deze mensen nemen nog steeds geen uitzonderingspositie
in.
Van 19 Mei 1918 tot 1 Januari 1949. In het Kerkelijk Wetboek is de nu reeds
meerdere malen geciteerde bepaling van c. 1099, par. 2, laatste deel, opgenomen,
waardoor de personen in kwestie inzake de vorm van het huwelijk een
uitzonderingspositie innemen, zodat deze huwelijken zowel onderling als met
niet-katholieken geldig zijn.
Vanaf 1 Januari 1949. De bovenbedoelde bepaling van het Kerkelijk Wetboek is
teruggetrokken, zodat in het vervolg dergelijke huwelijken ongeldig zijn.
Nu de zaken zo liggen, moet men er zich niet over verwonderen, dat in overigens
geheel op elkaar gelijkende gevallen een geheel verschillende uitspraak wordt gedaan
omtrent de geldigheid of ongeldigheid van een huwelijk. En de gevallen zullen zich
zeker voordoen. Wanneer b.v. een katholiek-gedoopte uit een gemengd huwelijk
geboren, volkomen los van de Kerk is opgegroeid en getrouwd is met een vrouw,
die in dezelfde omstandigheden verkeert, later van deze vrouw burgerlijk gescheiden
is, en na korte of lange tijd tot de Katholieke Kerk terugkeert - in zoverre er dan van
een terugkeer sprake is - en opnieuw in het huwelijk wenst te treden met een
katholieke vrouw, dan wordt de vraag gesteld: was dat eerste huwelijk geldig? (De
burgerlijke echtscheiding wordt natuurlijk als ongeldig beschouwd.) De eerste periode
(vóór 1908) laten wij voor dit voorbeeld buiten beschouwing, want de gevallen uit
die tijd zullen wel snel afnemen. Dan moet dat eerste huwelijk als ongeldig beschouwd
worden, wanneer het gesloten is vóór 19 Mei 1918, geldig indien tussen 19 Mei 1918
en 1 Januari 1949, ongeldig indien op 1 Januari 1949 of daarna. De datum is hier
dus beslissend. Het decreet van 1 Augustus 1948 is dus inderdaad een belangrijke
verandering in het canonieke huwelijksrecht.
Men is misschien geneigd in deze veranderingen een zekere wispelturigheid in de
wetgeving te onderkennen. Oppervlakkig beschouwd maakt het ook geen prettige
indruk. Toch behoeft men niet tot een dergelijke conclusie te komen. De vorm en
alles wat daaromtrent bepaald wordt behoort tot
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het op zich veranderlijk gedeelte van het huwelijk. De kern van het huwelijk, zoals
dit uit het natuurrecht voortvloeit en door Christus hersteld is en tot sacrament
verheven, blijft onaangetast. Of er inderdaad in het veranderlijke gedeelte
veranderingen worden aangebracht, hangt af van de verandering van de
omstandigheden. De Kerk beoordeelt of de omstandigheden zodanig veranderd zijn,
dat er veranderingen in de wetgeving aangebracht moeten worden. En dan kan het
ook wel eens zijn, dat de Kerk in tijden als de onze enige tijd moet zoeken naar een
goede regeling, want God grijpt niet in alles direct in, hoewel de Kerk onder de
leiding van de H. Geest staat. De bepaling van c. 1099, par. 2, laatste deel, is indertijd
in het recht opgenomen om de huwelijken van de daarin bedoelde personen niet
ongeldig te doen zijn. Maar wanneer de omstandigheden door de steeds toenemende
ontkerstening van dien aard geworden zijn, dat aan deze bepalingen een veel groter
nadeel dan voordeel verbonden is, dan dient het hoogste gezag, geleid door het
allesbeheersende motief, de zielzorg, d.i. de zorg voor de zielen met hun eeuwige
bestemming, in te grijpen.
De verantwoording die de ouders en andere opvoeders hebben voor de opvoeding
van de kinderen, wordt ook door deze kwestie zeer scherp belicht. Speciaal ook van
hen, die komen te staan voor gemengde verkeringen van hun kinderen. Een slappe
houding kan generaties lang doorwerken. Men moet zich vooral niet te gauw op
zogenaamde 'practische' bezwaren beroepen, want door al te 'practisch' te zijn komt
er van een practisch Christendom niet veel terecht.

Politiek Overzicht
Internationaal
NAdat de resolutie der 'neutralen' in de V.R. door het veto van Moskou getorpedeerd
was, gaf Dr. Bramuglia zijn bemiddelingspogingen voorlopig op. Hij had begrepen,
dat de geallieerden aan hun eis: 'eerst opheffing der Berlijnse blokkade' onwrikbaar
vasthielden. Tot de Australiër, Evatt, voorzitter van de U.N.O. vergadering en Trygve
Lie, secretaris-generaal der V.N., was de ernstige bedoeling van deze vasthoudendheid
niet doorgedrongen. Hen te verdenken een persoonlijk succes te willen behalen, waar
Bramuglia niet geslaagd was, zou in deze gewichtige zaak kinderachtig zijn. Evatt
en Lie richtten zich tot de 'grote vier', met het verzoek opnieuw gezamenlijk te gaan
beraadslagen, zodat het spel weer van voren af aan kon beginnen. Dat Moskou zonder
een woord te reppen over de blokkade-kwestie, zijn instemming betuigde en in fraaie
woorden het 'persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen' aanprees, waardoor dan
eindelijk ook de andere vraagstukken, als de vredesverdragen voor Duitsland,
Oostenrijk en Japan, zouden worden opgelost, versterkte genoegzaam het
zelfvertrouwen der beide bemiddelaars. De geallieerden
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hielden echter voet bij stuk. Truman weersprak het Sovjet-praatje, dat hij zelf, of een
vertegenwoordiger naar Moskou zou gaan om met Stalin te praten. Als Stalin wilde
praten, kon hij nog steeds naar Washington komen. Wat de zaak zelve betrof, de V.
St. zullen de onderhandelingen niet hervatten, vóór de blokkade van Berlijn is
opgeheven. De nota's der twee andere mogendheden, Engeland en Frankrijk, beloofden
notitie te nemen van de gedane suggesties, maar handhaafden haar verlangen, dat de
V.R., waarbij deze kwestie thuis hoort, haar ook in behandeling zou nemen. De
'luchtbrug', al is zij, getuige enkele ongevallen, die hebben plaats gehad, in het najaar
wegens nevel en mist, niet zonder gevaar, blijft toch altijd goedkoper dan een oorlog.
Zij is tevens een goede oefening voor de ravitaillering van een afgesloten stad in
oorlogstijd. Dat de Berlijners voor het grootste deel trouw blijven aan de geallieerden
en, niettegenstaande verlokkingen en bedreigingen, hun afschuw van de
communistische Sovjet-tyrannie niet onder stoelen en banken steken, verovert hen
de sympathie van degenen, die de oude beschaving wensen te handhaven tegen de
chaos en de ondergang.
In het wereldgebeuren is wat zich op het ogenblik in China afspeelt van meer
belang dan de blokkade van Berlijn. In het najaar hebben de communisten onder
opperbevel van Mao Tse Toeng in Mandsjoerije een offensief ingezet, dat steeds
grotere afmetingen aannam. Na de verovering van Moekden lag de weg open naar
Noord-China. Indien ook dit deel zou worden afgesneden, zou Nanking, Shanghai
en de vallei van de Gele Rivier hopeloos verloren zijn en zou China in het hart worden
getroffen. Vandaar dat maarschalk Tsjang Kai Sjek van alle kanten troepen samentrok
en poogde het leger van Mao 280 K.M. boven Nanking, bij Soetsjau tot stilstand te
brengen. De uitslag van deze strijd stond niet vast, wegens de tegenstrijdige berichten
over de afloop. Tsjang Kai Sjek laat de toekomst van China trouwens van dit eventueel
succes of, naar gebleken is, deze zekere nederlaag niet afhangen, want hij verklaarde:
'Wij moeten rekenen op een strijd met de communisten voor acht of meer jaar.' De
V. St. hebben Hofman als waarnemer gestuurd en beijverden zich door aanvoer van
wapens en munitie de maarschalk te steunen. Zij kwamen dus, schoorvoetend, op
hun vroegere houding terug, toen zij de nationalistische regering, op aanraden van
Marshall, in de steek hebben gelaten. Marshall, die de zaken van dichtbij had
gadegeslagen, was verontwaardigd over de corruptie in de hogere legerrangen. De
Amerikaanse gelden gleden voor het grootste deel in de zakken der generaals; de
wapenen, die zij hadden geleverd, kwamen, door het overlopen van hele divisies
naar Mao, in handen van de tegenstander. Het was met goed geld naar kwaad geld
smijten. Wat het vooral aan Amerika zo moeilijk maakt, Tsjang te steunen, is de
omstandigheid, dat zijn partij, gesteund door de grote grondeigenaren, veel te
conservatief is. Men kan het de arme boeren niet kwalijk nemen, dat zij, verleid door
de leuze van grondverdeling, liever onder Mao dan onder maarschalk Fu vechten.
Vandaar, dat toen de kansen zo ongewis stonden, 120 professoren op de beide partijen
een beroep hebben gedaan, waarin zij aandringen op onderhandelingen: 'Het is tijd,
de laatste adem van het land te redden. Laat vredesonderhandelingen beginnen, opdat
er een regering kan worden gevormd, bestaande uit verschillende partijen.'
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Zolang de communisten succes hebben, is er in deze richting geen medewerking te
verwachten. Mocht de vrouw van de generalissimus Tsjang, in de V. St. de deuren
gesloten vinden voor een krachtdadiger tussenkomst, dan laat het zich aanzien, dat
de nationalisten verloren zijn.
7 November hadden in Frankrijk de getrapte verkiezingen plaats voor de Raad
der Republiek (Senaat). Voor de M.R.P. was de uitslag verpletterend. Van de 320
zetels, verkreeg deze beweging er slechts 16. De communisten deelden hetzelfde lot:
zij werden gereduceerd tot 20 zetels. De overige partijen wisten zich in evenwicht
te houden, terwijl de grote winst gemaakt werd door de Gaullisten, die 131 zetels
veroverden. Als er iets blijkt uit deze uitslag, dan is het, dat de meerderheid van het
land genoeg heeft van het communistisch gestook en een minder slappe houding
wenst tegenover dit ondergronds gewroet. Moge dan de langdurige mijnwerkersstaking
op een mislukking zijn uitgelopen, de C.G.T. heeft nog andere pijlen op haar boog.
Zij heeft de laders en lossers in Duinkerken en andere havenplaatsen tot staking
weten te krijgen en verheugt er zich over, dat de voordelen, die het Marshallplan
afwerpt, te niet worden gedaan door de schade, die de stakingen aanrichten. Op de
beschuldiging, door bewijzen gestaafd, dat de stakingsgolf gefinancierd wordt met
geld 'uit den vreemde' hebben de communistische afgevaardigden in het parlement
gereageerd met urenlange scheldpartijen tegen de regering en tegen Jules Moch in
het bizonder, die onbewogen de regen van scheldwoorden over zich heen liet gaan.
Het ministerie-Queuille heeft de kwestie van vertrouwen gesteld en een meerderheid
verkregen. Hetgeen niet wegneemt, dat het op zwakke benen staat. De Gaulle heeft
aan zijn volgelingen medewerking met deze regering verboden, op straf van uit de
partij gestoten te worden. Hij wil zo spoedig mogelijk verkiezingen en uitsluiting
van de separisten als onwaardig en onbetrouwbaar.
Ten opzichte van de buitenlandse politiek, met name het Roergebied in
West-Duitsland, openbaarde zich een fel meningsverschil onder de geallieerden.
Engeland en de V. St. hebben besloten, om, nu dit deel van Duitsland een eigen
regering heeft, haar ook weer het beheer in handen te geven van de Roerindustrie.
Frankrijk, dat allereerst op zijn veiligheid aan de Rijn bedacht is, is bevreesd, dat,
bij gebrek aan voldoende toezicht der geallieerden, het oorlogspotentieel clandestien
zal versterkt worden en dat zich het spel van de dertiger jaren zal herhalen. Aan
geruststellende verklaringen wil het weinig waarde hechten, want de Duitsers zijn
en blijven onbetrouwbaar en de V. St. en Engeland, wier grenzen van Duitsland ver
verwijderd liggen, zijn van te goed vertrouwen.
Het verwijt, dat de Labour-party, die sinds de verkiezingen van 1946 in Engeland
aan het bewind is, haar socialistisch karakter te eenzijdig ontplooit, is niet ongegrond.
Eerst heeft zij de geneesheren genationaliseerd d.w.z. zij heeft ingegrepen in de
vrijheid van dit beroep. De verhouding van vertrouwen, zo noodzakelijk tussen patient
en dokter, heeft zij verstoord en de geneesheer tot ambtenaar gemaakt, met al de
nadelige gevolgen van dien. Dit is geschied langs de weg van 'nationale
ziekteverzekering', waarin iedere man en vrouw verplicht is zich te laten inschrijven
tegen betaling van een jaarlijkse premie. Daarvoor hebben zij dan recht
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op 'gratis' behandeling en kosteloze medicijn. Bij de geringste ongesteldheid loopt
men nu naar de dokter en vraagt om een recept, waarop men tot zelfs pepermunt en
drop zonder betaling kan verkrijgen. Nochtans is men tot de ontdekking gekomen,
dat een half millioen principieel weigerachtig blijven hun premie bij te dragen. Op
hen zullen dus de sancties der wet toegepast worden en de rompslomp van paperassen
en rechterlijke uitspraken zal vervaarlijk worden.
Ook in de staalindustrie staat de nationalisatie op het program. De conservatieven
willen daar echter niet van horen en om hun veto in het Hogerhuis, waar zij de
meerderheid hebben, te kortwieken, is een voorstel in de pen, dit veto in plaats van
driemaal tot eenmaal te beperken. Churchill is de verwoede tegenstander van deze
plannen. De labourregering heeft zich nu van haar kleine zijde doen kennen, toen
zij, in plaats van Churchill, die toch de grote promotor is van een Europees parlement,
als afgevaardigde naar de bijeenkomst van deze beweging te Parijs niet hem, maar
juist een tegenstander van deze actie aanwees. Niet alle leden van dit kabinet hebben
hun handen schoon kunnen houden. In het Parlement moest Attlee meedelen, dat
John Belcher, parlementair secretaris van de Board of Trade, onder verdenking van
corruptie stond en vroeg de instelling van een regeringstribunaal om deze zaak te
onderzoeken. 14 November werd een prins, wiens naam nog onbekend is, geboren.
Aldus zou, menselijkerwijze gesproken, de opvolging tot in de 21ste eeuw verzekerd
zijn. Dit is van te meer belang, omdat de gezondheidstoestand van koning George
VI, die de zware oorlogsjaren voorbeeldig doorstaan heeft, door het verschijnsel van
aderverkalking aangetast is.

Nederland
Nadat de Nederlandse regering met de mededeling: 'Op Java verslechtert de militaire
toestand dagelijks, vooral in West-Java, op Sumatra eveneens, zelfs in Zuid-Celebes
en Oost-Borneo doen zich infiltraties in toenemende mate gevoelen en gemiddeld
worden er 25 Indonesische bestuursambtenaren per week vermoord', een zeer somber
geluid had doen horen, is de minister van buitenlandse zaken, Mr. Stikker, naar
Batavia vertrokken om een 'laatste' poging te doen de vastgelopen besprekingen te
hervatten. Vooraf zou aan twee eisen voldaan moeten zijn: het ophouden van vijandige
infiltraties en hervatting van het goederenvervoer. Met dat 'vooraf' is de hand gelicht,
want, verklaarde de minister-president Drees, op de vorm komt het niet aan. Ook te
Batavia is niet onderhandeld, want Stikker moest naar Kalioerang, een soort Canossa,
om Hatta te spreken te krijgen. De besprekingen waren 'verhelderend en hoopvol'
geweest, maar de sfeer was toch niet zo vriendschappelijk, dat men het onderhoud
met een feestmaal kon beëindigen. Desondanks kondigde de republikeinse minister
van voorlichting, Moh. Naisir, over de radio aan, dat beide partijen in principe een
overeenstemming hebben bereikt om de politieke besprekingen te hervatten, met
tussenkomst van de C.G.D. en met het voorstel-Cochran als beginselprogram, indien
dit een officieel voorstel van de C.G.D. wordt. De buitenlandse pers, die soms beter
ingelicht is dan de Nederlandse zelf, dikte deze aankondiging aan met het bericht,
dat de interim-regering niet, zoals in den Haag afgesproken was,
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zou staan onder een triumviraat, maar onder een soort ministeriële organisatie. Dit
klinkt niet onwaarschijnlijk, omdat de Republiek als zij deelneemt in de federatie,
meer invloed, zelfs de opperleiding, wenst uit te oefenen, dan volgens de basis van
het plan haar is toegekend. Dat de negara Pasoedan dreigt zich terug te trekken, als
de Republiek niet tot aansluiting zou komen, wijst eveneens in die richting.
Verder zou minister Stikker nog geconcedeerd hebben, dat de republiek tijdens
de interimperiode over een eigen buitenlandse vertegenwoordiging mocht beschikken
en dat over zes maanden in geheel Indonesië verkiezingen zouden gehouden worden.
Hatta zou van zijn kant toegestaan hebben, dat het Nederlands leger mocht optreden
om schendingen van de wapenstilstand te voorkomen, doch alleen na ruggespraak
met de republiek. De Nederlandse regering weerlegde deze uitingen door te verklaren,
dat Stikker slechts 'enige mogelijkheden' om tot overeenstemming te komen had
gezien. Hatta sprak daarna zijn volk toe, waarin hij de goede wil van Stikker prees,
aan wien hij toeschreef, dat de gespannen sfeer geleidelijk beter was geworden.
Hetgeen weerlegd wordt door het toenemend aantal grensschendingen. Vredelievend
was zijn wens, dat politie en leger de onverantwoordelijke elementen, die het bestand
schonden, in bedwang zouden houden; minder pacifist was hij, toen hij uitriep: 'in
geval van oorlog zullen wij ons verdedigen en vechten op leven en dood tegen de
vijand.' Na de terugkeer van Stikker, bleek er, dat er in de ministerraad geen
eenstemmigheid bestond omtrent hetgeen Stikker had geconcedeerd. Tenslotte werd
het gewichtige besluit genomen, dat een delegatie, bestaande uit de ministers Sassen
en Stikker en de oud-minister Neher, gevolgd door de kopstukken der
meerderheidspartijen, Van der Goes de Naters, Romme en enkele anderen zich
rechtstreeks met Hatta, die daarvoor zijn reis op Sumatra afbrak, zouden in verbinding
treden. Opnieuw werd de toestand 'kritiek' genoemd. Te Kailoerang hebben de eerste
informele besprekingen tussen minister Sassen en Hatta plaats gehad. Zij vormen de
voorbereiding voor een formele oplossing van het geschil tussen beide partijen. De
Republiek stelt als preambuul de aanvaarding van het Cochran-plan als 'working
paper' door haar tegenpartij. Bij deze informele besprekingen is het gebleven. De
concessies van Hatta, zo zij al gemeend waren, zijn door de partijen te Djocja
verworpen. De plechtige Nederlandse delegatie is huiswaarts gekeerd, om de regering
verslag uit te brengen. Wat zal de volgende stap zijn?
6-12-48
K.J.D.

Belgie
Terwijl de besprekingen die, mits een noodzakelijk geachte aanpassing van het
programma aan de gewijzigde toestanden, tot de eenvoudige reconductie van de
regering moesten leiden reeds ver waren gevorderd, werd de Heer Struye, Minister
voor Justitie, geïnterpelleerd, over de omzetting bij wijze van genade, van de doodstraf
tegen twee Rexistische politieknechten Boveroulle en Surin uitgesproken, in
levenslange dwangarbeid.
De 2e kamer zetelde de 18e November onder de druk van de openbare opinie: een
honderdtal vlaggen van verenigingen van oudstrijders, gewezen politieke gevangenen
en weerstanders betrokken voor het Parlements-
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gebouw de wacht. In de openbare vergaderzaal kon men zien, dat het Linkse front
eens te meer was hersteld; een deel van de socialisten, de communisten en
voornamelijk de liberalen zagen in de interpellatie: 'een middel, om een
regeringswijziging, die velen verlangen, maar die weinigen de moed hebben
rechtstreeks uit te lokken, te zien tot stand komen' (De Nieuwe Gids, 18-11-1948).
Het pakkend verweer van de Heer Struye, die zeer ontdaan bleek te zijn, en
dienvolgens niet in optima forma was, doch vooral de uiterst behendige improvisatie
van de Heer Spaak, die schitterend was naar de vorm, maar op het stuk van de
publiekrechtelijke principes tamelijk zwak, bracht de socialisten een ogenblik aan
het weifelen; zij deden hen evenwel het ingenomen standpunt niet verlaten: de vrees
voor de opgejaagde openbare mening was te sterk. Door de onverwachte verklaring,
dat hij zijn ontslag aan de Prins-Regent zou aanbieden, voorkwam de Heer Struye
het votum van vertrouwen, opdat de latente tegenstelling tussen de
meerderheidspartijen niet tot uiting zou komen. Aldus hoopte hij, de bestaande
regeringscombinatie te redden en het land voor vervroegde verkiezingen te sparen.
De volgende dag nam de gehele regering haar ontslag.
Dat een regering gevallen is, omdat doodstraffen niet werden uitgevoerd, biedt
geen reden tot fierheid; dat een minister over individuele gevallen, niet over zijn
politiek, werd geïnterpelleerd, verdient afkeuring; dat hij naar aanleiding van de
uitoefening, niet van een gewoon grondwettelijk recht van de Koning, doch wel van
een voorrecht van de Kroon, door het Parlement ter verantwoording werd geroepen,
is een nieuwe aanslag op de nationale keure.
De regeringscrisis die daarop volgde was niet gemakkelijk te ontknopen. De B.S.P.
speculeerde eens te meer op de behendigheid en het gezag van de Heer Spaak, om
onredelijke eisen door de Volkspartij te laten inwilligen. Het is nochtans pas nadat
de Socialisten, ten gevolge van de mislukking van de Heer Spaak als regeringsvormer
(23-11-1948), rechtstreeks met de Christelijk-Socialen geconfronteerd waren, en de
onbuigzaamheid van de Heer Buset zich met die van de Heer Eyskens had gemeten,
dat de Heer Spaak opnieuw mocht te voorschijn komen (de 27-11-1948), om de
leiding van de virtueel gevormde regering over te nemen.
De regeringsverklaring die de 30e November voor de 2e Kamer, en de 1e December
voor de Senaat werd afgelegd, is door beide meerderheidspartijen koeltjes onthaald:
zij is op dezelfde leest geschoeid als de regeringsverklaring van Maart 1947, waarvan
zij ten slotte de aanpassing is aan de nieuwe omstandigheden. 'Nous préférons - zo
lezen wij in “La Relève” van de 4-12-1948 - que ce gouvernement, assis à l'ombre
des élections, ne s'attache pas à résoudre les gros problèmes. Nous serons satisfaits
si, sans compromettre l'avenir, il pare au plus pressé; s'il parvient à éviter les troubles
sociaux dont inévitablement le chômage sera accompagné.'
Dit neemt niet weg, dat twee grote politieke problemen in de regeringsverklaring
worden vermeld, en dat de oprichting van studiecommissies wordt aangekondigd.
Dit heeft voornamelijk, om niet te zeggen uitsluitend, een principiële waarde, die
niet mag onderschat worden. Alwie de Heer Spaak in zijn verdediging van de
regeringsverklaring heeft aangehoord zal hiermee instemmen. Aangaande de
Koningskwestie heeft de Heer Spaak
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gezegd: 'De vraag werd gesteld of de Koning nog de Koning is. Natuurlijk is hij dat
nog altijd ! De doctrine van de regering is in de brief van de Heer Struye uiteengezet.
Indien de Koning niet meer de Koning was, zou er geen regent meer zijn.' (Beknopt
verslag van de 30e November 1948). Wat betreft de onderwijskwestie heeft hij de
volgende belangrijke verklaring afgelegd: 'Wij staan nog ver de ene van de andere...
Ik meen nochtans dat we vorderen. Men moet zich niet vastklampen aan het status
quo. De socialisten zijn er niet mee tevreden; de katholieken zijn er niet mee tevreden;
welnu, Heren, laat me toe het U te zeggen: het onderwijs zelf heeft redenen om niet
tevreden te zijn. Laten we dienvolgens het vraagstuk in studie nemen, zonder ons
nochtans begoochelingen te maken...' (Beknopt verslag, loc. cit.). Maar hetgeen we
over de repressie vernemen is bepaald slecht: dat de regering in deze aangelegenheid
belooft: 'voeling te houden met de patriotische organisaties die de weerstand
vertegenwoordigen', is een bestendiging van de aanslag door de interpellatie van de
18 November op de voorrechten van de Kroon gepleegd.
De belangrijkste voordelen die de Volkspartij bij het ondertekenen van het nieuw
regeringspakt heeft behaald, moeten we nochtans buiten de regeringsverklaring
zoeken: de twee superministeries, t.w. dat van Begroting en Economische Coordinatie,
die de C.V.P.-ministers controleerden, zijn afgeschaft, hetgeen in de allereerste plaats
aan Minister Eyskens te danken is. De contrôle van het Marshall-plan, waarvan de
uitvoering reeds in handen van C.V.P.-ers berust, en die om redenen van gezag door
de Socialisten werd opgeëist, werd evenwel aan de technicus Moens de Fernig
toevertrouwd.
Indien de Christelijke opinie geen redenen heeft om zich zeer te verheugen, toch
mag ze de periode die ons van de aanstaande verkiezingen scheidt met vertrouwen
ingaan.
4-12-1948
A.V.S.
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Kroniek
Missarum sollemnia
De H. Gregorius de Grote gebruikt bij voorkeur, wanneer hij over de H. Mis spreekt,
het feestelijke woord 'Missarum Sollemnia'. Wij treffen het aan in zijn homilie op
het Kerstfeest, welke in het brevier is opgenomen: 'Wijl wij heden door de genade
Gods driemaal het heilig Misoffer (Missarum Sollemnia) mogen opdragen, kunnen
wij niet lang over dit evangelie spreken'. Hij is niet de enige, want in de
oud-christelijke literatuur ontmoeten wij herhaaldelijk deze verheven uitdrukking:
St Gregorius van Tours spreekt over 'een vrouw, die dagelijks het H. Misoffer
(Missarum Sollemnia) vierde'; van Alcuinus zegt zijn leven, toen hij nog diaken was:
'iedere dag vierde hij het heilig Misoffer (Missarum Sollemnia); een Parijse oorkonde
uit 1112 aarzelt niet het hooggestemde woord 'Missarum Sollemnia' op te nemen.
Zelfs in de rubrieken van het tegenwoordige ceremonieel ontmoeten wij deze
uitdrukking, wat een zekere jubel geeft aan deze overigens dorre en nuchtere
voorschriften. Dit plechtige woord beantwoordt aan het bewustzijn, dat de H. Mis
'gevierd' moet worden, en draagt nog iets van de geur der oudheid mede, waarin de
plechtige Mis het gewone was.
Eind Augustus mochten wij van de firma Herder te Wenen twee schitterend
uitgegeven en voornaam gebonden boekdelen als geschenk ontvangen, welke als
titel dragen 'Missarum Sollemnia'. Reeds een jaar geleden had Pater Andreas
Jungmann S.J. ons zijn meesterwerk beloofd; wij waren vol verwachting, omdat wij
uit andere werken diepe achting bezitten voor deze ijverige en geleerde liturgist;
onze spanning steeg echter nog hoger, toen wij in April te Bazel Hans Urs von
Balthasar met de grootste lof en in collegiale eerbied hoorden spreken over hetgeen
ons te wachten stond. Nu wij het lijvige werk van over de 1200 bladzijden bezitten
en iedere dag ons in een hoofdstuk verdiepen, groeit onze dankbaarheid en
bewondering voor hetgeen Pater Jungmann in de sombere oorlogsjaren wist te
presteren. De tegenstelling tussen het object van zijn studie en het hem omringende
oorlogswee heeft de schrijver zeker getroffen. De bovennatuurlijke glans en
onovertroffen verhevenheid van het heilig Misoffer hebben hem zo geboeid, dat hij
aan zijn studie een titel schonk, welke getuigenis aflegt van de plechtige sfeer, die
ons uit ieder hoofdstuk tegenwaait: Missarum Sollemnia.1.
Het H. Misoffer wordt dikwijls het centrale kunstwerk van de christelijke kultuur
genoemd, Hugo Ball, de dramaturg († 1927), meent: 'Voor de katholieken bestaat er
eigenlijk geen theater. Het schouwtoneel, dat hen beheerst en iedere morgen boeit,
is de H. Mis.' Paul Claudel wordt na zijn bekering bij het eerste kerkbezoek in de
Notre-Dame meegesleept door de grootheid van het sacrale drama: 'Het was

1.

Josef Andreas Jungmann S.J., Missarum Sollemnia; Eine genetische Erklärung der Römischen
Messe. Wien, Verlag Herder, 1948. - Erster Band: Messe im Wandel der Jahrhunderte; Messe
und kirchliche Gemeinschaft; Vormesse. XIX, 610 Seiten. - Zweiter Band: Opfermesse. VI,
615 Seiten.

Streven. Jaargang 2

420
de diepste en meest grootse poëzie, het waren de meest verheven gebaren, die ooit
aan een mens geoorloofd waren. Ik kon niet uitgekeken raken aan het schouwspel
van de H. Mis.' Waar een begeesterd geloof het onzichtbare geheim vat, dat achter
de vormen verborgen ligt, daar beginnen zelfs eenvoudige vormen te lichten in het
stralende licht van dit geheim.
Toch hebben wij niet alles gezegd, wanneer wij de H. Mis het centrale kunstwerk
noemen; het is slechts een halve waarheid. In de H. Mis missen wij de geslotenheid
van opbouw en dramatische ontwikkeling, zij werkt niet een vooropgezet plan tot in
de laatste finesses uit en houdt er niet streng aan vast. Mensen, die over vele eeuwen
verspreid zijn en de meest uiteenlopende talen spreken, hebben aan dit werk gearbeid
en er vorm aan gegeven; wel was hun het ideale beeld gemeenschappelijk, dat zij
allen gelovig in het hart droegen, maar dat ideaal was zelf weer onderworpen aan
menigvuldige silhouetten en schakeringen, gelijk ons de geschiedenis van het dogma
en nog meer de ongeschreven historie van het Kerygma leert. Maar die mensen waren
allen leden van de ene heilige Kerk, mensen die zo in hun Kerk opgingen, dat wij
slechts zelden hun namen kennen; het allen gemeenschappelijke ideale beeld was zo
machtig, dat het werk niet uit elkander viel maar zijn eenheid bewaarde en aldus zijn
eigen schoonheid won. Eigenlijk is het niet de schoonheid van het kunstwerk, die
ons treft, maar iets van die gegroeide schoonheid, welke wij in een bloeiende boom
bewonderen, die toch ondanks de onregelmatigheid en toevalligheid van zijn takken,
twijgen, bladeren en bloesems door een voorname gelijkmatigheid beheerst wordt,
omdat een levensbeginsel, een ziel, zijn groei leidt. Daarom zegt Sigismund von
Radecki van de H. Mis: 'Zij is geen kunst maar haar oerbeeld en oorsprong, waarnaar
iedere kunst weer heenstreeft.' In de H. Mis raakt immers het hiernamaals onze aardse
wereld. In het vuur van de ontmoeting tussen de mens en zijn God vervloeit het
spelend boetseren van aardse kunstenaars-handen en raakt het welafgewogen rhythme
van menselijke woorden in verwarring.
Geleid door deze verheven gedachten heeft Pater Jungmann gezwoegd aan zijn
reuzenarbeid. Hij laat ons zien, hoe de eeuwen de stenen aandragen voor het
bouwwerk; hij brengt ons binnen in kathedralen, dorpskerken en gangkappelletjes
waar hetzelfde Geloofsmysterie volgens verschillende graden van plechtigheid gevierd
wordt; hij blijft stilstaan bij alle woorden en handelingen, welke de Misliturgie
opbouwen, om hun oorsprong op te sporen, hun zin te doorgronden en hun betekenis
tot vlees en bloed te maken voor allen, die opgaan tot het altaar des Heren. Met dit
boek ontvangen wij de beste synthese van alles, wat tot nu toe de wetenschap bereikt
heeft. Ongetwijfeld zal dit boek door velen bestudeerd worden en het onderwerp
vormen van uitvoerige besprekingen en nieuwe studies. Ook in het Nederlandse
taalgebied zullen in de naaste toekomst de vruchten van deze moeizame arbeid aan
het liturgisch leven nieuwe glans en heerlijkheid schenken.
H.S.
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Evelyn Waugh: The Loved One1.
In Vile Bodies, Waughs tweede roman, verschenen in 1930, komt een toneel voor
waarin wij een aantal typische bewoners van Waughs apenkooi2. bijeenzien aan het
sterfbed van Agatha Runcible. Men drinkt cocktails, draait gramophoonplaten en
vermaakt zich met de inane en luidruchtige conversaties waarin Waugh op zo
meesterlijke wijze de afwezigheid van alle geest bij zijn karakters tot uiting kan doen
komen. Dit karakteristieke Waugh-toneeltje is 's schrijvers eerste poging het scherpe
wapen van zijn maatschappelijke satyre te richten tegen de zwakste plek van een
volkomen en zelf-genoegzaam materialisme dat weliswaar de Geest verbannen heeft,
maar dat periodiek en onvermijdelijk geplaatst wordt van aanschijn tot aanschijn met
de Dood, de enige afgezant van de eeuwigheid dien geen sloten kunnen weren uit
de al te aardse woonplaatsen van hen die in zichzelf de Geest geplaatst hebben.
In bovengenoemde scene in Vile Bodies schildert Waugh het koortsachtig verweer
van de levenden die in cocktails en hol gerucht vergetelheid zoeken voor de
onontkoombare zekerheid van het einde, voor de gruwelijke bedreiging van een
wellicht toch bestaande eeuwigheid, en voor het laatste gereutel waarin het lichaam
de nederlaag belijdt van de stof. In zijn onlangs verschenen korte roman, The Loved
One, confronteert Evelyn Waugh een beschavingsgroep, die door haar absoluut
materialisme wellicht het meest overtuigend de moord op de geest illustreert, met
de aartsvijand, de Dood. De groep welke Waugh, bijna vanzelfsprekend, koos, is de
Hollywoodse filmgemeente, ongetwijfeld de meest karakteristieke, verstoffelijkste
mensengemeenschap in onze huidige beschaving. De wijze waarop deze gemeenschap
met haar sentimentaliteit, haar valse waarden en haar superstities, de dood tracht te
verdoezelen voor de achterblijvenden voor wie de aarde het enige paradijs is vormt
het hoofdthema van Waughs meedogenloze satyre.
Een jong Engels dichter, Dennis Barlow, vertegenwoordiger van een decadent
résidu van de Europese beschaving, is naar Hollywood gekomen als 'script-writer'
voor de film, doch verfoeit de bête geesteloosheid van deze holle wereld, niet zozeer
om haar schennis van de geest als wel om haar belaging van de Muze, en ontsnapt
door een betrekking aan te nemen als assistent in een crematorium voor schoothondjes
en andere lievelingsdieren, The Happier Hunting Ground, waar de inwoners van
Hollywood hun eigen gereprimeerde doodsangsten kunnen sublimeren in sentimentele
en belachelijke afscheidsgebaren aan hun overleden kanaries, geiten, papegaaien,
katten en honden. Deze Dennis Barlow, volkomen gewetenloos, maar erfelijk belast
met bijna atavistische behoeften aan althans esthetische waarden, herkent in een
Grieks meisje, Aimée Thanatogenos, een eendere rest van een rijker Europees verleden
en wordt op haar verliefd als hij in haar ogen, 'greenish and remote, with a rich glint
of lunacy', eveneens overblijfselen herkent van zijn eigen Helleens-Europees erfdeel.
Aimée is werkzaam als eerste

1.

2.

'The Loved One: An Algo-American Tragedy'. By Evelyn Waugh. Illustrated by Stuart Boyle.
London, Chapman & Hall. 7/6. Aan deze editie in boekvorm ging vooraf publicatie in het
Februari-nummer van het letterkundig maandblad Horizon, 1948.
Zie K.C.T. Streven, Maart 1948.

Streven. Jaargang 2

422
grimeuze in Whispering Glades, een nauwelijks overdreven weergave van een
werkelijk in Californië bestaande luxe-begraafplaats en crematorium. De
hoofd-balsemer in deze ontstellende inrichting, de laatste reductio ad absurdum van
de materialistische angst voor de dood, heet Joyboy en is eveneens verlief op de
schone Aimée. Er ontwikkelt zich een minnestrijd tussen Joyboy en Barlow. Joyboy
heeft echter het voordeel een veel hogere rang te bekleden in de macabere hierarchie
van Hollywoodse lijkbezorgers dan Dennis Barlow. Bovendien is Aimée zijn
assistente. Niets belet dan ook Joyboy zijn meesterschap in het balsemen en
opkalefateren van lijken uit te buiten om het hart van zijn eerste grimeuze te winnen.
Hij gebruikt al zijn technisch kunnen om de lijken die vanonder zijn handen
doorgezonden zullen worden naar Aimée tot afgezanten te maken van zijn brandende
liefde. Op de dode gelaten van de lijken die onder ogen zullen komen van Aimée
tovert hij beate uitdrukkingen van geluk, als zijn eigen liefde om uiting roept, of
sombere grijnzen als hij wanhoopt aan zijn liefdeskansen. Ieder lijk is een minnelied
ofwel een minneklacht.
Aimée verkeert in tweestrijd en, als zij niet tot een keuze kan komen, zoekt zij,
haar Griekse afkomst getrouw, raad bij een Hollywoodse variatie van het orakel van
Delphi, een zekere mijnheer Slump, een drankzuchtige die onder de klinkende naam
Guru Brahmin in een krantenkolom vanuit een beneveld brein solaas biedt voor
minnesmarten. Als Aimée's tweestrijd zijn hoogtepunt bereikt en zij nog eenmaal
telefonisch, haar orakel raadpleegt, adviseert deze laatste, die druk bezig is zijn juist
ontvangen ontslag bij de krant te verdrinken in alcohol, aan Aimée haar twijfels op
te lossen door uit het raam te springen. Doch Aimée, gedreven door een bijzondere
fijngevoeligheid, ziet van deze vorm van zelfmoord af om op meer toepasselijke
wijze uit het leven te treden door zich te vergiftigen in het laboratorium van Joyboy,
de balsemer. Deze laatste zit met het lijk opgescheept en ziet zich gedwongen hulp
te zoeken bij zijn medeminnaar, Dennis Barlow. Laatstgenoemde weet onmiddellijk
een oplossing. Als dode-hondjes-bakker heeft hij immers beschikking over een eigen
crematorium. Aimée, de schone Helleense, erfgename van juist voldoende Attische
geest om ten slachtoffer te vallen aan de Hollywoodse beschaving, wordt derhalve
clandestien in de bestel-auto van het dieren-crematorium naar The Happier Hunting
Ground vervoerd, waar Dennis haar in de oven stopt en rustig wacht op het ogenblik
waarop hij de laatste verkoolde resten van zijn voormalige beminde met de pook kan
verbrijzelen. Hij is zeer tevreden, omdat hij voldoende geld heeft kunnen afpersen
van zijn Engelse mede-kolonialen in Hollywood en van Joyboy om in statie terug te
kunnen keren naar zijn eigen land waar hij de Muze in vrijheid hoopt te kunnen
dienen. Hij kan echter niet nalaten Joyboy ook te laten profiteren van een
supplementaire service van het schoothondjes-crematorium, een gangbare service
die bestaat in het zenden op elke overlijdensdag van een herinneringsboodschap
welke luidt: 'Uw kleine... kwispelt vandaag in de hemel met haar staartje, bij de
gedachte aan u'. Dennis behoeft slechts in het orderboek naam en datum in te vullen.
De naam luidt Aimée.
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Dit is in het kort de inhoud van het lugubere verhaal. In deze wrange en meedogenloze
satyre schildert Waugh het beeld van een tot in zijn laatste consequenties doorgevoerd
materialisme dat tracht de dood te vergeten door een stompzinnige lijkenschennis
bedreven met alle hulpmiddelen van make-up en chemie en dat het 'memento, homo,
quia pulvis es' tracht te overstemmen met het gesloei van een bioscoop-orgel. En het
beklemmende van zowel verhaal als achtergrond is dat Waugh de hoofdelementen
van beide in de werkelijkheid vond, en dat de door deze schrijver geschilderde
materialistische wereld slechts in bijkomstige onderdelen het karakter draagt van
een karikatuur. Ondanks de fantastische en lachwekkende situaties welke Waugh te
voorschijn tovert uit zijn aan de werkelijkheid ontleent materiaal, is The Loved One,
een ontstellend meesterwerk, een luciede en afschrikwekkende nachtmerrie.
In de ontwikkelingsgang van Evelyn Waugh is het werkje van grote betekenis.
Men ziet hier de laatste vervolmaking van een wreed, satyrisch meesterschap dat
begon met Decline and Fall en dat in Brideshead Revisited dreigde teloor te gaan in
een weliswaar vroom bedoelde doch voor de schrijver onbereikbaar positief apostolaat.
Teruggrijpend op zijn natuurtalent van satyrist heeft Waugh in The Loved One niet
slechts een hoogtepunt bereikt in deze wrede kunstvorm welke hem een plaats
verzekert naast Dean Swift, maar heeft hij tevens het doel bereikt dat hij voorbijschoot
in het hybridische Brideshead Revisited. Niet dit laatstgenoemde werk, doch The
Loved One getuigt voor de Geest die levend maakt, voor de Geest die, geschonden
in Zijn tempels in Whispering Glades, ademt over de ontstellende leegten die het
materialisme schept in onze beschaving. In zijn laatste werk is Waugh teruggekeerd
op de weg van zijn eigenlijke roeping en hier, meer dan in enig voorafgaand werk,
bereikt dan ook zijn proza en dialoog, zijn esprit en ironie een fonkelend en vitriolen
meesterschap dat hem uniek maakt in de levende letteren van het Westen.
D.v.d.V.

The Heart of the Matter
In aansluiting op het artikel over Graham Greene's The Heart of the Matter in KCT
Streven, November en December 1948, zou ik nog graag de aandacht willen vestigen
op een merkwaardig schrijven van een non behorend tot een contemplatieve orde
van strenge observantie. Deze brief, gericht aan een priester, wordt vermeld in de
correspondentie-kolommen van het diocesane maandblad The Southwark Record
(een maandblad dat ik aan de Nederlandse clergé zou willen aanbevelen vanwege
de daarin voorkomende seminarie-herinneringen van een oud priester, The Confessions
of Melchisedech). Ik kan hier niet de gehele brief citeren, doch acht het van belang
de hoofdpunten aan te halen. De breffende kloosterzuster, die het leven in de wereld
grondig leerde kennen voordat zij haar voorgoed verliet, begint met haar grote
dankbaarheid uit te spreken voor het feit dat het boek van Graham Greene geschreven
werd, dat het uitkwam in Engeland en dat er zoveel drukte
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over gemaakt werd, dit laatste voornamelijk omdat de zuster hoopte dat het boek zou
slagen waar zij vroeger in haar apostolaat gefaald mocht hebben. Zij somt vervolgens
de verschillende grote kwaliteiten van Graham's boek op en geeft onder meer als
haar mening dat Scobie's ellende over zijn heiligschennende communie het geloof
in de Werkelijke Tegenwoordigheid beter tot leven doet komen dan enige
verhandelingen over de Transsubstantiatie. 'Bovendien,' aldus deze comtemplatieve
zuster, 'kunnen ik en mijn soortgenoten uit sommige passages heel wat leren over
het inwendig gebed - meer dan uit een groot aantal spirituele boeken'. Ook ziet zij
in The Heart of the Matter een overtuigende uiteenzetting van de aard van een waarlijk
levend geloof (in tegenstelling met dat van Louise) en een waarschuwing aan die
Anglikanen die menen dat slechts het niet-erkennen van het primaatschap van de
Paus hen scheidt van het Katholicisme. Deze scherpzinnige zuster besluit haar
levendig schrijven als volgt: 'Wat betreft diegenen voor wie bidden niet meer betekent
dan het min of meer werktuigelijk opzeggen van gebeden - zij kunnen zowaar door
dit boek leren bidden, als zij eenmaal over de eerste schok heen zijn. Derhalve, leve
Graham Greene! en 'more power to his typewriter!'
Van alle recensies, kritieken en beschouwingen welke mij onder ogen gekomen
zijn betreffende The Heart of the Matter heeft geen meer indruk op mij gemaakt dan
het oordeel uitgesproken in bovenvermelde brief.
London
D.v.d.V.

De Quadriennale in het Paleis van Schone Kunsten.
Het Brusselse Kunstseizoen heropende met een overzicht van de productie uit eigen
land. Het werk van 180 schilders, 50 graveurs, en 40 beeldhouwers, werd gekozen
door een jury, onder leiding van de heer Julien Christophe en vooraanstaande figuren
uit de kunstwereld. Boze perstongen stelden wel voor, om nu eens een tentoonstelling
te openen van de geweigerde werken: deze zou wellicht niet minder interessant zijn.
Wij waren eerder geneigd, medelijden te voelen met de jury; het moet de heren niet
licht zijn gevallen, tussen de quantitatief zeer uitgebreide maar qualitatief niet
buitengewone massa werken, een beperkt aantal uit te kiezen. Veel talenten, maar
geen genie, geen 'revelatie'.
Eén van de voorwaarden tot deelname luidde: geen enkel werk mag reeds deel
hebben uitgemaakt van een tentoonstelling. Een voorwaarde, die natuurlijk kritiek
uitlokte: daardoor kon menig kunstenaar niet verschijnen met zijn waardevolste
creaties noch in zijn gunstigste daglicht. Toch was het resultaat van deze beperking
interessant: het salon werkte als een steekproef. Het opende ons een uitzicht op de
gemiddelde productie van deze jaren.
Het is hier de plaats niet, om een reeks verdienstelijke namen op te sommen: elk
belangstellend bezoeker heeft zelf deze namen in zijn cataloog aangemerkt bij de
werken die hem vermochten te boeien. Doch wat kunnen wij over deze kunstuiting
besluiten, zo herinnering en bezinning althans enkele conclusies mogelijk maken?
Vooreerst, de wit-zwart techniek blijft in ons land verdienstelijk werk leveren,
eerder traditioneel, maar
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zonder de grote meesterwerken, waarvoor wij enkele jaren terug nog beroemd waren.
Onder de exponerende artisten bezat van Paemel ongetwijfeld de sterkste
persoonlijkheid.
Vervolgens: de sculptuur staat hoger dan de schilderkunst, al produceert zij minder.
Sculptuur vergt meer techniek, meer vakmanschap, sluit te wild experimenteren uit;
tegenover de grotere weerstand van de stof eist zij volkomener beheersing er van,
groter beheersing ook en gebondenheid van de vormen. Onze beeldhouwers gaven
ons meestal een gelouterde, solide, rustig-monumentale kunst, van een zuivere
klassieke vormengestrengheid en gebondenheid. Buiten het werk van Harry Elström,
vermelden wij vooral dat van Willy Kreitz. Deze kunst sluit allerminst een sterk
persoonlijk karakter uit, doch dit is gegroeid samen met het werk, niet haastig
nagejaagd bij gebrek aan innerlijke rijkdom, zoals bij de meeste exponerende schilders
het geval was; pijnlijk soms sprak de artistieke armoede door de gewilde originaliteit
van hun doeken heen.
Tenslotte betekende het voor deze schilders dan ook een gevaarlijke eer,
uitverkozen te worden voor dit salon. Slagen zij er in, een zeker karakter te suggereren
in een afzonderlijke tentoonstelling van eigen werk, - tussen zoveel anderen die even
lukraak naar effect zoeken, worden zij noodzakelijk tot hun werkelijke proporties
herleid. Zoals de 'intellectuelen' van een dorp of provinciestadje in hun beperkt milieu
een goed figuur kunnen ophouden, doch samengebracht in een hoofdstad alleen hun
luidruchtige kleinheid tegen elkaar kunnen demonstreren.
Dit laatste mogen wij echter niet veralgemenen: de grootste wellicht onder deze
schilders, tevens de minst opdringerige, schijnen werkelijk voor hun kunst te leven,
en zich weinig te bekommeren om zelfaffirmatie; zij ontsnappen dan ook aan het
komisch effect van de vele tegen elkaar opschreeuwende doeken. (De akademische
onbenulligheden, die trots alles toch waren binnengeslopen, mogen buiten bespreking
blijven). Onder de zeer waardevolle werken, vermelden wij een paar doeken met een
geraffineerd dégradé van bruin-grijze of halve tinten, - wij denken aan een portret
van Pierre de Soete door Massonet, en aan een jacht-stilleven door Rob. Crommelynck
-, en daarnaast aan enkele schilderijen, die niets anders willen zijn dan kleurig en
oprecht, als de 'Schotel met haringen' van Mad. Duguet, of de 'koffiekan' van Rik
Slabbinck.
Niet alles in deze tentoonstelling stemde tot depressie: daar zijn factoren, die de
toekomst hoopvol maken. De vaalheid, die in ons land vaak met het
post-expressionisme samen ging, schijnt voorgoed verlaten, zonder dat men daarom
naar impressionistische of fauvistische procédés moest teruggrijpen. Enkele schilders
hebben, nu zij weer naar het Zuiden kunnen reizen, het licht en de kleur ontdekt.
Vóór enkele doeken ging men werkelijk naar een echte Van Gogh verlangen. Zon
en kleur van het Zuiden schijnt in alle geval in enkele zielen de kunstenaar te hebben
wakker gemaakt, - als zij nu maar tegenover zichzelf, tegenover de behoefte om een
'individu' te zijn, voldoende onverschillig kunnen blijven. In zijn critiek op het Salon
citeerde Valère Gille zeer gevat de boutade van Coppée: 'Qui vais-je imiter, pour
être original?', en raakte daarmee de grote kwaal en de obsessie van veel onzer jonge
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schilders. Maar wanneer zij zich voldoende kunnen verbazen over zon en kleur, wat
meer cultuur opdoen, en dan nederig en trouw de begenadigde dienaars van hun werk
blijven, in plaats van zijn kleine tyrannen te worden (schilder zijn is een roeping en
geen gril), dan kan er weer iets gaan bloeien in ons land, want aan aanleg voor de
kunst, die ons eenmaal beroemd maakte, ontbreekt het Goddank nog niet.
A. Deblaere S.J.

Duitsland in West-Europa
Internationaal Congres op Drakenburgh 23 tot 26 September 1948
De opmerking van een Frans genodigde: 'Ce congrès ne me plaît pas pleinement: on
s'aime trop pour se dire la vérité.' laat vermoeden in welke christelijke sfeer van
onderlinge eerbied en genegenheid dit congres gehouden werd.
De ontvangst die de inrichters aan hun genodigden: Duitse, Belgische, Engelse en
Franse hebben geboden evenaart de hoge roem van de Nederlandse gastvrijheid. De
verstandhouding van alle groepen onderling, de grote belangstelling van allen voor
ieders problemen, het gehalte der referaten, de meesterlijke leiding der discussies na
de uiteenzettingen, dit alles in het rustige, hoofse Drakenburgh, in de stilte van
dennen, hei en vennen, deed dit studie-weekend zeldzaam slagen.
De uitwerking van het programma dat in de titel reeds wordt aangegeven heeft
niemand teleurgesteld, want ieder referaat belichtte het probleem van een nieuwe
zijde. Het huidige katholicisme in Duitsland, aldus Dr. A. Roesen (Düsseldorf), heeft
met haast onoverkomelijke moeilijkheden te kampen. Waar de katholieke Duitser
reeds gedurende de oorlog voor de keuze stond de materiële verwoesting van zijn
Vaderland te aanvaarden of de definitieve nederlaag van menselijkheid en recht in
West-Europa, kon hij wellicht nu in een federatief Duitsland een geneesmiddel zien
voor ongezond nationalisme en het daaruit volgende militaire machtsvertoon; het
door elkaar mengen van de Duitse stammen maakt evenwel deze oplossing
onmogelijk. Wie aannemen kan dat het nationaalsocialisme overwonnen is, moet
niettemin toegeven dat dezelfde oorzaken die het hebben gewekt weer voorhanden
zijn en het Duitse nationalisme een zware belasting te dragen heeft. Economisch is
de toestand, door het wegnemen van de belangrijkste landbouwgebieden en door de
ontmanteling van de industrie, onhoudbaar geworden: Duitsland kan niet meer leven,
tenzij het actief ingeschakeld wordt in het raam van een Europese samenwerking.
Met telkens meer klem en met stijgende aandrang wordt na haast iedere lezing de
aandacht gevestigd op de plicht van het katholieke West-Europa om bij de opbouw
van die Europese gemeenschap het aandeel te vorderen waarop, krachtens zending
en getalsterkte, de katholieken recht hebben.
De vernietiging van het hele woonen levensapparaat heeft elke gevestigde sociale
verhouding gewelddadig omvergeworpen.
De gemeenschappelijke strijd tegen het ongeloof heeft katholieken en protestanten
wel nader gebracht, en een scheppende vrede tussen de confessies mogelijk gemaakt,
niet op de basis van een minimumprogramma dat allen bevredigt, maar door het
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verlangen naar een maximum christelijke inhoud aan beide zijden. Toch heeft het
dooreenschudden van de Duitse bevolking ook hier heel nieuwe problemen doen
ontstaan: zuiver protestantse dorpen zijn plots, door de toevoer van katholieken,
overwegend katholiek geworden, zonder dat iemand de zielzorg dezer mensen op
zich kan nemen, zonder kerken en scholen. Gelovigen uit 'stockkatholische' gebieden
worden in de diaspora verspreid zonder daarop te zijn voorbereid. Het resultaat is
dan ook uitermate treurig.
De Duitse jeugd, die voor kort nog wilde geloven in de lessen van het Westen, is
skeptisch geworden en kent geen idealen meer. Haar groot parool is: 'Sie sind nich
besser als wir!' En als dit wel een levendig ressentiment verraadt dan betekent die
dooddoener toch meteen dat de Duitse jeugd zichzelf niet goed noemt. Want zo de
Duitse jeugd al geen gezonde idealen meer heeft, ze kent ook geen valse en leeft in
een sfeer waarin 'de zonde haar luister verloren heeft'.
Die eindeloze verwarring, die in '33 begon en na '45 alleen nog maar groter werd,
betekende in zoverre voor het katholicisme gewin, dat de Duitse kerk door God in
de 'Elementarschule' van alle heiligheid werd gevoerd: de school namelijk van het
lijden; en ook dat de hulpeloosheid van al die jaren hen verplichtte steun te zoeken
bij alle belijders van Christus, of ze nu Duitse protestanten waren of Nederlandse,
Franse en Belgische katholieken. Vooral dat laatste contact betekent, niet alleen voor
Duitsland, maar voor heel West-Europa, een wezenlijke bijdrage tot de vrede. Een
verdiept bewustzijn van katholieke broederschap, een daadwerkelijke steun en hulp,
zonder belering-met-opgestoken-vinger, een zowel persoonlijk als gemeenschappelijk
leven als getuigen van Christus en intens gebed: dat zijn de veilige waarborgen van
de Pax Christi.
Vraagt men omtrent dit alles naar de rol die de Duitse intellectuelen vervuld hebben
en naar hun aandeel bij het ontstaan van deze onttakeling, dan geldt weer, volgens
Dr. P. Wolff (Bonn), het woord van Peter Wust, dat hij in 1930 neerschreef voor het
tijdschrift van het katholieke Akademikerverband: 'Die Schuld für die verzweifelte
Situation, in der wir heute stehen, fällt mit ihrem ganzen Schwergewicht auf die
Schultern der... Intelligenz.' Op die beschuldiging past maar één antwoord: 'door de
geest goed te maken wat door de geest misdaan werd.' Dat mag geen opsluiten worden
in een kaste van intellectuelen, wat overigens, nu de intellectueel als sociale stand
verdwijnt, onmogelijk is; het moet worden: een gezond maken van de intelligentsia
opdat met haar het hele volk geneze. De beloften, die de oprichting van het Verband
katholischer Akademiker en haar jonge vitaliteit insluiten, zouden voor de toekomst
van Duitsland en het hele Duitse volk het beste laten verhopen, indien niet over dat
ganse bestaan, in Oost en West, boven al de ellende van puin, honger en verwarring,
de haast immer onderschatte dreiging van het communisme hing. Want na en ondanks
het persoonlijk contact van millioenen Duitsers met het tot in zijn laatste consequenties
verwezenlijkte bolsjewisme, blijven de misère, de ontgoocheling, het wantrouwen,
de wanhoop en het materialistisch ongeloof voor heel Duitsland al te gunstige bodem
voor het communisme. Wie immers durft er voor instaan dat de Duitser, nadat hij
alles heeft geloofd en alles heeft geëxperimenteerd, in zijn rade-
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loosheid het tenslotte niet ook eens met het bolsjewisme beproeven wil?
Nu kon men denken, na die zo alzijdige referaten, dat onze Franse zegsman
overdreef? We hebben met opzet over één lezing nog niet gesproken: die over het
Nederlands katholicisme. Wellicht waren we over andere uiteenzettingen opgetogener,
hebben andere ons meer verbaasd of meer doen huiveren, maar dit was het hoogtepunt
van het congres, toen ons een dichter, M. Gabriël Smit, met poëtische deemoed en
trots de lichten schaduwzijden van het Nederlandse katholicisme heeft getoond.
Want dat deze lezing het hoogtepunt vormde, kan alleen verklaard worden vooreerst
door hare grote waarde, doch vooral door hare zo christelijke oprechtheid. Het wellicht
onbewust gebleven gevoel, dat door de Franse gast werd uitgedrukt, van nl. zoveel
van elkaar te houden dat men niemand wou kwetsen, en dan toch weer niet genoeg
om te geloven dat men niet kwetsbaar wilde zijn, dat enigszins bevangen gevoel
vond in dit referaat zijn bevrijding.
Want tot hiertoe kon men alleen in privé-gesprekken de meningen naar voren
horen brengen (- wij willen hier niet uitmaken in hoeverre die gefundeerd zijn -) dat
de tactische houding van sommige katholieken in Duitsland verkapt liberalisme zou
zijn, of dat in het Nederlands katholicisme een zekere verstarde, irriterend-agressieve
onverzettelijkheid zou steken... zoals men overigens alleen in een privé-gesprek
beweerde 'que ce congrès ne satisfaisait pas pleinement'. Die in beperkte kringetjes
gevoerde gesprekken cirkelden overigens vrij dikwijls rondom een kwestie die zeer
belangrijk is, maar die zo licht susceptibiliteiten kan wekken en die bij de bespreking
zoveel liefde vooropzet: de vraag van de te voeren tactiek. Is medewerking met
protestanten (men ziet hier haar verband met de oecumenische kwestie), neutralen
en antiklerikalen gewenst; op welke gebieden is ze mogelijk of verboden (de delicate
vraag der scholen); in welke omstandigheden kan men ze aanraden; is de houding
van de katholieken in bepaalde landen niet enggeestig of te laks; hoever kan men
meegaan zonder iets essentieels prijs te geven; hoe moet men zich gedragen tegenover
socialistische en marxistische partijen? Ofwel die andere vraag, die in de practijk
tenslotte weer uitmondt in de vorige: in hoeverre is de nationale landsaard nadelig
of bevorderlijk voor de katholieke levenskracht; welk is het aandeel der katholieken
in de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in hun land? Deze en dergelijke
vragen waren voortdurend het onderwerp der gesprekken, en als ze wellicht niet allen
evenzeer voor publieke bespreking geschikt waren en niet allen konden opgeworpen
worden in de discussies, ze werden toch met een soort van koppige beleefdheid in
particuliere groepen weer opgevat. En in zoverre had onze Franse zegsman wellicht
gelijk: qu'on était trop poli pour se dire la vérité. Toen echter het bevrijdend referaat
over het Nederlands katholicisme kwam (dat het eerder kwam was toch ook, menen
we, psychologisch onmogelijk), waarin met voorname vrijmoedigheid de sterkte van
die kerk getekend werd, daar ze gebouwd staat op trouw, vastberadenheid en
organisatietalent, werden tevens haar schaduwzijden geschetst, voortkomend uit
diezelfde, grondig-burgerlijke deugden, die een zekere starheid met zich brengen,
een wantrouwen tegen elke ontwikkeling die vernieuwing wil, een sleur en een
ontwijken van haar Europese taak.

Streven. Jaargang 2

429
Onmiddellijk daarop dankte een Duitse student om deze oprechtheid, zeggend dat
bij zulke taal het jonge Duitsland niets anders kon doen dan zelf ook een eerlijk
gewetensonderzoek te beginnen naar zijn fouten en gebreken. Aangrijpend echter
was het ogenblik, toen een Duitser, vergrijsd in de edele obsessie om aan zijn
geloofsgenoten in het openbaar leven de machtspositie te verlenen waarop ze recht
hebben, zijn biecht sprak, en zich zelf en zijn katholieke landgenoten ervan
beschuldigde dat ze in hun hart een kamer gesloten hadden gehouden voor Christus
en zijn Kerk: de ruime kamer van hun nationalisme, zodat ze in zichzelf de baan tot
ongebonden trots hadden vrijgelaten.
Zo het waar is, dat liefde daar het grootst is, waar men elkaars gebreken kent, en
men niet alleen ondanks die kennis, maar juist daarom elkaar nog meer bemint, dan
was in Drakenburgh op die laatste dag de liefde zeer groot.
A. Boone S.J.

De hedendaagse Engelse Roman
Op uitnodiging van de British Council en het Genootschap België-Groot Brittannië
gaf Mr. Alan Pryce-Tones een lezing in het paleis voor Schone Kunsten te Brussel
op Zaterdag, 20 November. Hij besprak - in het Frans - de crisis in de hedendaagse
Engelse letterkunde. Hoewel hij nog jong is, heeft hij zich reeds zeer verdienstelijk
gemaakt op literair gebied door zijn werk als criticus en als auteur van enkele boeken
over literatuur en een studie van Beethoven. Thans is hij hoofdredacteur van het
Times Literary Supplement, het bekendste literaire weekblad in Engeland en derhalve
zullen weinigen zoals hij bevoegd zijn om de huidige toestand van de Engelse
literatuur te beoordelen.
Mr. Price-Tones vroeg zich af waarom de hedendaagse auteur niet beter schrijft.
De oorzaak ligt volgens hem niet zozeer bij de schrijver zelf, dan wel bij de
tijdsomstandigheden waarin hij leeft. Elk literair werk, maar in het bijzonder dan de
roman, want daarover zal spreker het hoofdzakelijk hebben, is essentieel een
weerkaatsing van de tijdgeest. De grote romanschrijvers uit het verleden hadden het
geluk te leven in een beschaving die stabiel was en die ze begrepen. Ze hadden een
basis voor hun werken, een geheel van waarheden en waarden, waarover bijna
iedereen het eens was. Dat is nu echter, door de radicale veranderingen die sedert de
laatste jaren in het waardensysteem van vele mensen plaats grijpen, niet meer het
geval. Het verleden, dat kennen we maar al te goed, maar de toekomst is een groot
vraagteken en de brug tussen beide is verbroken. Wat de moderne romancier dus
ontbeert is de grondstof voor zijn werk, n.l. een onderwerp. Want wie heeft thans
nog een inzicht in de woelige tijd waarin we leven? Alleen een opstandige minderheid
van katholieken en uiterst-linksen, zegde Mr. Pryce-Tones, en het is juist omdat zij
in de ogenschijnlijke chaos nog een doel vinden of menen te vinden dat de beste
romanschrijvers van het ogenblik tot die minderheid behoren.
Spreker onderzocht vervolgens hoe enkele auteurs de moeilijkheid hebben trachten
op te lossen. Somerset Maugham, Aldous Huxley en Christopher Isherwood willen
een aan de Oosterse philosophie ontleend, niet
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al te dogmatisch absolutisme op de literatuur enten. Hun pogingen kunnen echter
niet zeer geslaagd worden genoemd.
Meer succes hebben de katholieken en aanhangers van de uiterst linkse partijen.
Zij hebben een strikte opvatting over de zonde, en daarop zijn alle goede romans
gebaseerd. Onder de Katholieken prees spreker onomwonden Graham Greene en
Evelyn Waugh en hij is van oordeel dat eerstgenoemde onder al de moderne Engelse
romanciers het meest onze aandacht verdient. Aan hun belangrijkste werken wijdde
hij dan ook een korte bespreking. De katholieken en de communisten hebben zich
van hun 'geloof' op de goede manier bediend, n.l. als achtergrond voor hun romans.
In Engeland vormen ze echter een minderheid. Wat gebeurt er dan met de anderen?
Het diep ingewortelde Engelse individualisme ('elke opinie is een andere waard') en
daarbij het verflauwen of zelfs verdwijnen van het familieleven maken het schrijven
van een roman in Engeland bijzonder moeilijk.
Wat de moderne Engelse auteur volgens Mr. Pryce-Tones nodig heeft is een vaste
gedragslijn. Te veel schrijvers zijn hun richting kwijt en ze zouden hun talent moeten
polariseren.
De grondgedachte van deze lezing is niet nieuw. In 1945 redeneerde de bekende
Engelse dichter en criticus Stephen Spender op analoge wijze, toen hij een artikel in
Penguin New Writing, nr 25, getiteld: 'Two Landscapes of Novel' (Twee
Landschappen van Roman) de romankunst van de negentiende en de twintigste eeuw
vergeleek. De grond van het verschil zag ook hij in het feit dat de romanschrijver
van de negentiende eeuw kon steunen op een min of meer stabiele beschaving en
een aantal algemeen erkende waarden, een basis die de romancier van de twintigste
eeuw moet missen. De conclusies van beide critici lopen echter uiteen.
Alan Pryce-Tones is van oordeel dat de hedendaagse roman achteruit is gegaan
tegenover zijn illustere voorgangers en hij zoekt dan ook terecht naar een remedie.
Volgens Stephan Spender echter, zijn de romans van de negentiende en die van de
twintigste eeuw twee geheel verschillende typen en hij spreekt voor geen van beide
een voorkeur uit. Elke soort heeft haar eigen kwaliteiten en een samensmelting van
beide zal waarschijnlijk een nieuwe bloeiperiode van de roman inluiden.
Wat er ook van zij, uit de lezing van Alan Pryce-Tones blijkt eens te meer dat ook
door niet katholieken in Engeland het werk van katholieken als Graham Greene en
Evelyn Waugh wordt gewaardeerd en zonder reserves geprezen. Er valt niet aan te
twijfelen dat dank zij het werk van deze bekeerlingen de katholieke zaak in Engeland
veld wint. Zo aanzienlijk is hun invloed dat een bekend criticus niet aarzelt de redding
van de Engelse roman te zoeken in een zekere benadering van hun standpunt. Hij
blijft natuurlijk nog een heel eind van dit standpunt verwijderd, maar een feit is het,
en een feit van belang, dat hij inziet wat de Katholieke auteur op de ongelovige voor
heeft: een houvast. Een juiste diagnose, en ik meen wel dat ze juist is, - zij verklaart
in elk geval de symptomen - betekent natuurlijk niet per se dat de geschikte therapie
zal worden toegepast. Ze wijst echter in de goede richting. En dat is al veel.
M.E.
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
St. AXTERS, O.P., La spiritualité des Pays-Bas. - E. Nauwelaerts,
Leuven, Vrin, Parijs, 1948, 184 blz., Fr. 65.
Het wordt tijd, dat wij ook aan niet-Nederlanders onze spiritualiteit leren kennen.
En dit moet vooreerst gebeuren in vulgarisatiewerken en kleine syntheses die, hoe
onvolmaakt ook, toch een beeld schetsen van het geestelijk leven in de Lage Landen.
Men zal opwerpen, dat de tijd voor een synthese van onze mystiek en spiritualiteit
nog niet gekomen is, omdat te veel nog op onderzoek en studie wacht. Waarop een
daad als die van Prof. Axters, die het toch onderneemt, het Franse publiek een
overzicht van onze spiritualiteit aan te bieden, wel het beste antwoord is. Indien wij
wachtten, totdat de volledige bronnenstudie onzer mystieke en ascethische literatuur,
de wijsgerig-theologische leer er van, haar verhouding tot die der Griekse Kerkvaders,
en tenslotte de wijsbegeerte en theologie van deze laatsten 'erschöpfend' behandeld
zijn, dan zou dit onderzoek zelf nooit tot stand komen, bij gebrek aan overzicht, aan
ruime, zij het ook voorlopige syntheses, en bij gebrek aan culturele belangstelling
en vruchtbaarheid.
Anderzijds is dit werk nog meer een schema dan een synthese. Men vindt er een
vermelding van de voornaamste mystieken en hun scholen, de vermelding van hun
werken, en zelfs de indeling van deze laatste in aantallen trappen en deugden, eerder
dan een samenvattend en krachtig getekend beeld van hun leer zelf. Gewoonlijk blijft
Schr. bij een soort 'inhoudsopgave', behalve op één punt, waar hij nl. het probleem
der Godsschouwing behandelt. Bij de uitwerking van dit laatste, dat overigens onder
de specialisten nog steeds sub lite is, heeft hij zich laten verleiden, om het te
ontwikkelen enigszins buiten verhouding tot wat een eerste kennismaking met de
Nederlandse spiritualiteit voor vreemde lezers kan zijn. Ook in het laatste hoofdstuk,
over het eigen karakter onzer spiritualiteit, zoekt de auteur dit eigene in elementen,
die wij alléén zouden moeten bezitten, door een soort reductie tot een onherleidbare
definitie, waarvan al de elementen uni tantum conveniunt, in plaats van het te zoeken
in de oorspronkelijkheid van het organisch uit al die elementen gegroeide geheel.
Hij blijkt zich meer voor de onderdelen, dan voor de architectuur te interesseren, een
begrijpelijke houding, die echter bij zijn lezers geen al te klaar beeld zal achterlaten.
A. Deblaere
Dr J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Brieven, I Tekst en commentaar,
II Inleiding. - Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 349 en 143 blz., ing. Fr. 280,
geb. Fr. 350 de twee delen.
In haar brieven openbaart zich Hadewych niet alleen als een schrijfster die met haar
lapidaire zinnen de Pascal van het Nederlands proza mag worden genoemd, maar
als een bewonderenswaardige heilige en wijze vrouw en een diepe lerares van het
inwendig leven. Een zin als 'God zij u God ende gij Hem: minne' heeft zelfs een
Pascal nooit geschreven (aanhef van de 12e brief) en in één volzin en beeld geeft ze
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drie eeuwen vóór Ignatius' de hele kern en stemming van zijn beroemde overweging
over het rijk van Christus: 'Want die ootmoedeghe ridder en sal niet sorghen omme
sine slaghe, alse hi bescouwt de wonden van sinen heileghen grave' (Vierde brief
22-24). Ruusbroec overtreft haar ver in weidsheid en uitgewerktheid van theologie
en mystieke bespiegeling, maar Hade-
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wych is de vrouw met verfijnde en diepe en soms hoog-ironische en humoristische
kijk op het mensenhart, het vrouwenhart, dat ze in deze brieven met beheerste en
wilskrachtige innigheid aanspreekt, met zeegedein van dichtersritme, met sublieme
opwekkingen en fiere slagwoorden om aan te sporen tot een rustige en rijpe overgave
aan de Goddelijke liefde, waarin zijzelf rijp en Godzeker beweegt. Ze is de
begenadigde met een wonderbaar en uitzonderlijk besef voor het grote en
geheimzinnige Gods, de Hoogheilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest en dringt
met flitsen van geniale en wijs-vrouwelijke gevoeligheid en intuitie in Gods eigen
psychologie binnen. En zo ook in werkingen en wederwerkingen van God in de door
Hem tot dieper liefde genode ziel.
'Een echt diep-psychologische brief!' roept de geleerde en accurate uitgever en
commentator, Dr Van Mierlo, soms uit, en hij spreekt zijn bewondering uit b.v. voor
de tiende brief: 'Met diepe mensenkennis, fijne psychologie, zoals men die niet in
de 13e eeuw zou verwachten en nog wel van een vrouw, wordt dit uiteengezet: yol
juiste, kerngezonde gedachten, die een lange ervaring der zielen veronderstellen...'
Maar die vooral, lijkt het ons, de verfijnde intuitie van het mensenkundige en kordate
genie veronderstellen. Hadewych spreekt met het zelfzeker gezag van wie het - in
het licht van Gods Geest - zien en zeggen kan. Ze kan snel zien en bondig en groots
zeggen. Teresa van Avila die beslist een grote en klassieke schrijfster is kan wijdlopig
en argeloos praten - en zich heerlijk verpraten! - als een argeloze kindvrouw,
Hadewych is altijd de rijpe, volbewuste, mangeworden geest, die magistraal en bondig
spreekt. En daarom is ze groter, als schrijfster en subliem mens, dan Teresa.
Moeilijker ook, in haar diepzinnige en nauwkeurig wikkende bondigheid, om te
begrijpen. Maar het loont de moeite. Zij is de lerares die tegelijk aanstemt en in volle
rijpheid weergeeft de leer over de inwendige zielsbewegingen en de navolging van
Christus waardoor onze Nederlandse spiritualiteit de grondslag werd van de
spiritualiteit tot op heden toe. En de aandachtige lezer zal deze leer in zijn grondige
eisen hier met zo sublieme vanzelfsprekendheid definitief en eeuwig van zegging
uitgesproken vinden, dat hij in deze brieven de keure zal zien van de meest moderne
vroomheid en apostolaatsbestrevingen, hier verdiept en gerijpt tot een Godminnende
en mensenhelpende mystiek, een hogere Godsactie waarvan deze brieven de neerslag,
het programma en de zielenleidende verwezenlijking zijn. Het wordt daarom hoog
tijd Hadewych te zien en te bestuderen als een der hoogste en klassiekste schrijfsters
en zieleleidsters der christenheid.
Lof voor deze jarenlang door de beste Hadewychkenner bereide wetenschappelijke
uitgave is overbodig.
M. Brauns
Het Boek der Psalmen. Met de lofzangen van het Romeins Brevier. De
herziene tekst van het Pauselijk Bijbelinstituut. Vertaald en verklaard door
Th. Stallaert CssR. - J.H. Gottmer, Haarlem-Antwerpen, 1948, 542 pp.
Een rijk boek. Men zou niets beters aan kunnen raden aan iemand die nog niets van
de psalmen afweet, terwijl ook wie ze door en door kent nog veel profijt uit dit boek
zal trekken. Een uitstekende gids om in de psalmen thuis te raken en tegelijk een
ideaal boek om telkens weer van de psalmen te genieten en vooral om ze te bidden.
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We vinden er op de eerste plaats de getrouwe copie van de uitgave van het
Bijbelinstituut, dus de nieuwe latijnse tekst met titels, samenvattingen,
onderverdelingen, noten, met dien verstande, dat de zuiver tekstkritische noten worden
weggelaten en de exegetische noten enkel in het nederlands en dan vrij en dikwijls
nog verrijkt worden weergegeven.
Tegenover iedere bladzijde latijnse tekst vinden we dan de nederlandse vertaling:
de gewijde tekst werd uiterst zorgvuldig vertaald, terwijl de titels en samenvattingen
meer naar de geest dan naar de letter worden weergegeven, zodat ze geen repetitie
vormen van de latijnse, maar
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ze integendeel op gelukkige wijze variëren en aanvullen.
Dit boek is blijkbaar het resultaat van lange ondervinding. Er staat geen woord te
veel in, geen ballast; het is alles raak. Het bevat voornamelijk de gewijde tekst, maar
de lezer krijgt op het juiste ogenblik de juiste toelichting, sober maar gewoonlijk
roos. We geven daarom voor deze bescheiden entourage van de tekst graag meerdere
dikke commentaren cadeau.
Ten slotte de nederlandse vertaling zelf! Moeilijk te verenigen kwaliteiten vindt
men hier samen: een zeer nauwkeurige weergave van het latijn en tegelijk door en
door nederlands; een woordenkeus die de te vertalen tekst volkomen respecteert en
tegelijk moeilijkheden voorkomt of uitlegt. Deze eenvoudige, klare, pretentieloze
taal is meesterlijk; niet een literair meesterwerk, maar in die zin, dat ze nergens de
aandacht voor zichzelf vraagt; men kijkt er doorheen als door helder water, men voelt
zich aanstonds opgenomen en gedragen door het oorspronkelijk gedicht; ze is louter
voertuig, lichtelijk verend, zonder horten of stoten, fris en open.
De uitwendige verzorging van deze uitgave beantwoordt aan de inhoud. De
bruikbare inleiding is nog wel voor verdieping en verrijking vatbaar, maar overigens
lijkt dit boek ons in zijn soort van definitieve en klassieke allure.
H. Renckens S.J.
Em. JANSSEN, S.J., Ontstoken Lamp. - Lannoo, Tielt, 1947, 171 blz.,
Fr. 42.
Dit boekje bevat een reeks van ongeveer honderd vijftig korte overwegingen en
gebeden. Het is in twee delen verdeeld. Het eerste heeft betrekking op woorden of
verhalen uit de Evangeliën, het tweede behandelt verscheidene aspekten van het
geestelijk leven. 'Een overtuiging omgeeft en doordringt alles: de gekruiste Christus
is onze enige weg, waarheid en leven'.
Zeker zal dit boek, dat zo innig, schoon en sereen van Christus spreekt en van het
opgaan in de goddelijke liefde, de lezers tot bezinning brengen en ze helpen bidden.
Dat is ook het doel van den schrijver: de lamp van het godsdienstig leven bij velen
te ontsteken.
We aarzelen niet te zeggen: 'Tolle et lege'. Lees elken dag, en langzaam een paar
bladzijden, en die lezing zal kracht en licht brengen in uw leven.
Ed. Dhanis
Sacris Erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, I. 1948. Uitgave van de Sint Pietersabdij, Steenbrugge, 424 pp.
Deze nieuwe periodiek, die 'eenmaal 's jaars en wel telkens in het voorjaar zal
verschijnen', wordt uitgegeven door de P.P. Benedictijnen van Steenbrugge. Zij voert
als titel de wapenspreuk van den beroemden Brugsen liturgist wijlen Mgr Callewaert,
die samen met den inmiddels in tragische omstandigheden overleden Abt der abdij,
Dom Modest Van Assche, het plan van deze publicatie opvatten. Na een heldere
programmaverklaring, vinden we dan ook eerst posthume bijdragen van beide
stichters: van laatstgenoemde, een artikel over de studieregeling van den H.
Benedictus; van Mgr Callewaert (wiens 348 nummers bedragende bibliographie
verderop voorkomt), twee belangrijke studies (blz. 35-164) over het aandeel van
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Paus Leo de Grote in het ontstaan onzer liturgische teksten. Liturgisten zullen verder
nog hun gading vinden in artikelen over 'griekse zangen in latijnse liturgieën' (Dom
L. Brou), de datum der 'Perigrinatio Egeriae' (Dom E. Dekkers), 'de liturgische taal
in de oosterse ritus' (H.J. Schmidt S.J.). Maar al krijgt de Liturgie dan ook het
leeuwenaandeel in deze eerste jaarband, toch worden de andere
godsdienstwetenschappen er niet in vergeten. De Exegese is vertegenwoordigd door
een studie over de moderne verklaringen van het woord 'apostolos' (Dom A. Verheul),
de geschiedenis der Spiritualiteit door een bijdrage van Dom A. Dumon, over de
grondleggers - in het patristiek tijdvak - der middeleeuwse vroomheid, de hagiographie
door onderzoekingen over de Gelukzalige Karel de Goede (Dom N. Huyghebaert)
en de H. Coletta (H. Lippens, O.F.M.), de kerkgeschiedenis door
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monographieën over Keizer Karel V en de pauskeuze van Adraan VI (E. van Eill,
O.F.M.) en over protestantse bronnen van Marnix' Biënkorf (J.G. Sterck), alsmede
door kanttekeningen van A.L.E. Verheijden over L.J. Rogier's Geschiedenis van het
Katholicisme in Noord-Nederland... Eindelijk, wat niet alleen voor de Patristiek,
maar voor de hele theologie van belang is, kondigen de uitgevers het voornemen
aan, al de christelijke teksten der acht eerste eeuwen, griekse en latijnse, opnieuw
volgens de beste kritische uitgaven, in een Corpus christianorum, bij de Firma Brepols
te Turnhout, te laten verschijnen. We zien met spanning uit naar het uitvoerig plan,
dat voor binnen kort aangekondigd wordt. Moge de Heer dit grootse opzet zegenen,
en ook aan het zo flink ingezet Jaarboek een duurzaam en vruchtbaar bestaan verlenen.
De onderneming der Sint Pieters Abdij verdient de waardering en de steun van alle
kultuurliefhebbende Nederlanders.
Eug. Druwé, S.J.
JOHANNES BECKMANN, Die Katholische Kirche im Neuen Afrika.
- Benziger verlag, Einsiedeln/Köln, 1947, 372 blz., geb. Zw. Fr. 13, linnen
band Zw. Fr. 15,80.
Schrijver bedoelt geen wetenschappelijk missiologisch betoog, maar alleen de
beschrijving van het ontstaan, de groei en de tegenwoordige toestand van de
Katholieke Kerk in Afrika. Het is geen blinde verheerlijking van het missiewerk,
maar een kritische beschrijving der begane wegen met de bedoeling de te eenvoudige
voorstellingen van dat missiewerk de kop in te drukken.
Na de lezer ingeleid te hebben in het oude Afrika, laat de Schrijver hem het nieuwe
Afrika ontdekken. Daarop volgt de geschiedkundige ontwikkeling van de Kerk in
Afrika met de tegenwoordige toestand in de verschillende gebieden. Daarna wordt
de lezer in nauw contact gebracht met de menigvuldigheid van het apostolisch werk
op sociaal, kultureel en zedelijk-godsdienstig gebied. Om te eindigen komt nog een
hoofdstuk over de Islam in Afrika, want de grote vraag is juist of Afrika christen of
mohamedaans zal worden.
Schrijver weet zijn werk met overvloedig feitenmateriaal uit de verschillende
missiegebieden te illustreren, en slaagt er waarlijk in een min of meer volledig en
juist denkbeeld te geven van het missiewerk in Afrika.
Belgisch Kongo krijgt overal een belangrijke en eervolle plaats; het feitenmateriaal
werd uit de beste bronnen geput. Toch komen af en toe enkele onnauwkeurigheden.
Laten we in 't voorbijgaan vernoemen hoe op blz. 25 de overgang van de
Onafhankelijke Kongostaat tot Belgische Kolonie wordt toegeschreven aan de
beruchte 'Kongo-gruwelen', hoe op blz 209 de protestantse zendeling Laman tot
Jezuïet wordt bevorderd, en hoe op blz. 210 de commissie voor de Kikongodialekten
in Elisabethstad wordt gevestigd. Deze en enkele andere minder belangrijke
onnauwkeurigheden doen niets af aan de algemene degelijkheid van het werk, dat
we ten zeerste aanbevelen aan degenen die een algemeen inzicht willen hebben over
het katholieke missiewerk in Afrika.
A. Cauwe S.J.
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JOSEPH HUBY, S.J., Mystiques Paulinienne et Johannique. - 'Les
grands mystiques', Desclée-De Brouwer, Brugge, z.j. (1947), 308 blz., Fr.
90.
In dit werk van de beroemde, zo pas overleden Franse exegeet vindt men terecht de
vrucht van jarenlange studie en vertrouwdheid met de H. Schrift. Opgenomen in de
serie 'Les Grands Mystiques', werd het werk ook naar deze collectie betiteld. Dit
echter kan wellicht verwachtingen opwekken bij de lezer, die bij het lezen niet zullen
bevredigd worden. Het is immers de auteur niet te doen om de 'mystiek' van de beide
grote Apostelen, uitgaande van een moderne problematiek, in zich zelf psychologisch
te ontleden, en, naar best vermogen, te verklaren. Geen hoofdstuk wordt ook besteed
aan een studie van het historisch midden door een vergelijking met de
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Joodse, Oosterse of Hellenistische mystieken en mysteries.
De schrijver weigert schroomvol de letter zelf, zou men haast zeggen, van de
gewijde tekst te verlaten. Alles heeft hij verzameld, wat in die zeer van elkaar
verschillende brieven en geschriften, betrekking heeft op de geheimzinnige heiliging
van de mens, de initiatie van de christen, de groei van zijn bovennatuurlijk zieleleven
en de uiteindelijke voleinding in de hemel. Verspreid als die teksten zijn in kortere
of langere werken, die meestal, bij een of andere gelegenheid geschreven, nooit
systematisch, noch technisch tot een aaneensluitend betoog werden uitgebouwd,
worden zij nu met meesterlijke hand in een glashelder, zuiver Frans aaneengerijgd,
soort bij soort, kleur bij kleur, zodat door hun ordening en wederzijdse tegenstelling
en vergelijking het geheel van de geschreven leer beter uitkomt.
Met deze werkwijze stelt de auteur de christelijke heiligingsleer van Paulus en
Johannes zeker beter in het bereik van onze Westerse mentaliteit, tuk op een helder
en ordentelijk betoog. Verder is de schrijver niet willen gaan. Maar dit te doen, was
reeds op zich zelf een zeer verdienstelijk werk, en schrijvers lange vertrouwdheid
met de Schrift staat meteen borg voor de zuivere objectiviteit, welke bij dergelijke
opzet noode wordt vereist.
P. Fransen
Dr L. MONDEN, S.J., Het Misoffer als Mysterie; een studie over de
Heilige Mis als sacramenteel offer in het licht van de mysterieleer van
Dom Odo Casel. (Bijdragen-Bibliotheek, deel II). - Roermond-Maaseik,
J.J. Romen en Zonen, 1948, XI, 192 blz., f. 8,50 en f. 9,50; Fr. 145 en Fr.
165.
Graag zouden wij uitvoerig spreken over deze uitstekende studie, maar een uitgebreide
beschouwing over dit boek hoort thuis in de vaktijdschriften. In het kort daarom het
volgende: Dom Odo Casel O.S.B., die dit jaar door God bij de viering van het
Paasmysterie tot de hemelse Liturgie van het Lam werd opgeroepen - een schonere
dood had hij zich niet kunnen wensen - heeft het vraagstuk van de betrekking tussen
Mis- en Kruisoffer weer op het voorplan van de theologische discussie gebracht.
Pater Monden geeft hier een zeer heldere uiteenzetting van Casels mysterieleer en
van haar toepassing op het Heilig Misoffer, gevolgd door een kritisch onderzoek van
de voornaamste stellingen der mysterieleer in verband met haar toepassing op het
Heilig Misoffer, welk tweede deel 130 blz. omvat. In dit onderzoek ontvangen de
positieve gegevens slechts een behandeling van 36 blz., zodat het accent ligt op het
speculatief aspect van de kwestie (91 blz.). Deze benadering - ook toenadering? van Casels mysterieleer verdient de volle aandacht der vakgeleerden; vanwege de
Nederlandse taal zal deze degelijke en diepe studie helaas weer de internationale
belangstelling missen, welke zij verdient. De wetenschap der Nederlanden kan alleen
een plaats in de wereldliteratuur veroveren, wanneer zij reëel een conclusie durft te
trekken uit het feit, dat het Nederlands volstrekt geen wereldtaal is.
H.S.
Met de Heiligen het jaar rond. Een boek van vele schrijvers geredigeerd
door Dom J. Huyben O.S.B. en Dom H.J. Scheerman O.S.B., Antoon
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Coolen, Anton van Duinkerken. Deel I, Jan., Febr., Maart. - Uitg. Paul
Brand, Bussum, 1948, 440 blz., f. 15.
Een boek als dit is een vertroosting in de moeilijke tijden waarin wij leven. Een der
verschijnselen die met wereld en mensheid verzoenen kunnen, is dat er overal en
altijd Heiligen geleefd hebben, mensen, in wie de goedheid Gods op meer dan gewone
wijze uitstraalde, levende getuigen van een andere, hogere, transcendente
werkelijkheid. Dat hier twee Benedictijnen en twee lekenauteurs de redactie op zich
genomen hebben om Katholiek Nederland een boek te bezorgen, dat telkens in drie,
vier bladzijden de levens van honderden Heiligen - elken dag van het jaar een schetst, bewijst dat men de Heiligen uit de
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kloostersfeer in de sfeer van het huisgezin wilde brengen, dat men ook de leken met
de Heiligen in nadere kennis wilde stellen.
Misschien had het nog de voorkeur verdiend dat het boek door louter leken
geschreven en geredigeerd was; de toon, die voor het katholieke gezin past, zou nog
juister getroffen zijn. - Men vindt hier Heiligen bijeen uit alle landen en tijden, uit
alle standen en kringen en niets bewijst zo duidelijk de alomvattendheid en
katholiciteit der Kerk als dit boek. Men vindt er onbekenden en overbekenden,
Heiligen, wier levens de schrijver met moeite in enkele bladzijden kon samenvatten
en Heiligen, over wie nauwelijks drie, vier bladzijden te vullen zijn. Wij hopen van
harte dat het kostbare boek, ondanks de hoge prijs die boekwerken van dit formaat
tegenwoordig vorderen, zijn weg moge vinden. De uitgever heeft het in een prachtig
gewaad gestoken.
J.v.H.
J. BOUCHAT, Twaalf Oefeningen van Heilig Uur, met praktische
toelichting voor gemeenschappelijk gebruik. Nederlandse bewerking. Nijmegen-Brussel, Eucharistische Boekhandel, (1948), 111 blz., geb. f.
0,65.
Zeer bruikbaar voor het gemeenschappelijk houden van het H. Uur. Terecht kiest de
schr. zich tot stof de in het decreet van 1933 aangeduide overwegingen over Jesus'
lijden en zijn liefde in de instelling der H. Eucharistie. Toch concentreert hij zich
vnl. om de Olijfhof en sluit aldus aan bij de praktijk die door de H. Marg. Maria werd
geïnspireerd.
P. Sch.
Ios. AERTNYS C.ss.R., Compendium liturgiae sacrae iuxta Ritum
Romanum; editio undecima aucta atque recentissimis S.R.C. decretis
accommodata cura Adr. DANKELMAN C.ss.R. - Taurini-Romae,
Marietti, 1943, XIV, 228 blz.
Een elfde druk is de beste aanbeveling van een boek. Hier komt echter nog een andere
aanbeveling bij: deze nieuwe uitgave is uitgebreid met een verhandeling over de
rubrieken van het Romeins Rituaal: Doopsel, Biecht, Eucharistie, Laatste Oliesel,
Uitvaart, Huwelijk, zegeningen, processies. Wij hopen, dat een volgende druk weer
een nieuwe aanbeveling meedraagt, nl. een inleiding op de wetenschap der rubrieken.
H.S.
G.C.M. VERMOLEN, rector, De Eucharistische Kruistocht 'Pius X'. Brakkenstein-Nijmegen, Eucharistisch Secretariaat, 1948, 55 blz., ingen.
f. 1.
Een pleidooi voor de in België vnl. uit het apostolaat van Edward Poppe geboren
geest der E.K., waarbij een overname der aldaar heersende organisatie voor Nederland
niet gewenst lijkt.
P. Sch.
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Hier. RONGEN O.C.R., Gesprekken met Christus. Deel IV. In Gods
koele voorhoven. Over het gebed. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, (1948),
251 blz.
Dat deze nieuwe uitgave der 'Gesprekken' nodig was, is reeds een teken dat ze
beantwoorden aan het verlangen van velen. Deze uitgave is deels nieuw bewerkt en
verschijnt in kerkboek-formaat, terwijl enige Mis- en Communiegebeden zijn
toegevoegd. Niet ieder zal graag een meditatieboekje in die vorm gebruiken. Dat is
wel bij ieder meditatieboek het geval. Maar de vroomheid en de eenvoud van opzet,
ook de bondigheid van de hoofdstukken zijn voor dit boekje een aanbeveling.
A. Fr.
Val. HUNTJENS O.E.S.A., De monniken van St. Augustinus. - De
Toorts, Heemstede, (1948), 150 blz., 11 illustr., gen. f. 2,50.
In kort bestek een eerste kennismaking met de Augustijnen-orde. Zonder een ogenblik
te vervelen - want humor mist dit boekje niet - leidt schr. ons door de geschiedenis
van het ordewezen in het algemeen en van de orde der Augustijnen in het bijzonder.
De geest daarvan wordt ons, zij het uiterst schematisch, toch heel aardig en met liefde
uiteengezet aan de hand van de regel van
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Augustinus. Voor allen die wat meer van de orde willen weten een aan te raden
boekje.
A. Fr.
UITGAVEN VAN ENCYCLIEKEN In de bekende reeks 'Ecclesia
docens', staande onder leiding van P.F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.,
verschenen, alle in 1948 bij de N.V. Gooi en Sticht te Hilversum, de
volgende deeltjes:
Quantunque le siano. Brief van Paus Leo XIII van 15 Juni 1887 met twee andere
documenten uit de jaren 1887-1888. Vert. door F.A.J. van Nimwegen C.ss.R., 108
blz., f. 2.10. Drie pauselijke brieven, één vnl. over de romeinse kwestie, één over het
katholicisme in Beieren op het einde van de Kulturkampf, één over de afschaffing
der slavernij in Brazilië en haar voortbestaan in Afrika.
Dall'alto. Encycliek van Paus Leo XIII van 15 October 1890 over den strijd tegen
de Kerk in Italië met twee andere documenten uit het jaar 1890. Zelfde vertaler. 56
blz., f. 1,30. De twee andere doc. betreffen de afrikaanse missiën en de eenheid der
franse katholieken.
Magnae Dei Matris. Encycliek van Paus Leo XIII van 8 September 1892 over
den Rozenkrans met twee andere documenten uit het jaar 1892. Zelfde vertaler. 60
blz., f. 1,35. Bij deze enc. is als aanhangsel de inleiding van de apostolische brief
Neminem fugit over de H. Familie geplaatst. De twee andere documenten betreffen
de Vrijmetselarij.
Rerum Novarum. Encycliek van Paus Leo XIII van 15 Mei 1891 over de toestand
der arbeiders. Vert. door L. Zeinstra O.F.M., met een Voorwoord van Dr. M. Mulders
C.ss.R., 72 blz., f. 1,35. Deze vertaling is een herziening van die welke door het R.K.
Werkliedenverbond werd uitgegeven. De inleiding geeft een kort overzicht der
voorgeschiedenis.
Divini Redemptoris. Encycliek van Paus Pius XI van 19 Maart 1937 over het
godloze communisme. Vert. door L. Zeinstra O.F.M., met een Voorwoord van F.A.J.
van Nimwegen C.ss.R., 79 blz., f. 1,85. Deze vertaling is gelijk aan die welke door
het R.K. Werkliedenverbond is uitgegeven. Het Voorwoord geeft een korte
geschiedenis van het communisme.
Mediator Dei et hominum. Encycliek van Paus Pius XII van 20 November 1947,
over de heilige liturgie. Vert. door F.A.J. van Nimwegen C.ss.R., 140 blz., f. 3,10.
De vertaler had reeds de nederlandse tekst der uitgave van 'De Tijd' verzorgd, maar
heeft deze vertaling geheel nieuw bewerkt naar de latijnse tekst met vergelijking van
de italiaanse.
Deze reeks lijkt ons van hoge documentaire waarde, daar zij een zeer zorgvuldige
vertaling biedt met steeds aan de voet der blz. de oorspronkelijke tekst ter vergelijking.
Van geheel ander karakter zijn de encyclieken-bewerkingen in de reeks GODS
PLAN NU. Zij geven een verkorte en 'toegespitste' tekst in opvallende druk. Een
sterke vulgarisering dus, welke daardoor reeds een waarde in zich heeft, en misschien
ook kan opvoeden tot het gebruik der 'Ecclesia docens'-uitgaven.
In deze reeks 'Gods plan nu', staande onder redactie van F. van Nimwegen C.ss.R.,
Dr J. Nota S.J. en Mr Th. Mertens, verschenen in 1948 bij de Uitgeverij De Koepel
te Nijmegen de volgende deeltjes:
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Katholieke Actie (Mexico) volgens Pius XI door Dr Pieter Steur C.M., 26 blz.
Een bewerking der encycliek Firmissimam constantiam.
Met brandende Zorg volgens Pius XI door St. Diel, 52 pp.; Godloosheid volgens
Pius XI, door P. Steur, 52 pp.; De Opvoeding volgens Pius XI, door P. Steur, 47 pp.
P. Sch.
Prof. Dr A. SIZOO, De Antieke Wereld en het Nieuwe Testament. 2e
dr. - J.H. Kok, Kampen, 1948, 228 blz., 59 foto's, geb. f. 5,50.
We moeten beginnen met de titel een beetje te beperken; er is nl. in dit boek geen,
of bijna geen, sprake van geschiedenis (wellicht omdat deze is behandeld in het bij
dezelfde uitgever verschenen werk van Aalders) en ook niet van geestelijke en
wijsgerige stromingen in het Nieuw-testamentisch tijdvak. Vooral voor dit laatste
zou ik in een volgende
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editie wel gaarne enige uitbreiding willen zien.
Dit boek behandelt realia: natuurverschijnselen, voeding, kleding, woning,
maatschappelijk verkeer, zoals die in Evangeliën en Brieven voorkomen. En het doet
dat voortreffelijk. Ofschoon een classicus van naam, stalt Sizoo zijn geleerdheid niet
uit, maar weet zijn wetenschap op echt onderhoudende, bijna zou ik zeggen gezellige,
manier aan den man te brengen. Men kan er zeer veel uit leren en zijn eerbied voor
de exacte historische juistheid van de heilige boeken ook in deze details zal erdoor
nog groeien.
Is het niet wat gesimpliceerd van de 'bezetenen' te zeggen: 'Wij noemen deze
zieken thans krankzinnigen'? (144). Het heeft mij ook verwonderd, dat S. het
getuigenis van Josephus in de Ant. zo gemakkelijk laat vallen.
Aan iedereen, geleerd of niet, van harte aanbevolen.
L. Rood S.J.

Wijsbegeerte
Regis JOLIVET, Beknopt handboek der wijsbegeerte. Uit het Frans
door Pater Dr Joannes O.F.M. Cap. - Dekker en van de Vegt N.V.,
Utrecht-Nijmegen, 1948, 371 blz., ing. f. 6,90, geb. f. 8,50.
Pater Joannes rechtvaardigt in het Voorwoord met goede gronden de uitgave zijner
vertaling. Er is toch algemeen behoefte aan een beknopt handboek der wijsbegeerte
in het Nederlands. Al is dan het uitgebreide handboek van Boyer in onze taal reeds
uitgekomen, er is nog plaats voor deze uitgave die de wijsgerige vraagstukken korter
samenvatten. En het kan goede dienst bewijzen aan 'Universiteitsstudenten, leraren
en onderwijzers, opvoeders en allerlei soorten van ontwikkelden'. Ook 'de studerenden
voor middelbaar paedagogiek zullen met vrucht dit werk kunnen gebruiken en met
belangstelling het tractaat van de psychologie lezen'.
De vertaler heeft gemeend zich aan den tekst van den auteur te moeten houden,
ook wanneer hij met diens meningen niet instemde. Dit is een standpunt dat zich
verdedigen laat. R. Jolivet toch is een vakphilosoof van erkend gezag. Al kunnen we
daarom het standpunt van Pater Joannes billijken - we vragen ons toch af, of hij niet
in het algemeen zich daaraan houdend uitzonderingen had kunnen toelaten, met name
of hij sommige onderdelen niet meer had kunnen aanpassen aan de belangstelling
van den Nederlandsen lezerskring.
De vertaling zelf is in het algemeen duidelijk en in goed Nederlands, al stoot men
nog wel op plaatsen of zinnen, die te veel aan de Franse herkomst doen denken.
L.S.B.
J.J. POORTMAN, Repertorium der nederlandse wijsbegeerte. Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1948, 403 blz.
Het eerste deel van dit repertorium geeft onder de titel 'Begrippen' alwat in Nederland
over een bepaald wijsgerig onderwerp is gepubliceerd. Het tweede gedeelte geeft
een nederlandse bibliographie over personen en stromingen. En dit alles vanaf de
middeleeuwen tot midden 1947.
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Bij zo'n pioniersarbeid kan men eigenlijk niet dankbaar genoeg zijn voor zoveel
moed en zo'n geduldig uithoudingsvermogen. De dienst welke de samensteller aan
de nederlandse wijsbegeerte (en tevens aan de wetenschappen, bv. aan klassieke
letteren, aan geschiedenis) bewees, is niet genoeg te waarderen. Nauwelijks durft
men daarom met verlangens na zoveel goeds aankomen, maar omdat dhr Poortman
er in zijn bescheidenheid zelf om vraagt, zouden wij hier ter plaatse zeker vast om
twee punten willen vragen bij een eventuele volgende aanvulling. Zou het niet
mogelijk zijn nog meer rekening te houden met de wijsbegeerte in Zuid-Nederland,
in België? Kan niet deel één nog meer in overeenstemming gebracht worden met de
gegevens van deel twee en omgekeerd? Dan zou onze dank nog groter zijn!
J. Nota S.J.
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Taal en letterkunde
Karel VAN DE WOESTIJNE, Verzameld werk. Zevende deel De leemen
torens. In samenwerking met Herman Teirlinck. - Manteau, Brussel, 1948,
834 blz., geb., Fr. 250.
De roman De leemen torens, een 'vooroorlogse kroniek van twee steden' werd
geschreven in 1916-1917; hij verscheen in De Gids van 1917 en 1918, later in
boekvorm (1928). Maar de oningewijde lezer, die, brief om brief, de vijf van Teirlinck
en de vijf van Van de Woestijne las, kon wel getroffen worden door de hoge kwaliteit
van dat beeldend en verhalend proza, meer objectiverend en kleurrijk bij Teirlinck,
meer subjectief, psychologisch peilend en plastisch detaillerend bij Van de Woestijne;
eigenlijk verstond hij den titel niet (niettegenstaande het einde van Karel's eersten
brief), en hopeloos liep hij verloren in dezen doolhof van zinloze verwikkelingen.
In deze nieuwe uitgave brengen het 'Getuigenis' door Teirlinck (VII-XXIX) en de
'Aantekeningen' door Dr Minderaa (793-831) veel klaarheid. In den oorlogstijd
kwamen Teirlinck en Van de Woestijne, twee volgroeide Van-Nu-en-Straksers, nader
bij elkander. Samen zouden zij, brief op brief, het vooroorlogse (en het oorlogse)
leven van Brussel en van Gent beschrijven; zij ontwierpen gestalten en beplanden
enig gebeuren; zij togen aan den arbeid. Verder dan tot Juli 1914 kwamen ze niet;
het eigenlijke werk - de twee steden in oorlogstijd - werd niet geschreven.
Ons is De leemen torens een allerbelangrijkst literair-historisch en
literair-psychologisch document geworden. Dat van een tweevoudig talent, subjectief
en beschouwend of bouwend en vertellend; - van een buitengewone vriendschap,
waarbij twee scheppende kunstenaars zich op elkander afstemden en de onderlinge
tegenstelling toch opvoerden; - van een literaire verpozing tussen ernstiger werk; van een nogal pralerig en burgerlijk aestheticisme in een zelfgenoegzamen neutralen
tijdgeest; - van de wijze waarop men, in die jaren van laat-impressionisme, een roman
concipieerde en uitschreef, of uitschreef zonder voorafgaande conceptie...
Temperamenten, tijd, geest, werkwijze, levenswijze, levensbedoeling: alles staat ons
voor ogen, en deze nieuwe publikatie is, literair en cultureel, allerbelangrijkst.
Em. Janssen.
Prof. Dr J. VAN MIERLO, Sprokkelingen op het gebied der
middelnederlandsche poëzie. - Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal en Letterkunde, reeks III, nr 26, Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1948, 112 blz., Fr. 65.
De twaalf opstellen van dezen bundel zijn wel sprokkelingen: meestal gaat het om
bepaalde lezingen (in Carel ende Elegast, in Beatrijs, in Floris ende Blancefloer, in
Esmoreit, in Gloriant, in Die Borchgravinne van Vergi), en bijna altijd herstelt en
verklaart de geleerde, tegen bepaalde emendaties in, den oorspronkelijken tekst. Na
zoveel jaren van specialisering, met een door niemand geëvenaarde kennis en inzicht,
mag hij zijn 'fragmenta' niet laten verloren gaan. Een paar langere opstellen overigens
openen een ruimer vergezicht.
Em. Janssen
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Em. JANSSEN, Getuigenis. Literaire en andere Opstellen. - Davidsfonds,
Leuven, 1948, 310 pp.
De verscheidenheid der behandelde onderwerpen laat geen gedetailleerde bespreking
van het boek toe. Na een reeks uiteenzettingen, die de grote godsdienstige
vraagstukken van het lijden, de zonde, de liefde, het pausdom etc. aanpakken, volgen,
op deze religieus- en zuiver-menselijk soliede basis, een reeks besprekingen van
'toestanden, feiten, gestalten en prestaties', die de jongste onderscheiding van de
auteur, toen hem de raad van de provincie Antwerpen de prijs voor literaire critiek
toekende, volledig verantwoorden.
Toch zouden we wellicht, bij de

Streven. Jaargang 2

440
behandeling van de dii minores onzer letterkunde een korreltje meer gestrengheid,
een greintje meer goedheid soms wensen, en in ieder geval een zuiverder literair (we
bedoelen niet zuiver aesthetisch) standpunt willen ingenomen zien.
Hoe gedurfd daarentegen en hoe gefundeerd toch, die studie over Van de Woestijne,
hoe sympathiek dat 'pleidooi' voor onze grote romanticus Conscience, hoe revelerend
verder het inzicht in de keuze van A. Vermeylen. We konden zo verder citeren. Zodat
dit boek geworden is een 'getuigenis' voor de zeldzame belezenheid en het veilige,
vaste inzicht van wellicht de beste literaire criticus van Vlaanderen.
A. Boone
Prof. DE SMAELE e.a., Album Prof. Dr Frank Baur, 2 delen, den
jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door
collega's, vakgenoten en oud-leerlingen. - Standaard-Boekhandel, 1948,
348 en 378 blz., ing., Fr. 600, geb. Fr. 750, luxe uitgave ing. Fr. 1000, geb.
Fr. 1800.
Wij kunnen noch willen de 73 hier gebundelde bijdragen afzonderlijk bespreken.
Maar ze gaan uit van landgenoten uit onze vier Universiteiten, van Vlamingen en
Noordnederlanders; ze behandelen vooral Gezelle, literaire wetenschap,
literatuurgeschiedenis en taalkunde. Men herkent den uitgebreiden vriendenkring
van den jubilaris, zijn even uitgebreide belangstelling, zijn vaardigen geest en
onverdroten ijver die zoveel sympathie heeft gewekt, zoveel arbeid losgeslagen,
zoveel ontdekkingen werkelijk of mogelijk gemaakt.
Em. Janssen
Prof. Dr J. VAN MIERLO S.J., De prioriteit van Elckerlyc tegenover
Everyman gehandhaafd. - Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en
Letterkunde. Reeks III, Nr 27, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 107
blz., Fr. 65.
Dit is, na den beruchten aanval van Professor De Vocht op de prioriteit van Elckerlyc
(Everyman. A Comparative Study of Texts and Sources, Leuven, 1947), het afdoend
antwoord van den geschiedschrijver van onze Middelnederlandse literatuur. Het is
een verhandeling op zichzelf: vooraan het beslissend betoog, het argument namelijk
dat Tigg met bepaalde rijmschema's en rijmparen had opgebouwd; daarna het
antwoord op de beschouwingen van den tegenstrever betreffende inhoud en doel,
vorm en uitdrukking, voedingsbodem en traditie; als bijlage een onderzoek over den
dichter.
Het antwoord lijkt ons afdoende. Toch hadden wij het graag meer geschakeerd
gezien; want wellicht worden de beweringen en bewijzen van den geleerden Leuvense
Professor te 'handtastelijk' opgeruimd.
Em. Janssen
Joz. DE VOGHT, pr., De zevende blijdschap van Maria, naar het
middeleeuws mysteriespel. - 'Opbouwen' Toneeluitgaven, 8e reeks, nr 58,
De Kinkhoren, Brugge-Amsterdam, 1948, 94 blz., Fr. 40.
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Het loont de moeite den modernen tekst naast den middeleeuwsen te leggen: even
getrouw als vrij heeft de Z.E. Heer De Voght gearbeid. De oude verzen dichtte hij
om; aan naamloze Joden en kinderen gaf hij passende namen; hij besnoeide de tonelen
die hij even herschikte; alles verdeelde hij in vijf bedrijven, met een proloog en een
voorspel. Voor het overige eerbiedigde hij evenzeer de oude eenvoud en meer
moderne vroomheid. Met een intense, een genadenvolle ontroering moet hij zijn
omzetting hebben geschreven, voor hem een heilige en heiligende taak, - en bij de
opvoering, zo verzekeren getuigen, grijpt dezelfde bewogenheid, teer en zuiverend,
de toeschouwers aan.
Em. Janssen
Camille HANLET, Les écrivains belges de langue française. 1800-1946.
Twee delen.. - Dessain, Luik, 1946, 1302 blz.
De titel geeft, van dit uitgebreid repertorium, den inhoud en de bruikbaarheid aan.
Men kan den auteur
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verwijten dat hij niet precies wist wat hij bedoelde - een repertorium of een historisch
overzicht -, dat hij wat haastig en te weinig kritisch arbeidde; maar nooit werd de
lijst der Fransschrijvende Belgen zo volledig opgemaakt, nooit werd, over de meesten
van hen, zoveel belangrijks verzameld. Om zijn onvermoeide werkkracht en
volharding, om zijn aanzienlijk resultaat dat de onontbeerlijke basis zal zijn van elk
verder onderzoek of studie, verdient hij dan onze dankbare gelukwens.
Ons treft, in deze Franstalige literatuur, het aanzienlijk deel der Vlamingen, en,
als men alleen de groten beschouwt, de ereplaats.
Em. Janssen
A. WOLTERS-DAWSON, Mary Darey. - 'Het Hooghuis', Eindhoven,
1948, 288 blz.
Mevrouw Wolters-Dawson heeft een goed verhaal geschreven over een periode
waarover wij zelden iets te lezen krijgen, de jaren namelijk, toen Hendrik VIII en
zijn gunsteling Thomas Cromwell (niet Oliver) het verband met Rome braken, de
kloosters ophieven en een Engelse kerk constitueerden. Het boek is zowel roman als
geschiedenis, roman in de hoofdfiguren, geschiedenis in de onderlaag. Het boek heeft
geen literaire pretenties, wel historische, en het is zo geconstrueerd en geschreven,
dat het voor ieder belangstellende onderhoudende lectuur vormt.
J.v.H.
Charles DU BOS, Journal II (1924-1925). - Editions Corrêa, Parijs, 1948,
458 blz., Fr. Fr. 360.
Vanaf 1908 schreef de bekende Franse criticus zijn dagboek; vanaf 1928 verzorgde
hij het gelijk zijn andere geschriften. Dagboek en literaire kritiek vervloeiden in
elkander; het werd een tweevoudige benadering ('approximation') van het ene, het
grote Licht.
Om praktische redenen wordt het eerste dagboek (1908-1921) vooralsnog niet
uitgegeven. De volledige uitgave begint met den tekst van 16 Augustus 1921; dit
tweede boekdeel behelst de jaren 1924-1925. Ons treft het diepe leven door den
auteur geleid: een onophoudelijke introspectie, een steeds dieper doordringende en
verrassende penetratie, een vanzelfsprekende trouw aan het licht. De uitgebreide
kennis valt ook op: Franse, Engelse, Duitse, Russische letterkunde en cultuur, met
een uitgesproken voorkeur voor bepaalde groten of tijdgenoten. Daarnaast het
verbluffend begrijpen van mensen en teksten. En nóg de hoge plaats die aan literatuur
en kunst wordt toegekend: de mensen zuiveren en verlichten, ze één maken en
opvoeren tot God. Pas in 1929 zou de auteur overgaan tot het katholicisme; doch
reeds nu is een sereen-godsdienstig mens aan het woord, allereenvoudigst tegenover
de waarheid en vol van naastenliefde.
Het hoort bij het genre, dat alles nogal door elkaar loopt, dat ook veel gedachten
en amplificaties onvoltooid blijven. Maar wij kennen geen ander werk waarin zoveel
menselijke ernst en wijsheid, zoveel artistiek aanvoelen en vatten, zoveel kennis van
mensen en kunstenaars, alles harmonisch één, ons zo nabij worden gebracht.
Em. Janssen
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Louis MORICE, Verlaine. Le drame religieux. - Beauchesne, Parijs,
1946, 558 blz.
Het belang van deze breedvoerige studie, even persoonlijk geconcipieerd als
zorgvuldig uitgewerkt, ligt in de thesis: de gehele Verlaine is christen; zijn
levensverloop mag heten: 'de Saturne au Christ'.
Wij weten van Verlaine's bekering, na het beruchte schot op Rimbaud, in de
gevangenis te Bergen. Doch vóór dat moment was hij 'le Saturnien', om daarna 'le
pauvre Lilian' te worden. Bij zijn overlijden stond een priester hem bij. Men kon dus
de vraag stellen: 'was de zwakkeling of de bekeerling de echte Verlaine?' en beslist
antwoordt hier de geleerde auteur: 'geheel zijn leven voelde de zwakke mens het
kwaad als kwaad aan, hunkerde hij naar de zuiverheid'.
Wij volgen hem niet in zijn overtuigende bewijsvoering; doch ziehier, voor ons,
het belang van zijn stelling. In de Franse literatuur en
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cultuur van de negentiende en twintigste eeuw zijn de Verlaine's legio. Vanaf de
grote romantische dichters, langs Baudelaire en tot aan Bernanos, ademen talloze
kunstenaars, onderling geheel verschillend, in hetzelfde geestelijk klimaat: het
bewustzijn van een christendom met absolute eisen, van een even absolute boosheid.
Zo illustreert het voorbeeld van Verlaine, akelig en typisch, het onvermijdelijk verval
van een uitverkoren Frankrijk dat godsdienst en zedenleer vergooide, terwijl het
zonder een heldhaftig christendom nimmer zichzelf kan zijn.
Em. Janssen
Tom BOUWS, O, dwaze Maagd. - De Fontein, Utrecht, 1948, 320 pp.,
geb. f. 6,90.
Tom Bouws vertelt onderhoudend. Men volgt geboeid de karakterontwikkeling van
de hoofdpersoon. Misschien maakt hij zich te makkelijk af van moeilijke situaties
door sommige personen al te spoorloos te laten verdwijnen. Dit boek is zeker geschikt
voor 'jonge vrouwen en oudere meisjes', zoals het prospectus vermeldt, maar men
beschouwe deze roman niet als een 'meisjesboek'. Het staat op een heel wat hoger
peil dan de meeste boeken van het genre, dat men met deze naam aanduidt.
Bern. van Meurs S.J.
Robert ROCHEFORT, Kafka ou l'Irréductible espoir, Préface de DanielRops. - 'Les témoins de l'Esprit', Editions Julliard, Parijs, 1947, 254 blz.,
Fr. Fr. 225.
Drie feiten lijken het leven van den Tsjechischen Jood Franz Kafka (1883-1924) te
beheersen: het breken met de synagoge en met vader, het breken met zijn verloofde,
de laatste ziekte. Naar een volstrekte zelfberoving en zelfvernietiging schreed hij
toe, zoveel mogelijk rechtlijnig en consequent. Een tijd lang hield hij aan de kunst
nog vast, tot hij daarvan ook afzag, want 'alles moest verbrand, zonder gelezen te
worden'.
Velen zochten naar den zin van deze onverbiddelijke vereenzaming, dat volstrekte
zwijgen. Na verscheidene anderen legt Robert Rochefort, achter dit ongenadig
verzaken, een onverwoestbare hoop. Pril en vaag; een allereerste schemering; een
flauwe flikkering waarvoor gedrochten even wijken! En ontzet staart men op die
geheimzinnige bestemming: een Jood, rijk begaafd, tegelijk nationalist en religieus,
aangegegrepen door de vernielende wereld. Den geest van vernieling neemt hij in
zich op; aan den rand van het uiterste verlies bevroedt hij, door het duister, den
dageraad van naastenliefde en geluk, van goddelijke uitverkiezing.
Em. Janssen

Kunst en cultuurleven
Dr W.P. THEUNISSEN, Ikonen. Historisch, aesthetisch en theologisch
belicht. Een studie over Byzantijns-Russische Schilderkunst. - Servire,
Den Haag, 1948, 168 blz., geb. f. 10.
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Door een langdurige en veelzijdige studie, door verreikende reizen ook heeft Dr
Theunissen zich in staat gesteid een boek te schrijven over Ikonen, een onderwerp
dat Westerlingen niet zo heel gemakkelijk toegankelijk is. Bovendien paart hij
kunstzinnigheid aan de nodige religieuze oriëntering, wat voor zulk een onderwerp
niet minder onmisbaar is.
Ikonenkunst is een kunst van wonderbare innigheid en nergens wellicht, ook niet
in de schoonste producten der Westerse kunst, komt vooral de Moeder Gods ons zo
nabij, treedt ze zo lijfelijk voor ons in haar bovenmenselijke tederheid, haar
onnavolgbare hoogheid, haar duiveneenvoud, haar overrijke innerlijkheid als hier.
Het weelderige exuberante gevoel der Russische Christenheid heeft zich in deze
kunst gestyleerd tot een soberheid, een strengheid en beperking, die verwonderen
bij een volk van zoveel mateloosheid. Dokter Theunissen schreef zijn boek met liefde
en toewijding en de uitgever stelde hem in staat een werk te publiceren, dat ook
uiterlijk aan alle
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eisen voldoet. Een rijk aantal gekleurde en ongekleurde reproducties illustreren de
zeer verzorgde tekst. Men vindt hier alles wat men maar over Ikonen te weten wenst
en voorlopig zal dit wel het werk over dit onderwerp blijven. Het is te begrijpen dat
wie zo lang en zo intens met een bepaalde studie bezig is, niet graag iets minder
gunstigs over zijn onderwerp gezegd ziet en naar alle zijden de voortreffelijkheid
daarvan vindiceert. Een kleine moeilijkheid bezorgt ons de zogenaamde
Wladimirskaja, die aan Roebljow 15e eeuw wordt toegeschreven en op bladz. 95
gezegd wordt reeds uit de 11e, 12e eeuw te dateren.
J.v.H.
Cultuurgeschiedenis van het Chrisdendom: Eerste Deel: Jezus van
Nazareth. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1948, 464 blz. Prijs per deel: f.
22,50; bij intekening: f. 19,50.
Onder de redactie van vier protestantse en drie katholieke geleerden (Prof. van
Duinkerken, Past. W. Nolet en Prof. F. Sassen) en met medewerking van een hele
staf van deskundigen uit beide richtingen wordt met dit deel een begin van uitvoering
gegeven aan de machtige opzet de invloed van het Christendom op onze Westerse
en speciaal ook op onze Nederlandse cultuur te beschrijven en te verantwoorden.
Een nauwgezette lezing van dit eerste deel heeft ons er van overtuigd, dat hier
werk van uitstekend gehalte is geleverd. De diverse onderwerpen: voorbereiding in
het O. Test., omstandigheden van Jesus' optreden (enigszins vreemd in hetzelfde
hoofdstuk ondergebracht), leven en leer van Jesus en van Paulus, en vorming en
eerste uitbreiding der Kerk, zijn stuk voor stuk zo deskundig behandeld, dat er maar
uiterst weinig op deze arbeid valt af te dingen en zeer veel te waarderen. Een oprechte
verheugenis is het ook te mogen konstateren, dat de door de uitgever verspreide
prospectus in zijn getuigenis: 'Het is een bewijs, dat er ontzaglijk veel is, hetwelk
Christenen samenbindt' volle waarheid heeft gesproken.
En toch. Al kan de bijdrage van Alfrink bezwaarlijk door een protestant, en die
b.v. van Grosheide of Hommes door een katholiek geschreven zijn, het is duidelijk,
dat de redactie er voor heeft gewaakt, dat er in het boek niets zou voorkomen, dat
een positief christen (want het geheel staat op positief, niet vrijzinnig-rationalistisch,
christenlijk standpunt) zou kunnen afstoten. 'Ieder der schrijvers heeft geschreven
uit de volle overtuiging van zijn hart': we geloven het met de uitgever gaarne. Maar
we weten ook zeker, dat de schrijvers nog wel van meer overtuigd zijn dan zij hier
hebben laten blijken! En daarom kan dit toch niet 'de' cultuurgeschiedenis van het
Christendom zijn, noch voor protestanten noch voor katholieken. Wij katholieken
zouden de waarheden van God-Mens, van genade en sacramenten, van hiërarchie en
Kerk, om slechts deze fundamentele punten te noemen, die tevens voor de cultuur
van zo weergaloze betekenis geweest zijn en zijn, veel meer onbelemmerd en breeduit
behandeld willen zien. Zijn we dus dankbaar voor deze degelijke, diep-verantwoorde
en overtuigde manifestatie van echt gelovig christendom, onze vólle overtuiging is
het toch niet!
Een vraag: had deze uitgave nu werkelijk niet op wat dunner papier kunnen gedrukt
worden, zodat het geen vijf delen en niet zo duur hoef de te worden?
L. Rood S.J.
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Fr. MUCKERMANN S.J., De mens in de eeuw van de techniek. - J.J.
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 360 blz., f. 8,25 en 9,25. Fr.
132 en 148.
Niemand werd door het regime zo hardnekkig gezocht als de schrijver van dit boek.
En toch was zijn enig wapen: de pen.
Het boek ontstond in ballingschap, zonder hulpmiddelen, en mist de geslotenheid
van een hecht-gestructureerde gedachten-ontwikkeling. De auteur is in deze bladzijden
meer de man, die een hoogst intelligent gesprek voert met de lezer. Met een
instinctieve feeling dringt hij door in het achterhoofd van de tijdgenoten, zonder de
moeilijkheden te ont-
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wijken, maar ook zonder er in te blijven steken, omdat hij een rotsbodem onder de
voeten heeft: het geloof. Het is zeer bemoedigend van nabij te volgen, hoe hij contact
maakt met de gangsters uit het rijk der ideeën.
H. van Waesberghe S.J.
Charles MOELLER, Sagesse antique et paradoxe chrétien. Témoignages
littéraires. - Bibliothèque de l'Institut Supérieur des Sciences Religieuses
de l'Université Catholique de Louvain, no 4. Casterman, Doornik, 1948,
380 blz., Fr. 90.
In dit nieuwe boek werkt de auteur van Humanisme et sainteté eens te meer zijn
diepste overtuiging uit: in het Grieks-Romeinse heidendom, het zachte, het schone,
het hunkerende, verscheen eens het verheffende, het transformerende, het
overstelpende christendom. Beide, de antieke en de christelijke wereld, zijn dan
gescheiden en verbonden, het onvoltooide en het voltooide, - en met literaire teksten,
grote schrijvers tegenover grote schrijvers, amplificeert hij zijn thesis, rond de drie
grote thema's kwaad, lijden, sterven.
Welk een schat dan van gegevens, gedachten, suggesties! Welk een veilige
landkaart van de meest geheimzinnige domeinen: cultuur, christendom en traditie!
Welk arsenaal voor den leraar en den conferencier; welke vertrouwbare gids voor
den leergierige en den dolende! Hoe juist het gekozen standpunt 'que la littérature
est une “propédeutique” qui rejoint le christianisme sous son aspect de révélation'
(blz. 26), en hoe raak deze formule: 'le point de vue chrétien ajoute une dimension
supplémentaire: par en haut, la grâce, et par en bas, le péché' (27)!
Toch ontkomt het werk niet aan een vervlakkende ideologie. Halverwege tussen
de wetenschappelijke ontdekking en de vulgariserende creatie, mist het de
sekuur-peilende methode, de warme bewogenheid van het getuigenis. Belezen en
handig, beslist en evenwichtig, rustig en geestig onderzoekt en formuleert de auteur,
doorwandelt hij velden en vlakten. Geen allerhoogste toppen echter, geen allerdiepste
ravijnen; geen onontkoombare intuïtie, geen overweldigende ontroering, geen
onweerstaanbare creatie, geen intens inleven van-binnen-uit dat alles zwichten doet...
Tegelijk bevelen wij dit boek dus warm aan, en betreuren wij het te aanzienlijke
aandeel van ideologie en abstractie.
E. Janssen
Geistige Strömungen der Gegenwart im Lichte des Katholizismus
(Jahrbuch der Wiener Kath. Academie, herausg. von Prof. Dr J. Kisser).
- Herder, Wien, 1947, 309 blz.
De veelbelovende titel van dit Oostenrijkse geschrift beantwoordt aan de rijke
inhoudsopgave: 19 opstellen over zeer uiteenlopende onderwerpen van het
geestesleven, bijv. over: De Kerk van heden in het teken der Katholiciteit - Huidige
paedagogie en Katholicisme - Het vraagstuk van lichaam en ziel - Over de vraag der
'medische zielzorg' - De arbeider als ondernemer - Katholicisme en de wetenschap
der letteren - De taak der kunst in het heden. Als men zich dan ook nog door de
titulatuur der academici heeft laten imponeren, valt het boek aan alle kanten tegen.
Er ligt een grote matheid, ja dufheid over de meeste artikelen, men zoekt tevergeefs
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naar een oorspronkelijk woord, waartoe de opzet van het boek en de aard der
onderwerpen toch alle gelegenheid bieden. Enige uitzondering kan men maken voor
een artikel als van Prof. L. Gabriel over 'Die Philosophische Situation der Gegenwart',
al schijnt nu juist het toegezegde licht van het Katholicisme hier praktisch niet. En
fundamenteel is het opstel van Prof. A. v. Ivánka 'Der Wahrheitsbegriff der
Existentialphilosophie'. Ook het laatste opstel van de bundel 'Die Kath. Kirchenmusik
und die Gegenwart' van Prof. Nowak, ligt wat boven het gemiddelde niveau.
De meeste bijdragen hebben gemeen dat haar literatuur-referten zich beperken tot
het Duitse taalgebied en niet veel recenters dan uitgaven tot 1930 vermelden. Dit
heeft ten gevolge, dat men telkens onvoldoende in de 'Gegenwart' door-
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dringt. Het op zichzelf niet onverdienstelijke opstel van Prof. Mitzka S.J.
'Rationalismus und Irrationalismus in der religiösen Sphäre' raakt maar nauwelijks
de 19e, laat staan de 20e eeuw.
Alles bijeen een uitstekend program, waarvoor men een Nederlandse tegenhanger
wensen kan, maar dan op radicaal andere wijze, - strakker, breder, dieper,
fundamenteel - uit te voeren.
J.J.M. van der Ven
Graaf J. de BORCHGRAVE d'ALTENA, Het Sint-Joris-retabel van Jan
Borman. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 51 blz., 42
détailafbeeldingen en één inliggende afbeelding van het retabel in zijn
geheel, 38 cm. × 28 cm., Fr. 375.
Een prachtig boek. Weinigen kennen zo goed onze oude Brabantse beeldhouwkunst
door persoonlijk contact er mee, als Graaf de Borchgrave d'Altena. Van het
Sint-Joris-retabel, wellicht het meesterwerk der XV-eeuwse houtsculptuur, geeft hij
ons hier een verzameling foto's, die ons toelaten dit retabel als het ware voor het eerst
te zien. Grote, goedgekozen en verzorgde reproducties naar de nieuwe opnamen van
het Centraal Iconographisch Archief voor Nationale Kunst, maken het doorbladeren
van dit boek tot een echt genot. Verrast, wordt onze aandacht gevestigd op de
veelzijdige aspecten van Jan Borman's kunst: realisme, vinnige karakteruitbeelding,
sterke monumentaliteit, zwierige weelde van gewaden en gebaren, met daarnaast
religieuze sereniteit en ingetogenheid, - in elk der beelden ontdekken wij een nieuwe
wereld, en leren dan ook het geheel der compositie met een nieuwe blik bekijken.
Het commentaar, in vulgariserenden trant gehouden, geeft een korte historische
inleiding op de figuur en het werk van Jan Borman, de geschiedenis en productie
van zijn en de Brabantse ateliers. Ontzaglijk werk ligt den Kunsthistorici op dit gebied
nog te wachten. De Schr. beperkt zich hier verder tot het verhaal van de Sint
Jorislegende naar de Legenda Aurea, en tot een beschrijving van de verschillende
taferelen van het retabel. Achteraan volgt een korte bibliografie, die de belangstellende
lezer naar de voornaamste wetenschappelijke literatuur verwijst.
A. Deblaere

Sociologie
P. SIMEON O.F.M. Cap., Sociologie. Sociaal Historische Reeks,
uitgegeven in samenwerking met de Katholieke Arbeidersbeweging. Dekker en van de Vegt N.V., Utrecht-Nijmegen, 1948, 173 pp., f. 2,90.
Tijdens de oorlogsjaren werd dit boek geschreven op verzoek van de R.K.
Middenstand, bedoeld als een cursus voor het voortgezet middenstandsonderwijs.
Onmiddellijk na afloop van de oorlog wist de Katholieke Arbeidersbeweging in
Nederland dit werk te verkrijgen voor de Ontwikkelingscentrale.
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Het bestaat uit een eenvoudig en helder geschreven overzicht van de R.K.
maatschappij-leer, gebaseerd op de Pauselijke Encyclieken. Dit is zijn grote
verdienste.
De auteur vangt aan met enige inleidende begrippen. Vervolgens bespreekt hij in
het 1e deel de zedelijke beginselen, die aan een goed geordende maatschappij ten
grondslag moeten liggen. Achtereenvolgens komen ter sprake: de sociale deugden,
het eigendomsrecht, het rechtvaardig inkomen en de rechtvaardige markt. In het 2e
deel wordt een overzicht gegeven van de sociale ordening naar Katholieke
opvattingen, terwijl in het 3e en laatste deel de afwijkende systemen worden
behandeld: individualisme, collectivisme en totalisme.
Nu zullen er genoeg sociologen zijn, die menen, dat deze studie geen eigenlijk
sociologisch werk is, omdat hier niet zozeer wordt nagegaan hoe de maatschappij
feitelijk is, dan wel 'hoe het maatschappelijk samenleven behoort te zijn, wil het
beantwoorden aan zijn doel' (p. 8). Pa-
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ter Simeon wil twee wetenschappen over de maatschappij onderscheiden n.l. de
theoretische en de practische sociologie. De eerste bestudeert hoe de maatschappij
feitelijk is, terwijl de tweede nagaat hoe de maatschappij behoort te zijn. Pater Simeon
behandelt de sociologie volgens deze tweede opvatting.
De namen 'theoretische' en 'practische' sociologie zijn niet gelukkig gekozen. Ook
de titel van het boek geeft niet duidelijk de bedoeling van de schrijver weer en wekt
onnodig misverstand. De wijsgerig-sociale strekking van het boek had in titel of
ondertitel duidelijker tot uiting moeten komen.
Drs H.A.W. Beijer.
G. ERMECKE, Der Familiarismus als Ordnungsidee und
Ordnungsideal des sozialen Lebens. - Paderborn, Schöningh, 1947, 76
blz.
De lezing van dit boekje, door een drievoudig doctor, theologie-professor te
Paderborn, geschreven, is zo vermoeiend, dat ik ze niet eens geheel heb beëindigd.
Met heel veel woorden wordt tot in het onverstaanbare toe nodeloos zwaarwichtig
uiteengezet, dat het Christelijke weten en willen omtrent de menselijke samenleving,
welke een eenheid 'secundum quid' is en behoort uit te beelden, tevens het
noodzakelijke herstel van die samenleving waarborgt. Het wordt niet duidelijk,
waarom hiertoe met het begrip 'Familiarismus' moet worden gemanoeuvreerd. Men
kan zich veel aangenamer vermeien in de met al haar romantiek veel dieper
doordachte, veel breder uitgevoerde en veel klaarder geformuleerde gedachten van
de Bonald, die door deze schrijver in de etalage zijner belezenheid echter niet is
uitgestald.
J.J.M. van der Ven
Gustav MENSCHING, Soziologie der Religion. - Bonn, 1947, 294 blz.
Het blijft een hachelijk ondernemen tot voorwerp ener profane wetenschap te kiezen
wat deels uit bovennatuurlijke Godsopenbaring ontsproten is en daardoor zijn inhoud
alleen voor de ogen des geloofs geheel openlegt. Sociologie van de Godsdienst
betekent altijd ook, als men tenminste niet in hoogst onwerkelijke abstractie en
getheoretiseer wil blijven steken, sociologie van het Christendom.
En de methoden der sociologische wetenschap moeten ontoereikend zijn om dat
object adaequaat te onderzoeken en onder woorden te brengen. Deze studie van een
schrijver, die op het terrein van de godsdienstwetenschap met verscheidene publicaties
naam heeft gemaakt, levert het bewijs van mijn bewering. Wie 'objectief' onder een
noemer alle oosterse godsdiensten (de Joodse incluis), die van de klassieke oudheid
en het Christendom, zowel in zijn verschijning der Katholieke kerk als naar zijn
reformatorische geledingen, poogt te rangschikken, moet wel voorbijzien aan de niet
in de ervaring, maar slechts uit de dogmatische theologie te achterhalen gegevens,
welke het Christendom naar wezen en waarheid bepalen. Het profane licht dezer
wetenschap geeft een valse schijn aan 'Die Motive der Organisierung der Religion',
waardoor traditie, cultus, rechtsorde (men denke aan de in de Enc. Corp. Myst.
krachtig afgewezen tegenstelling tussen 'liefdekerk' en 'rechtskerk'), objectiviteit der
waarheid en der genadebedeling (sacramenten), goede-werken-ethiek, hiërarchie,
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priesterschap, zichtbaarheid en exclusiviteit der Kerk, enz., enz., even zovele
struikelpunten vormen om te voldoen aan de pretentie, dat schrijver ons 'Das Wesen
der Kirche' (bladz. 218 vlg.) beschrijft - men zie i.h.b. blz. 203 vlg.. - De mystiek
wordt dan ook maar hoogst eenzijdig en met behulp van enkele citaten uit de
peripherie der mystieke literatuur onvoldoende geplaatst en op haar waarde bepaald,
verval en vernieuwing der religieuze gemeenschap worden mistekend, doordat ook
als verval wordt behandeld wat tot de uit het wezen opgebloeide ontwikkeling behoort
en daardoor de bepleite vernieuwing ook wezenlijke bestanddelen dreigt uit te snijden.
Het is echter tekenend voor de religieuze bewogenheid, waaruit de schr. ondanks
alle 'objectiviteit' geschre-
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ven heeft, dat hij aan het probleem der vernieuwing is toegekomen, echte gemeenschap
slechts op de basis van levende godsdienstigheid mogelijk oordeelt en in het
Christendom levende gemeenschap het diepst verankert ziet.
De ernstige bezwaren tegen deze grondige (maar wegens theologische
grondloosheid falende) studie kunnen niet wegnemen, dat zij niet alleen om de
noodzakelijke tegenspraak, maar ook om de huidige situatie van het Christendom
prikkelt tot bezinning op wezenlijke waarden en tijdelijke, bijkomstige, wellicht zelfs
verval-verschijnselen. Zij helpt de ogen openen voor de gevaren, welke ook het
Christendom van de mens uit (hier dan in zijn sociale geaardheid) bedreigen. In
zoverre zijn sociologie en psychologie van de godsdienst in staat gelijke dienst aan
de zuiverheid van ons godsdienstig leven te bewijzen, ook al zijn zij in haar
enkel-profane fundering aan soortgelijke dwalingen onderhevig.
J.J.M. van der Ven
Paul MAHIEU, De Distributie, Groothandel en kleinhandel. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 132 blz.
Prof. Mahieu zet onverpoosd zijn publicaties voort - verschillende werden reeds in
Streven vermeld -. Hier snijdt hij meerdere 'brandende' vraagstukken aan, inz. voor
de kleinhandel; hij beperkt zich echter nagenoeg tot het uiteenzetten van die
vraagstukken met vermelding der voor- en nadelen die de verschillende oplossingen
meebrengen. Zijn werk zal dus vooral bij de betrokkenen welkom zijn, ter
documentatie.
K.B.
A. SUYKENS, Franse Revolutie en Boerenkrijg in klein Brabant. - A.
Hessens, Brussel, 1948, 246 blz., Fr. 150. (Postcheck 2801.36, H. De Vis,
Laken, 2871.79, Dr A. Bellemans, Liezele).
Minder bekend dan de gebeurtenissen van den Boerenkrijg in de Kempen is de
verzetsactie in Klein-Brabant. Dit boek is een nauwkeurige beschrijving van de
houding van de bredere volksmassa tegenover het Franse republikeinse regiem. Wij
zijn dag voor dag getuige van al wat er in die benarde jaren van oorlog en bezetting
gebeurt en zien hoe 'generaal' Rollier de leiding van de weerstand op zich neemt en
ondanks de geringe middelen, waarover hij beschikt, een guerilla oorlog organiseert,
helemaal aangepast aan het geschikte terrein. Hij voert de boeren aan tegen de Franse
troepen, voor wie hij echter na een eerste overwinning de vlag moet strijken.
Het boek werd met warme liefde geschreven en zal vooral degenen, die zich
bezighouden met regionale geschiedenis, erg interesseren. Jammer dat het werk zo
analytisch is en soms niet erg overzichtelijk.
P. Lenders
Daniël DUMON, Simon Stevin. - Dietsche Gestalten nr 13, Lannoo, Tielt,
1948, 134 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 47,50.
Bij gelegenheid van de 400e verjaardag van de geboorte van Simon Stevin
(1548-1620) schreef de heer Dumon een voor de jeugd bestemde biographie. Ofschoon
weinig over het leven van dezen beroemden wis- en natuurkundige bekend is, wist
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hij toch door een brede beschrijving van het tijdskader en met vrije fantazie, den
ontdekker, die wij slechts uit zijn boeken kennen, wat dichter bij ons te brengen en
een weldoend werk te schrijven.
P.L.
M. BOEY, Paul Kruger. - Lannoo, Tielt, 1948, 175 blz., ing. Fr. 42,50,
geb. Fr. 60.
De tragische levensgeschiedenis van den Boerenpresident Paul Kruger en vooral zijn
strijd tegen den Engelsen overweldiger behoren tot de meest boeiende bladzijden
van de geschiedenis van Zuid-Afrika. M. Boey verwerkte dit alles tot een mooie
biographie. Vlot geschreven, zal de levendige vertelkunst van dit boek onze jeugd
voorzeker begeesteren. Wegens onderwerp en behandeling is daarom dit boek warm
aanbevolen.
P.L.
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Drs M. COPPIETERS, Ridderschap. Een Cultuurhistorische Verkenning.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 71 blz., Fr. 25, abt (6 nummers)
Fr. 90.
Drs Coppieters wil hiermee een onderzoek naar de betekenis van de ridderschap als
instelling en standsideaal geven. Onder verschillende aspekten bestudeert hij zijn rol
en evolutie in de middeleeuwen. Hij gaat de voorstellingen van het ridderwezen na
in de letterkunde, handelt over zijn religieuze betekenis, omschrijft zijn juridisch en
politiek statuut en licht ook de meestal weinig bestudeerde economische positie van
deze mensen nader toe.
Deze erudiete en wel doordachte studie vormt een nuttige inleiding, voor wie een
eerste kennismaking verlangt met het middeleeuwse ridderwezen.
P.L.

Geschiedenis
Dr. M. SCHNEIDER en Drs J.C. TRIMP Jr, De Geschiedenis van ons
Vaderland in een Notedop. - Hollandia, Baarn, (1948), 238 pp., f. 4,90
en f. 6,90.
Deze notedop is in de eerste plaats voor de jeugd bedoeld. Het is vlot geschreven en
ruimt een brede plaats in aan de cultuur en haar vertegenwoordigers, b.v. Rembrandt.
In zijn 'woord vooraf' zegt J.A. von der Hake: 'Zij schrijven volkomen onpartijdig.
Dit boek kan door iedereen gelezen worden, van welke gezindte of gezindheid hij
ook is'. We kunnen het daar niet mee eens zijn. Als de schrijvers spreken van 'zg.'
ketters, als zij het 'nieuwe' geloof tussen aanhalingstekens zetten, als zij beweren,
dat in 1572 'de katholieken' een nieuwe burgeroorlog tegen de protestanten
ontketenden en als zij de Unie van Utrecht prijzen, alsof deze 'de geloofsvervolging
in elk geval had afgeschaft' met de woorden: 'In dit opzicht zijn de Nederlanders hun
tijd dus vooruit geweest', dan vinden we deze voorstelling van zaken wel wat scheef
getrokken. Voor kinderen van alle gezindten moet de volgende leuze der 'neutraliteit',
in haar algemeenheid, fataal werken: 'Waarom zou men een mens in zijn godsdienstige
opvattingen niet vrij laten?' Hoeveel distincties zijn er niet nodig, om dit recht te
zetten?
Opnieuw blijkt ook uit dit goedbedoelde boek, dat het beter is principieel, al wordt
dit dan partijdig genoemd, voor de dag te komen dan te pogen de kool en de geit te
sparen.
K.J.D.
DUFF COOPER, Talleyrand. - J. Meulenhoff, Amsterdam, 1948, 287
blz., geb. f. 7,90.
Dit werk van Duff Cooper, voormalig Engels ambassadeur in Frankrijk, is in vloeiend
Nederlands vertaald door J. Kernkamp-Muyderman. De figuur van de geslepen
diplomaat Talleyrand is altijd aantrekkelijk, niet zozeer om zijn ondeugden of talenten,
als wel om de raadselachtigheid van zijn persoon. Men blijft benieuwd zich afvragen,
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hoe deze danser op het slappe koord der diplomatiek er in geslaagd is, zonder
halsbreken de begane grond en zelfs de hemel te bereiken. Duff Cooper, zijn verhaal
kruidend met anecdotes, die niet altijd waar hoeven te zijn, toont althans aan, dat
Talleyrand zijn leven lang zich door enkele, niet morele of godsdienstige, maar
staatkundige, beginselen heeft laten leiden, die achteraf de juiste bleken te zijn. De
schrijver, zelf diplomaat, heeft zich niet kunnen onttrekken aan de fascinering, die,
ondanks alles, van deze corrupte persoon op zijn omgeving uitging. Een vergissing
is, dat Fouché priester zou geweest zijn (blz. 139). Enkele drukfouten zijn aan de
aandachtige correctie ontsnapt: blz. 74: Bernadette voor Bernadotte; blz. 218: Hertogin
voor Hertogen, en blz. 223: 1812 voor 1821.
K.J.D.
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
Meer nog dan 1 Januari is het Kerstfeest in ons leven het begin van een nieuwe
cyclus. De komst van Christus op deze aarde met Zijn vredesboodschap voor de
mensen van goede wil, vindt elk jaar opnieuw plaats in al degenen, die zich met Hem
verbonden weten of tenminste eerlijk met Hem verbonden willen zijn. Wij wensen
daarom al onze lezers een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar. De vervulling
van deze wens behoeft daarom niet vertroebeld te worden door de dreiging die op
de wereld drukt, noch door het geestdodende materialisme dat ons van alle kanten
wordt opgedrongen. De vrede die Christus ons kwam brengen is niet de vrede die
de wereld geeft. De enige vrede die de wereld kan krijgen is die welke overvloeit
van de vrede die Hij in de harten der mensen wil storten.
*

**

In het Februarinummer zullen worden opgenomen een belangrijk artikel van Pater
F. De Raedemaeker over 'Het ethisch probleem in onze tijd', en verder bijdragen o.a.
van Pater van Heugten over de jongste gedichtenbundel van Bertus Aafjes en van
Dr. N. Perquin over 'God en de moderne jeugd'.
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[1949, nummer 5]
Rede van Z.E. Kardinaal van Roey
Over het recht op katholiek onderwijs1.
Mijne Heren,
IK ben blij hier een keur van actieve Katholieken te begroeten die bijeen gekomen
zijt om samen de allerdringendste verantwoordelijkheid van het huidige ogenblik te
onderzoeken. Ik ben dankbaar dat zo velen gehoor hebben gegeven aan de oproep
der organisatoren van dit congres. Uw aantal is indrukwekkend, en de inspanning
die ge u getroost hebt om deel te nemen aan deze studiedagen, getuigt, door het offer
van uw verlof en uwe welverdiende rust en door uw doorzetten bij soms moeilijke
verplaatsingsmogelijkheden, in hoge mate van de diep christelijke gevoelens die u
bezielen.
In deze vergaderingen zal men immers niet behandelen de behartiging uwer
materiële belangen, noch uw eisen op economisch gebied naar voren brengen, zoals
men dat graag met veel rumoer doet; maar gij hebt uw aardse zorgen terzijde gezet
om aldus voor uw Katholiek geweten uw gedrag te bepalen omtrent de problemen
die zo belangrijk en zorgwekkend zijn voor uw heil, voor dat van uw families en
voor het waarborgen van de menselijke gemeenschap. Want volgens het eeuwig ware
woord van onze Goddelijke Verlosser 'leeft de mens niet alleen van brood', maar
heeft hij ook en vooral nodig de waarheid en het licht van het verstand, deugd en
morele adel, het openbloeien der ziel, alles waarden van een hogere orde, die de
voedende bestanddelen van het christelijk leven uitmaken. In het program dat gij
besproken hebt, staat op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de katholieke
huisvader op het gebied van de opvoeding der kinderen. Ik feliciteer U dit punt op
de dagorde geplaatst te hebben. U doet er goed aan dit probleem aandachtig te
bestuderen, daar het altijd van wezenlijk belang was en in deze tijd brandend aktueel
geworden is. De vraag was steeds uiterst belangrijk, daar de mens zonder opvoeding
een wilde blijft; zonder goede opvoeding het risico loopt een verdwaalde te worden,

1.

Rede uitgesproken ter gelegenheid van het 11e congres van de Katholieke Actie voor mannen,
gehouden de 11e-12e December 1948 te Brussel.
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en zonder christelijke opvoeding gewoonlijk niet meer wordt dan een heiden, met
een min of meer aanzienlijke voorraad intellectuele kultuur.
De algemene ervaring bewijst dit psychologisch feit. De mens is aldus
samengesteld, dat hij voor vervolmaking vatbaar is, maar hij is helaas, onder invloed
van zijn omgeving, ook vatbaar voor bederf. De opvoeding was dus steeds een
essentiële factor, waarvan het wel en wee van ieder individu afhangt en vandaar ook
de welvaart of het verval van familie en gemeenschap. De ouders nu zijn de eerste
verantwoordelijken voor de goede opvoeding hunner kinderen: zij hebben hen ter
wereld gebracht, voor God en hun geweten hebben zij de zorgen voor hen geheel en
al op zich genomen. Dit betekent dat de ouders niet alleen het organisch leven en het
stoffelijk welzijn hunner kinderen te behartigen hebben maar ook en vooral hun
specifiek menselijke ontwikkeling, hun vorming als verstandelijke schepselen die in
staat zijn om de waardigheid hunner natuur te begrijpen, en een leven te leiden
overeenkomstig deze hoge waardigheid, om aldus een geestelijke en eeuwige
bestemming na te streven en te bereiken. Zo begrijpen wij, katholieken, de opvoeding
die katholieke ouders aan hun gedoopte kinderen behoren te geven.
Vandaar stelt zich het schoolvraagstuk, want de school, die de kinderen zullen
bezoeken, is aangewezen om samen met de ouders te arbeiden aan het werk der
opvoeding; zij is de gevolmachtigde der ouders. Doch waar zij hun gebrek aan tijd
en wetenschappelijke of paedagogische bekwaamheid aanvult, moet zij evenwel
steeds hun wil eerbiedigen, zonder hem ooit geweld aan te doen; zij mag hun pogingen
als opvoeders nooit dwarsbomen, maar moet ze integendeel steunen. Het zijn immers
de ouders, die de natuurlijke en dus onvervreemdbare verantwoording dragen voor
de vorming hunner kinderen. Voor christelijke ouders die hun plicht willen doen, is
er geen andere geschikte school dan een christelijke school: zij hebben de plicht hun
kinderen aan een schoolinstelling toe te vertrouwen, die een voortzetting vormt van
de christelijke atmospheer van de huiselijke haard. Een school die een verderfelijke
invloed uitoefent op de ziel der jeugd, een onchristelijke school om haar bij de naam
te noemen, kan in plaats van een bron van vervolmaking niets anders zijn dan een
haard van bederf voor de christelijke kinderen en moet onvoorwaardelijk afgewezen
worden.
Let wel, Heren, dat ik hier spreek over christelijke en niet-christelijke scholen, en
dat ik hier geen officiële en vrije scholen bedoel. Zeer veel gemeenten in het land
bezitten immers, ik ben blij het te
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constateren, officiële scholen, die zonder gevaar, zelfs met voordeel door alle kinderen
kunnen bezocht worden. Maar helaas zijn er vele andere officiële instellingen, ik
betreur ook dat feit te moeten vaststellen, instellingen, behorende aan gemeenten,
provincies of de staat, die niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden om een
'school voor allen' te zijn. Zelfs indien zij godsdienstonderwijs geeft, is daar nog niet
alles zoals het moest. Wat doceren er de leraren? Welke handboeken geven zij in
handen van hun leerlingen? Worden de schrijvers die veroordeeld zijn door de Kerk
er niet verklaard en aanbevolen? Door welke regels wordt de schooldiscipline
geïnspireerd? Welke zijn de morele beginselen waardoor de directie zich laat leiden?
Alleen het concrete antwoord op al deze vragen zal het min of meer schadelijke
karakter van deze instellingen bepalen.
Terwijl ik voor deze vergadering van katholieke mannen, op dit moment in België
het schoolprobleem opwerp, doe ik niet en wil ik niet aan politiek doen. Ik ben er
me van bewust dat ik me op een terrein beweeg dat meer de Kerk dan de staat
aanbelangt. Want indien de opvoeding der jeugd - en bijgevolg de organisatie der
scholen - op de eerste plaats aan de ouders toekomt, zo behoort zij evenzeer aan de
Kerk; en ik voeg er aan toe eerder aan de Kerk dan aan de staat, en dit krachtens de
goddelijke zending van de Kerk, om reden van de geschiedkundige rol die zij vervult,
en de onweerlegbare verdiensten die zij zich op dit gebied, vooral in ons land, heeft
verworven. Als geestelijk leidsman, als herder der zielen heb ik dus het volle recht
te spreken over het gewichtige vraagstuk dat aan de orde van de dag is.
Voor de oorlog kon de toestand onzer scholen, hoewel hij in zekere opzichten niet
beantwoordde aan de gewettigde eisen der katholieken, in zijn geheel voldoende
schijnen en wij hebben hem steeds zonder verzet aangenomen. Het lager onderwijs
was geregeld door een wet, waarmede alle partijen akkoord gingen. Het bestaan der
vrije universiteiten van Leuven en Brussel werd verzekerd door een ruime subsidie
van de staat. Het technisch- en ambachtsonderwijs werd geplaatst onder de
onpartijdige controle van een interministeriële commissie en voorzien van een statuut,
dat het bestaansrecht toekende zowel aan de katholieke als aan de andere scholen,
wanneer zij de vereiste voorwaarden vervulden. Tenslotte konden onze instellingen
voor middelbaar onderwijs geheel onafhankelijk bestaan, daar de bescheiden
schoolgelden der ouders onderhoud en uitbreiding waarborgden.
Rechtvaardigt datgene wat onder de Duitse bezetting is gebeurd
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een omkeer van de toestand? Allen, die hier de harde jaren meemaakten en die zoals
wij voortdurend werden gemengd in onderwijszaken, kunnen getuigen van de
prachtige geest van edele en actieve vaderlandsliefde, die toen heerste in onze
katholieke inrichtingen, vanaf de lagere scholen tot de katholieke universiteit van
Leuven toe. De oprechte en openbare houding van belgische loyaliteit, die hen
onderscheidde, bezorgde hun, dank zij het algemeen vertrouwen der ouders, een
buitengewoon talrijke schoolbevolking. Hebben we soms deze geniepige of publieke
vijandigheid, waarmee sommige openbare machten sinds het einde van het
wereldconflict het katholiek onderwijs vervolgen, te danken aan deze onbetwistbare
verdiensten tegenover het belgisch vaderland? Want het feit is er, men moet het wel
vaststellen en wij betreuren zeer dit aan het land te moeten bekend maken: de
tegenstanders van het katholicisme zijn wederom de schoolstrijd begonnen. Men
heeft werkelijk een geschikt uur gekozen om verwarring in het land te stichten, door
juist nu, op het moment dat België al zijn morele krachten nodig heeft om zijn wonden
te verbinden en te werken aan zijn wederopbouw, de gewetens te verkrachten. Wel
werd de vooroorlogse toestand in het lag er en het universitair onderwijs haast
ongewijzigd gehandhaafd, doch het Departement van Openbaar Onderwijs zoekt
volgens een handig opgezet en methodisch uitgevoerd plan enerzijds het katholiek
technisch- en ambachtsonderwijs, dat de laatste jaren zo'n prachtige vlucht genomen
heeft, te verstikken (er is geen ander woord voor te vinden), en anderzijds tracht ze
onze bloeiende inrichtingen voor middelbaar onderwijs te ontvolken, terwijl ze
bovendien nog probeert onze vrije lagere scholen onrechtstreeks te treffen.
Welke zijn tot op heden de resultaten van deze rampzalige tactiek? Ik spreek niet
over de enorme last, die zij aan onze nationale economie zal opleggen: onze politici
kunnen die afwegen. Maar wanneer ik het aantal leerlingen van de officiële scholen
vergelijk met het aantal dat op dit ogenblik katholieke instellingen bezoekt binnen
de grenzen van de twee provincies Brabant en Antwerpen, het gebied van het
aartsdiocees van Mechelen dus, dan stel ik vast dat de resultaten uiterst gering zijn.
Voor de gezamenlijke instellingen, waartegen de strijd werd ingezet met procédé's
die ik slechts kan brandmerken, met het lokaas nl. van allerlei voordelen, is de
schoolbevolking wezenlijk dezelfde gebleven, in meerdere instellingen is zij zelfs
toegenomen.
Zo tellen wij in de oude humaniora dit jaar meer leerlingen dan vroeger. De
duidelijkste resultaten van de nieuwe schoolpolitiek van het ministerie is de ontvolking
van een zeker aantal officiële gemeente-
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scholen. De 850 leerlingen die de staats-athenea en de staats-middelbare scholen, de
voorbereidende en bewaarscholen inbegrepen, dit jaar in onze twee provincies als
winst hebben geboekt, komen uit de gemeente-scholen. Wanneer ik alleen onze
colleges en instellingen voor middelbaar onderwijs voor jongens beschouw, zonder
rekening te houden met onze inrichtingen voor meisjes, dan bereiken we in het
aartsdiocees Mechelen steeds tegen de 19.000 leerlingen. Dit getal overtreft met
meer dan 5700 de bevolking van de gelijksoortige athenea en middelbare scholen
van de staat.
Deze resultaten, die ons ten zeerste bevredigen en aanmoedigen, zijn een
schitterende uitdrukking van de wil der christelijke ouders: zij wensen hun plicht te
vervullen en trouw te blijven aan onderwijsinrichtingen die volledig beantwoorden
aan de eisen van hun geweten, en dit ondanks de buitengewoon zware offers - voor
velen zelfs onmatig zwaar - die de keus hun oplegt. Hulde aan deze ouders die hun
verantwoordelijkheid voor hun kinderen begrijpen! Een uwer dringendste opdrachten,
mijne Heren, bestaat er in hen aan te moedigen en op alle mogelijke wijzen te helpen.
Wij hebben echter ook een plicht te vervullen tegenover de publieke opinie. Zij
moet op haar hoede gesteld worden tegen de gevaren die de strijd, ondernomen door
onze tegenstanders, niet alleen over het katholiek onderwijs, maar onvermijdelijk
ook over heel het land zal brengen. Deze strijd steunt op een flagrante
onrechtvaardigheid tegenover de grote meerderheid der ouders: de ene groep wil
men practisch van elke geldelijke belasting ontheffen en hen zelfs met voordelen
overladen terwijl men de andere geheel en al ignoreert. Zij worden verplicht, naast
het noodzakelijkerwijze hoge schoolgeld voor hun eigen kinderen, ook nog de zware
belastingen te betalen, die op de eerste plaats de gunsten van de anderen moeten
verzekeren. De toestand die voor ontelbare families hierdoor ontstaat, is
onaannemelijk: hij is niet te verantwoorden en moet goed gemaakt worden.
U, mijne Heren, als militanten der Katholieke Actie, en al degenen die gij
vertegenwoordigt, roep ik op om dit resultaat te bewerken. Gij allen, die met de pen
werkt, publicisten, journalisten of gelegenheidsschrijvers, stelt U in dienst van deze
allerdringendste zaak. Gij die de gave van het woord bezit, verdedigt bij iedere
gelegenheid de rechten der christelijke ouders op een rechtvaardige behandeling
vanwege de staat; en gij allen, die in katholieke werken bedrijvig zijt, gebruikt uw
invloed in het openbaar en in het privé-leven om een regime tot stand te brengen dat
voor allen aanneembaar is.
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Indien de autoriteiten met goede wil bezield zijn, dan zal de oplossing van de
onderwijs-moeilijkheden, die onbekookt op het gebied van het middelbaar en
technisch onderwijs werden verwekt, snel gevonden zijn, zij ligt immers voor de
hand. De staat moet aan alle ouders de vrijheid toekennen, om die school te kiezen
die hun het meest geschikt lijkt, de vrije of de officiële school. Hij moet, volgens
een te vinden formule, aan allen gelijkheid van de voordelen, die voor het onderwijs
en de opvoeding der belgische jeugd worden toegestaan, waarborgen. De vrije wil
der ouders moet op dit gebied de bepalende wet worden. Indien een schoolinstelling
het vertrouwen der ouders geniet, en bijgevolg een voldoende aantal leerlingen
verenigt, dan eist de elementaire gerechtigheid dat, volgens nader te bepalen
modaliteiten, deze inrichting door de openbare macht gesteund worde. Dit principe
vormt de grondslag van de organisatie van het lager onderwijs; hetzelfde principe
leidde het technisch onderwijs voor het recent ingrijpen van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs. En waarom zou dit principe niet opnieuw toegepast worden
op onze technische scholen en waarom zou men het niet uitbreiden tot het middelbaar
onderwijs? In deze richting, zo menen wij, moet de enige rechtvaardige en definitieve
oplossing van het irriterende schoolvraagstuk gezocht worden.
De verdedigers van de schoolpolitiek door het Departement van Openbaar
Onderwijs gevoerd, houden de stelling dat de staat recht heeft op een gelijke invloed
in de school. Die gelijkheid zou ten nadele van de staat verbroken zijn en moet dus
opnieuw gevestigd worden. Zelfs indien dit postulaat gegrond was, dan nog moest
men de gelijkheid met loyale procédé's nastreven. Men zou daarom de vrije
instellingen niet onleefbaar mogen maken, evenmin als men op de ouders morele
dwang zou mogen uitoefenen, door immer maar voordelen te verlenen aan de ene
groep, en aan de andere gerechtigheid te ontzeggen.
Maar wat bedoelt men precies met deze gelijkheid van invloed, die onder het
voorwendsel van rationalisatie de verdwijning van vele katholieke scholen en de
oprichting van talrijke staatsscholen bevordert? Wat bedoelt men met 'invloed van
de staat?' Bezit de staat, of concreet gesproken, bezit de belgische staat een eigen
morele doctrine? Heeft hij een eigen ideologie? Is hij, als staat, dan niet neutraal
tegenover al de doctrines en al de ideologische systemen en al de meningen die niet
in strijd zijn met het nationaal welzijn? Welke invloed mag hij dan uitoefenen buiten
de zorg die hij besteedt om kennis en kultuur onder de medeburgers te verspreiden
en om
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hun een gezonde staatsburgerlijke vorming te verzekeren? Deze zending echter
volbrengt hij niet slechts, en moet hij niet slechts in en door zijn eigen scholen
volbrengen, maar in en door alle scholen - evenzeer de vrije als de officiële -, die
zich onderwerpen aan zijn studie-programma en controle. Om deze wettelijke invloed
te kunnen uitoefenen, is er geen gelijkheid noch enige proportie nodig tussen het
aantal vrije en het aantal officiële scholen.
Wij zijn bereid in onze instellingen de rechten die eigen zijn aan de staat, te
erkennen, en ons te onderwerpen aan de voorwaarden die hun in ruil van een
rechtvaardige behandeling zouden opgelegd worden, indien zij de essentiële vrijheid
van onderwijs en opvoeding niet aantasten.
De vraagstukken die ik thans stel, mijne Heren, moeten U in hoge mate interesseren
en bezorgd maken; ze behoren niet onmiddellijk tot het gebied der politiek, maar tot
het gebied der religie, daar ze nauw verbonden zijn met de toekomst van de katholieke
godsdienst in België. Dit is nu precies het pijnlijke en schandelijke in dit conflict,
dat de huidige school-politiek van onze tegenstanders in laatste instantie werd
geïnspireerd door de besliste wil om de invloed van het christendom op onze
bevolking te breken. Maar hoewel deze vraagstukken godsdienstig zijn, worden ze
noodzakelijkerwijze ook op politiek terrein getransponeerd, en moeten ze door
politieke debatten opgelost worden. Dat wil zeggen, mijne Heren, dat U nu ook
rekening moet houden met uw verplichtingen in het politieke leven. Als leden van
de Katholieke Actie, begeeft U zich niet op het politiek terrein, maar stelt U zich op
het plan van het christelijk apostolaat. Er kan echter een tijd komen waarop de
politieke actie een vorm en een aspect wordt van echte Katholieke Actie. Ik meen
dat dit ogenblik voor U en voor alle Katholieken van België gekomen is. Tot allen
richt ik een dringende oproep, opdat ze zouden instaan voor onze hoogste belangen,
opdat zij de christelijke godsdienst zouden verdedigen tegen de bedreigingen van
heimelijke partijmanoeuvres. Een gebiedende plicht eist van alle katholieken - dat
is ook de voorwaarde van hun overwinning - eenheid en saamhorigheid der harten,
en discipline bij de actie. Wel stellen zich op het ogenblik vele vraagstukken,
economische, sociale en andere, die aanleiding kunnen geven tot onenigheid tussen
geloofsgenoten. Dit is echter het uur waarop al de gelovigen, allen die hart hebben
voor de belangen van het christelijk geweten, ondanks de verscheidenheid van inzicht
in deze vraagstukken, nauw moeten samenwerken om de eendracht rondom enkele
essentiële principes te verstevigen, om bij
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de verkiezingen, als een compact blok, zonder barst of scheur voor de publieke opinie
te verschijnen.
Ik hoop dat alle katholieke dagbladen het als een gewetensplicht zullen beschouwen,
hun medewerking aan dit onontbeerlijk werk van eenheid te verlenen, om aldus deel
te hebben aan de verdiensten der overwinning.
De 4e December jl. bij gelegenheid van het plechtig onderhoud dat Z.H. Paus Pius
XII toestond aan Mr. Paternotte de la Vaillée, onze nieuwe gezant bij de H. Stoel,
hield de H. Vader een prachtige lofspraak over België, dat Z.H. de grote christelijke
natie noemde. 'Wanneer soms, voegde Z.H. hieraan toe, de machtige constructieve
elementen die opgehoopt waren in het christelijk leven der families en in de tradities
van het katholiek belgisch volk, hun bewegingsvrijheid slechts na een zware strijd
konden veroveren, zo heeft de grondwet hen steeds in staat gesteld hun rechten veilig
te stellen.'
Laten we hopen dat de belgische katholieken zich in de toekomst deze
uitzonderlijke lofspraak van de plaatsvervanger van Jezus Christus waardig tonen,
door trouw te blijven aan de Kerk en haar leidsman, door in hun vaderland en in de
wereld mede te werken aan de handhaving en de uitbreiding van het Rijk Gods en,
indien het nodig mocht zijn, door de moeizame strijd voor de vrije uitoefening van
hun christelijke rechten.
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Aafjes' Koningsgraf
door J. van Heugten S.J.
BErtus Aafjes is in korte tijd de populairste en meest gelezen dichter in Nederland
geworden. Dit heeft hij te danken aan zijn Voetreis naar Rome, het gedicht, dat hij
tijdens den oorlog, min of meer ondergedoken, in een protestantse pastorie in
Friesland, meen ik, schreef. Daar in de eenzaamheid, zonder contact met litteraire
vrienden en zonder beïnvloeding van heersende stromingen vond hij de simpele,
natuurlijke wijs om zijn herinneringen uit te zingen. Het losse, bijna middeleeuws
vrije vers werd het stramien, waarin hij zijn blijde verbeeldingen deed opbloeien.
Het werd een kleurige guirlande, die van Amsterdam tot Rome reikte. In een groot
deel van het gedicht was de beste Aafjes aan het woord, de ongecompliceerde
natuurgevoelige, uit alles honingpurende acoliet, die nog de wierookgeur zijner jeugd
met zich omdroeg en niet leven kon zonder engelen en Madonna.
Dit is de oer-Aafjes, als ik hem zo noemen mag, en ik geloof niet, dat deze Aafjes
zich ooit geheel verloochenen zal. Hij heeft te veel opgevangen van het Exsultet van
den Verrijzenismorgen en van te dichtbij het ruisen van den mantel der Moeder Gods
bespeurd om dit ooit te vergeten. De natuurlijke eenvoud en zuiverheid van zijn
wezen geven hem iets Franciscaans en had hij kort na twaalfhonderd in Assisië
geleefd, hij had zich wellicht geestdriftig bij Franciscus aangesloten en was een
sieraad der Fioretti geworden. Hij is echter geboren kort na negentien honderd en
vond geen Franciscus op zijn weg, maar geraakte onder artisten en intellectualisten
en dit gezelschap overrompelde den oer-Aafjes. Zijn eerste verzenbundels verraden
herhaaldelijk de sfeer van verwrongenheid en onnatuur, van erotische en intellectuele
overspanning, waarin hij tot het dichterschap rijpte. In zijn Friese afzondering hervond
hij ten dele zijn ware wezen en zijn natuurlijke oorspronkelijkheid, zodat Nederland
ervan ophoorde, toen het dit lang vergeten frisse geluid vernam. Maar er was reeds
te veel in hem vertrapt van wat tot zijn oorspronkelijke gaafheid hoorde en zo kon,
wat fris en gaaf begonnen was, in onnatuur eindigen. Zo beleefde men in de Voetreis
het psychologisch onwaarschijnlijke, dat de accoliet, die onderweg enigszins
wereldwijs werd en voor het eerst van de verboden vrucht proefde, in het atrium
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der Vestalinnen reeds bijna metaphysisch over het probleem kuisheidzinnenlust
droomde. Wie zo zedig en onervaren, zo leeuwerikachtig fris uit Amsterdam naar
Rome pelgrimeert om daar de graven der Apostelen te bezoeken, gaat niet in den
tempel van Vesta de laatste wijsheid zoeken voor zijn vers gerezen noden. Er moest
reeds veel in Aafjes verwrongen geweest zijn om zijn verrassend gedicht zo te
beëindigen.
Wij leven tenslotte in een Christelijke beschaving en het volkomen samenvloeien
van schoonheid en zinnenlust, wat in de antieke wereld natuurlijk was, is ons zo
vreemd geworden dat het altijd als iets geforceerds en gewrongens, iets onschoons
en lelijks gevoeld wordt. Zelfs de stoutste apostelen der heidense levenswijsheid en
de rebellerenden tegen de oude moraal slagen er niet in deze antieke natuurlijkheid
te herstellen. Den Europesen mens hebben zoveel eeuwen Christendom dit atavisme
onuitroeibaar in de ziel geplant, dat hij, ook al is hij van alle bewuste Christendom
vervreemd, met een zekere schroom tegenover de zinnelijkheid staat en enige eerbied
voor de kuisheid voelt. Er zijn in de laatste decennia schrijvers opgetreden, die onder
het masker der 'eerlijkheid' over hun zinnenleven geschreven hebben zoals zij zouden
schrijven over het bakken van pannekoeken, maar er blijft een zekere gêne over die
boeken hangen en zij vinden hun weg niet in de gemeenschap. Nietzsche zelf, die
voor deze auteurs gewoonlijk het grote voorbeeld is, de grote destructor der oude
moraal en de man van jenseits von gut und böse, stond even beschroomd en onzeker
tegenover de antieke ongereserveerdheid als de meest orthodoxe schoolmeester.
Ondanks een enkele bravourachtige boutade was hij in de praktijk doortrokken van
Christelijke huiver voor de zinnelijkheid.
Bij Aafjes is het merkwaardige dat een zo natuurlijk en bijna primitief aanvoelend
mens, een zo ongecompliceerd en weinig intellectualistisch auteur deze schroom niet
of nauwelijks kent. Hij schijnt in reinen eenvoud dingen neer te schrijven, vooral in
zijn eerste bundels waarvoor menig welig doorvoed heiden zou terugschrikken. Nu
treedt de Muze in het werk der jongere poëten weliswaar vaak straatmeidachtig op,
maar het is bij dezen toch anders dan bij Aafjes. Bij hen is alles geforceerder, vicieuser
en perverser dan bij Aafjes. Aafjes staat dichter bij de antieke natuurlijkheid en
ongereserveerdheid en bij hem schijnt het spelen met de engelen en de Madonna
door dit andere spel niet gehinderd te worden. De overgang van acoliet naar Faun
en omgekeerd wordt zonder moeite voltrokken.
Een tijd geleden heeft Aafjes, zoals de kranten destijds vermeldden,
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een reis naar Egypte ondernomen en de dichterlijke vrucht van die reis verscheen
onlangs in de vorm van een honderdtal sonetten, die hij Het Koningsgraf noemde.
Voor de Voetreis vond hij een allergelukkigste vorm in een zekere vernieuwing van
het oude bijna ongebonden vers, die volkomen paste bij wat hij toen had uit te zingen.
Nu koos hij de afgesleten en uitgeholde sonnetvorm, een overgecultiveerde dichtvorm,
die gewoonlijk optreedt, waar verfijnde sentimenten en overspitste ideeën een
uitdrukking zoeken. Het sonnet met zijn gekunstelde structuur is voor een
vrije-vogelnatuur als Aafjes het minst aangepaste en natuurlijke. Nu weet een dichter
als Aafjes ook het sonnet bij tijd en wijle meesterlijk te hanteren, maar ieder
verzenlezend Nederlander heeft de sonnetdreun zo in zijn gehoor en geheugen hangen,
dat het moeilijk is voor een dichter zich altijd daarboven uit te werken. Aafjes wijzigt
overigens het sonnet door er twee kwatrijnen van te maken, plus een zesregelig,
gewoonlijk bijzonder zinrijk couplet.
Aafjes schreef deze honderd en een sonnetten in vijf weken tijd te Cairo, blijkbaar
in een vlaag van dichterlijke gedrevenheid. Het Koningsgraf is voor hem een
meervoudig symbool: allereerst wordt het hem symbool van zijn doodse eenzaamheid,
nu hij, ver van zijn vrouw, de dagen en nachten in volkomen alleenzijn moet slijten,
en vervolgens symbool van zijn afgestorven geloof in God en hemel. Het is een
geheel andere Aafjes, die het Koningsgraf schreef, dan de zanger met de
tweedehandsmandolien, die naar Rome toog. De sonnetten zijn gedichten van
avondrood en invallende duisternis tegenover de prille morgensfeer der Voetreis.
Een gevoel van landerigheid en fatalistische geresigneerdheid doortrekt het boek.
De musketier, die weleer zo parmantig Amsterdam uitreed, is nu als een aangeschoten
vogel neergestreken in Cairo. Daar, ver van zijn geliefde, 'zijn pareltje, zijn duifje,
zijn saffier', kwijnt hij weg in hartzeer en melancholie en treurt over het voorbije.
De tijd is heen, waarin ik, licht van toon.
En snel van geest de dingen dezer aarde
Loofde en prees of in mijn hart bewaarde
Als de Madonna elk woord van haar Zoon.

Dan volgen er een goede dertig sonnetten, die een zekere eenheid vormen doordat
zij bijna alle Aafjes' hunkeren naar zijn verre geliefde uitdrukken. Het is moeilijk
hierover veel te zeggen, omdat zij intimiteiten, heilige intimiteiten, zo men wil,
behelzen die gewoonlijk verzwegen worden. Het behoort tot de primitiviteit van
Aafjes' natuur dat hij al dit hunkeren en smachten argeloos aan de openbaarheid
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prijs geeft, wat slechts enkele malen een algemener en symbolische betekenis krijgt.
Vaak is het een te persoonlijk en intiem beleven om tot poëzie te kristallizeren. Aafjes
zelf moet dit enigszins gevoeld hebben wanneer hij schrijft:
Er zijn er die mij in hun wrok verweten,
Dat ik te wulps was en te ver gegaan,
Dat ik, de dingen van de ziel vergeten,
Te veel bemind heb in dit aards bestaan.

De waarde dezer sonnetten is nogal verschillend. Rijm en beeld komen Aafjes zo
overgemakkelijk, dat hij wel eens de controle verliest. Zo in het sonnet 'Een enkel
woord', waarin het beeld der druppelende uren en van het oog van den dag een
ogenblik verrast, maar op den duur onmogelijk wordt:
Dan gaan de uren druppelen als tranen;
Dan wordt de dag een oog, een wenend oog,
Dat ook de nacht niet sluit. Nooit is het droog.
Het tuurt naar het voorgoed teloorgegane,
Het slaapt niet in. Het blijft zijn dagtaak trouw.
Dat ik zo van je hou, zo van je hou.

Dat: nooit is het droog, en: het blijft zijn dagtaak trouw, is wonderlijk lapwerk voor
een zo versgevoelige als Aafjes.
Een andermaal schrijft Aafjes de zeer mooie, maar slechts betrekkelijk juiste regels:
Want liefde is een eeuwenoude zonde,
Een eender als de goden willen zijn,
Dat slechts bereikt wordt voor een korte stonde
En dan voor eeuwig wordt betaald met pijn:
Waar minnenden zich gans en al verwerven
Daar staat een godheid op om weer te sterven.

Alles herinnert Aafjes aan zijn liefde en wordt er beeld en symbool van en zo slaagt
hij soms in een treffend gedicht. Zo in 'De Cactus':
De Cactus is in vreemde bloei geschoten:
Zijn kelk hangt neer als een gebogen hoofd,
Dat zich aanbiddend voor zich zelf ontblootte,
Nu 't niet meer in zijn armlijkheid gelooft.
En in mij bloeit eenzelfde vreemde weelde,
En los als lente-aarde werd mijn schoot:
Ik voel mij als een plant, een rijk geteelde,
Die knop zet en betoverende loot.
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Ik ben bedroefd omdat gij er niet zijt;
Mijn ziel is als een voorjaarshemel wijd;
Mijn lichaam is een tuin vol nieuwe bloemen
Die roerloos in hun knop te wachten staan.
Die bij uw nadring open zouden gaan
En die gij enkel bij de naam moogt noemen.
*

**

De dichter splitst zijn honderd-en-een sonnetten in drie gedeelten, waarvan het eerste
nog een zekere eenheid vormt, de twee andere echter weinig onderlingen samenhang
tonen. Het liefdeverlangen klinkt in deze twee nog slechts even door. In plaats daarvan
treedt een soort nieuwe belijdenis, de belijdenis van zijn volslagen geloofsverlies,
de erkenning van de opperheerschappij van het Niet. Aafjes schrijft dit woord met
een hoofdletter en bekent zich herhaaldelijk tot de aanhangers van dit Niet. Hij is
van zijn hemelzucht en hemelvlucht genezen en aanvaardt geen werkelijkheid meer
dan de aardse, met het uitzicht op het uiteindelijke nihil. Toch is zijn innerlijk nog
zo vol van de voorstellingen en affecten zijner gelovige jeugd dat hij ze niet alleen
als stoffering zijner poëzie gebruikt, maar ook voortdurend naar motivering en
rechtvaardiging zijner nieuwe levenshouding zoekt. Hij moet uit die jeugd een zeker
puriteins complex hebben overgehouden, dat hem als zondig en doemwaardig doet
zien wat naar katholieke opvatting niet zondig of doemwaardig is. Dit bleek reeds
uit de Voetreis, waar hij het in het 'Atrium der Vestalinnen' doet voorkomen alsof
het Christendom alle lust des vlezes ter helle doemt, het blijkt ook hier uit wat wij
zo juist citeerden:
Want liefde in een eeuwenoude zonde...

en uit:
Waarom, Jezus, hebt gij ons geleerd
Dat wij boete moeten doen en lijden;
Waarom staat gij aan het eind der tijden
Met uw oordeel dat de mens onteert;
Waarom maakt gij alles oud en grijs
Zelfs dit park, dit aardse paradijs?

O allerarmzaligst mensengeslacht, wanneer inderdaad alle zinnenlust en begeerte
des vleses ter helle gedoemd was. Dit is echter niet zo. In heel dit Koningsgraf zou
wellicht, wat zinnenlust betreft, de strengste zedemeester niets zondigs kunnen
aanwijzen. Slechts in zoverre valt hier iets af te keuren als wat de natuur aanwijst
dat in heilige verborgenheid geschiede, in dit boek ten aanschouwen van
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ieder wordt uitgestald. Aafjes mist in een mengeling van primitieven eenvoud en
artistieke ontsporing het zintuig om te beseffen wat wel en wat niet aan het daglicht
kan worden prijsgegeven. In dit opzicht is de goede smaak, het juiste evenwicht ook
der antieken, in de latere samenleving bedenkelijk zoek geraakt. Hoe een klassieke
scholing hier smaakvormend en opvoedend tot een voorname discretie kan werken,
blijkt bijvoorbeeld uit de houding van gezworen atheïsten en anti-Christenen als
Nietzsche, ter Braak en Du Perron. De beide eersten bezaten, ongetwijfeld ook door
hun klassieke vorming, op dit punt een voornaamheid van smaak en houding, die
Du Perron - men leze zijn 'Land van Herkomst' - ten enenmale miste. Bij Aafjes
aarzelt men tussen de anima naturaliter christiana of naturaliter pagana. Hij zelf doet
alle moeite om ons in de laatste te doen geloven, maar er is iets, veel zelfs, in hem
dat ons daarvan weerhoudt. Het natuurlijk Fransciscaanse in zijn wezen is zo
onafwijsbaar en zo aantrekkelijk, dat het andere dit nooit geheel overwinnen zal
ondanks alle Vestalinnen en alle luidruchtige intronisatie van het Niet.
Aafjes is veel te weinig hersen- en te overwegend affectmens om zich op den duur
met die aanbidding van het Niet te kunnen verzoenen. Hiertoe zijn slechts door lange
indoortraining geoefende hersenaccrobaten als ter Braak en Du Perron in staat.
Nietzsche werd er krankzinnig van en Marsman werd er langen tijd door gefolterd.
Een wereld zonder God is de absurditas absurditatum. God vervult zelfs de hersens
zijner ontkenners zozeer met zijn alles overrompelende aanwezigheid, dat dezen
geen volkomen zekerheid in die ontkenning vinden. Wordt Hij niet aanvaard als God
van Abraham, Isaak en Jacob, dan wordt Hij de God der philosofen en wordt Hij ook
als zodanig niet erkend, dan wordt Hij het hanterende spookbeeld dat men met
ontkenningen te bezweren tracht.
Als lerend kind en in mijn jongelingsjaren,
Met geen door 't weten nog ontstichte ziel,
Hield ik zoveel van God, 't mij enig ware,
Dat ik vaak wenend op mijn knieën viel:
Dat ik Hem jublend prees met heel mijn wezen
En met een diepe onschuld in 't gemoed,
Ik heb gedacht sindsdien en veel gelezen:
Hij is gegaan, gelijk men gaat voorgoed.

Deze schone verzen hebben voor een gelovige lezer iets buitengewoon tragisch. Dat
een mensenziel God verliest achten wij oneindig veel droeviger en zwaarder van
gevolgen dan dat er bijvoorbeeld een aantal fraaie verzen al of niet geschreven
worden. Daarom is het ons
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niet mogelijk dit verzenboek uitsluitend van zijn litteraire kant te benaderen. Zou
Aafjes in zijn aanbidding van het Niet met den nasleep van dien volharden, dan
vrezen wij dat er veel van wat er aan zuivere onmiddellijke natuurlijkheid in hem
aanwezig is, zal verschrompelen en dat hij hoe langer hoe meer zal 'verlitteraturen'.
Het substraat van zijn dichterschap is, naar onze mening, innig verbonden met zijn
acolietenjeugd. Waar hij tot nu toe van dit substraat afweek of het prijsgaf, leed ook
de zuiverheid van zijn dichterschap en geraakte hij in het kielzog van het litteratorenen artistendom. Men heeft het Koningsgraf uitbundig geprezen: - een der critici dacht
zelfs aan 'de extazen van de grootste lyrische dichters uit de wereldlitteratuur'.
Dergelijk artistengezwijmel is slechts belachelijk. In de wereldlitteratuur zal deze
bundel met een aantal mooie sonnetten, maar met veel zwaks en middelmatigs nooit
meetellen. De reactie van Nederland op de Voetreis was, dat het dit verzenboek kocht
en genoot als een wonderfrisse vrucht, de reactie op het Koningsgraf is veel minder
spontaan, ook al put zich een groepje verlitteratuurde en verintellectualizeerde critici
uit in lofuitingen.
'Ik heb gedacht sindsdien en veel gelezen'

zegt Aafjes. Dat hij denkt en leest, is voortreffelijk; maar een denken en lezen, dat
hem vereenzaamt in een wereld vol vraagtekens, dat hem overlevert aan de scepsis,
aan de uitersten van dood en Niet, dat zijn bronnen vergiftigt, is allernoodlottigst.
Het weten heeft inderdaad in een periode van rationalizering menige ziel ontsticht,
dat wil zeggen, de exclusieve cultus der rede heeft onheil over de wereld gebracht.
De loutere, geïsoleerde rede is niet het compas, waarop de mens varen en leven kan.
Een zo natuurnabij en mysteriegevoelig mens als Aafjes zal dit beseffen.
En op die dag in 't Koningsdal gezeten,
Begreep ik gans de zin van mijn bestaan:
Dat wij begraven worden en vergeten,
Dat wij met lichaam en met ziel vergaan.
En wat ons rest na 't lachen en na 't lijden,
Het is een leeggeplunderde spelonk,
Een gat geslagen in de wand der tijden
Vol duisternis, waar eens een goudzee blonk.

Wie in staat is zulke verzen te schrijven zal niet geheel vergeten worden.
Dit vers opent de tweede groep sonnetten, die nog door een derde gevolgd wordt.
Waarom ze gescheiden staan is niet heel duidelijk; er is weinig verschil tussen beide.
De veranderde levensvizie van
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den dichter geeft hier de grondstemming aan. De lusteloosheid en de depressie van
het begin zijn enigszins geweken. Aafjes kan iets ruimer ademhalen en voelt het
nieuw verworven inzicht als een bevrijding, ook al ontving hij 'het sterven van zijn
zucht naar eeuwigheid' 'als een dolkstoot in zijn hart'. De sonnettenstroom gaat door
met steeds verrassende vondsten en verbeeldingen. Aafjes bezit in wonderbare graad
het vermogen alles in beeld en symbool te beleven, het onbeduidendste en
onmiddellijkst reële, zodat het de directe weerspiegeling wordt van het eigen
gemoedsleven. Hij is voor alles verbeelder en vinder en hanteert de toverstaf met
meesterschap. Zelfs het in Nederland sinds tachtig zo afgezaagde en leeggerijmde
sonnet wordt iets nieuws en bezields in zijn hand, tenminste waar hij op zijn best is.
Dit is hij lang niet altijd. Er staan nog al wat bleke, weinig zeggende versificaties
ook in dit gedeelte. Gewoonlijk echter bezit, ook onder deze zwakkere, elk sonnet
wel iets, een regel, een vondst, een verbeelding, die opvalt en uit de rest naar voren
treedt. De vele 'en's' die een gedicht of regel beginnen, doen wat slepend en sleurig
aan.
Het grote verschil met de Voetreis is wel, zoals ik reeds zeide, dat deze
verzenverzameling gekunstelder, veel minder spontaan en natuurlijk aandoet. Het
Koningsgraf is het werk van een modern dichter, die anders tegenover wereld en
dingen staat dan de vroegere voetreiziger. Hij is raadselachtiger, intellectueler,
gecompliceerder geworden. Om hem overal te verstaan moet de lezer vertrouwd zijn
met de exegese en hermeneutiek der hedendaags gangbare poëzie; hij moet zich thuis
voelen in een bepaald poëtisch klimaat. Daarom zal deze bundel nooit de populariteit
des Voetreis verwerven. Er worden hier te vaak toegespitste gevoelens en
aandoeningen bezongen, die buiten of boven de gevoelssfeer der gemeente liggen.
Nu is populariteit en succes allerminst een steeds betrouwbare maatstaf. Het is echter
merkwaardig dat Sibylle Merian, ook een zeer eenvoudig afgestemd gedicht, niet
insloeg zoals de Voetreis. Er is in de Voetreis een natuurlijke virtus poëtica die
iedereen aanspreekt en onweerstaanbaar is; zelfs de zwakke momenten, die zij bezit,
passen bij het jeugdig onbezonnen élan. In de beste gedeelten van het Koningsgraf
is die virtus zeker niet verzwakt, maar er is verschil als tussen Rome en Cairo. Van
welke kant men Aafjes ook nadert, men ontkomt niet aan de mening dat de paden,
die hij insloeg, voor zijn natuur en geaardheid niet de juiste zijn. Een zo slecht
geharnaste als Aafjes, met zijn tederheid van inleving, zijn poëtische
overrompelbaarheid, zijn idyllischen eenvoud en zuiverheid van aanvoelen, wordt
uit den
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tuin zijner jeugd weggerukt en geslingerd in de intellectuele verwarring dezer tijden,
waar honderd dwaallichten hem den weg moeten wijzen. Hij, die van nature te varen
heeft op het compas van zijn gevoel, en zich gemakkelijk laat drijven, krijgt cerebrale
puzzles op te lossen waarover uit het evenwicht geslagen wijsgeren zich het hoofd
breken. Men kan zich verklaren dat de Egyptische eenzaamheid hem psychisch en
lichamelijk ontwrichtte. Ook wordt begrijpelijk wat hij schrijft in 'Mijn Vrienden':
De vrienden die ik had heb ik niet meer,
En de vertrouwden uit mijn vroegre dagen;
Zij mijden mij, als met de pest geslagen,
En vluchten voor de bellen van mijn zeer.
Als ik mijn slop verlaat hoor ik hun zwijgen,
Hun luide zwijgen over straat en plein,
En, loerend op de schellen van mijn pijn,
Zie ik hun hoofden, saamgestoken, dreigen.

Dit ontroerende gedicht van een, die zich als een melaatse voelt, zal niemand
ongevoelig laten. Tegelijk met dat andere:
Ik kan niet haten. Ik heb nooit gehaat;
Ik kan slechts met mijn hart en ziel beminnen,
Maar nu gij niet meer heerst, diep in mij binnen,
Word ik als een verlaten honingraat.

verraadt het al de weerloosheid en ongewapendheid van Aafjes' wezen. Te meer
verwondert het dat een zo gevoelig en intuïtief mens is kunnen aanlanden bij het
zinloze Niet. Maar ook dit grijnst hem bij tijden aan en schrikt hem af:
Goddelijk Niet, Leegte zonder erbarmen,
Afgrijselijk Niet, zonder vergiffenis,
Ik zal mij nooit meer in U kunnen warmen,
Wijl er geen haard meer voor mijn hartstocht is.

De oer-Aafjes, over wien wij in het begin spraken, gaat in het Koningsgraf doorgaans
schuil. Maar hij is er wel met zijn eenvoud, zijn tederheid, zijn overgave en
natuurinnigheid. Van elke dichtbundel gelden trouwens de regels, waarmee Aafjes
dit verzenboek besluit:
Maar mijn laatst geheim bleef hun onthouden,
Want een koning levert zich niet uit.
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Het Ethisch Probleem van onze Tijd1.
door F. De Raedemaeker S.J.
IN Juni ll. vergaderden 800 Amerikaanse geleerden in de sterrenwacht van Palmor
Mountain in Californië voor de inhuldiging van de nieuwe telescoop met een lens
van vijf meter diameter. Vijftig jaar geleden zou men bij zulke gelegenheid
enthousiaste redevoeringen hebben gehoord over de weldaden der wetenschap en de
heerlijkheid van de vooruitgang. Elke wetenschappelijke verovering scheen toen
vanzelfsprekend voor het mensdom een zegen te moeten betekenen. Nu was het
echter geen uitbundig enthousiasme, maar onrust en onzekerheid die doorklonken
in de woorden van dhr Raymond B. Fosdick, voorzitter van de Rockefeller stichting,
die de telescoop had gefinancierd.
'Twintig jaar geleden, zo zei hij tot de achthonderd geleerden, toen het project van
de vijf-meter-telescoop bij onze groep te New-York ter sprake kwam, maakte een
der administrateurs een opwerping: “Zijn we niet méér kennis aan 't opdoen, dan we
kunnen assimileren?” De moeilijkheid ligt klaarblijkelijk in het feit, dat we niet
kunnen voorspellen, welk bepaald soort van kennis tot destructieve doeleinden kan
worden misbruikt... Elke kennis is gevaarlijk geworden. In feite was kennis altijd
gevaarlijk, want kennis betekent macht en macht kan worden gebruikt zowel om te
vernielen als om te veredelen. Zullen we dan ophouden telescopen te bouwen? Zullen
we de uitbreiding van de wetenschap verbieden? Zullen we ons terugtrekken in een
veilig, onderaards bestaan, waar we ons kunnen verschansen tegen eigen vrees en
tegen de ongewenste doorbraak van nieuwe ideeën? Deze vragen beantwoorden
zichzelf. Elke poging om grenzen te stellen aan het intellectueel avontuur... zou ons
tot het dierlijk bestaan terugdringen.
De voornaamste vijand van de mens is niet zijn wetenschap, maar zijn zedelijke
tekortkoming. Over geheel de wereld wordt in de laboratoria koortsachtig het
onderzoek voortgezet voor de ontwikkeling van physische en bacteriologische wapens,
die morgen deze planeet in een reusachtig slachthuis kunnen veranderen.
Indien deze Nemesis uiteindelijk de pretenties van de moderne mens neerhaalt,
dan zal het niet de wetenschap zijn die hem bedrogen
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heeft, maar wel het volledig teloorgaan van zijn morele waarde... Onze generatie
staat voor hetgeen wel de keuze zou kunnen zijn tussen het gebruik van de kennis
om de wereld rationeel op te bouwen en het gebruik ervan om de primitieve, wilde
passies van het mensdom voor een laatste hopeloze strijd te wapenen.'
Door deze Amerikaan wordt op konkrete wijze het moreel probleem gesteld, zoals
het voor de hedendaagse mens oprijst. Het gaat niet meer over een of ander beperkt
gebied van de moraal die de bezorgdheid gaande maakt, het is de moraal zelf, als
normerende wet van het menselijk bestaan die in het gedrang is gekomen. De konkrete
moraal is niets anders dan een levenshouding van den mens, waardoor hij, zijn
doeleinde kennend, dit bewust nastreeft en al zijn handelingen richt naar zijn
vervolmaking als geestelijk-stoffelijk wezen, in wezensafhankelijkheid van God.
Deze levenshouding oordeelt over de aan te wenden middelen volgens de normen
van de menselijke levenswaarden. Door de ethiek beheerst, leidt de mens de
biologische en materiële krachten waarover hij beschikt naar de ontwikkeling van
zijn bestaan. De moraal, diep geworteld in het godsdienstig bewustzijn is de hoogste
natuurlijke menselijke leidende functie.
Nu schijnt deze functie niet langer voor haar taak berekend. De middelen, die het
technisch verstand van de mens heeft uitgevonden, zijn zo machtig, zo overweldigend
gebleken, dat het doel de kracht niet meer bezit ze te bedwingen en te leiden. De
mens verkeert in de situatie van een kind dat met een geladen revolver speelt, maar
dan van een kind dat zich er van bewust is, dat het wapen vurensgereed is, en toch
niet kàn laten voort te spelen. Elke kennis is gevaarlijk geworden omdat ze de
technische middelen vermenigvuldigt, die de mens niet meer beheersen kan, en de
mens kan toch niet nalaten die kennis te ontwikkelen. Vandaar de angst van de
moderne mens, angst die a.h.w. belichaamd wordt in het schrikbeeld van een nieuwe
wereldoorlog, die hij zich voorstelt als de uiteindelijke catastrophe, als de
zelfvernietiging door de met eigen handen gesmede wapenen. Het moreel probleem
is op onze dagen geworden een probleem van zelfbehoud. Waar zullen we het
noodzakelijk toevoegsel van morele krachten halen, die alleen zal mogelijk maken
de fatale kringloop te doorbreken, en opnieuw de middelen als middelen te gebruiken
voor onze ware menselijke doeleinden? Dit is het probleem, dat de achtergrond vormt
van de huidige menselijke onrust, dat door alle cultuurphilosophen, sociologen en
moralisten eindeloos wordt besproken, dat alle andere meer speciale ethische
problemen in zijn totaliteit omvat.
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I. - Techniek en moraal
De snelle vooruitgang van de zuiver wetenschappelijke kennis sedert een paar eeuwen
heeft, dikwijls buiten de verwachting van de geleerden zelf, de mens een enorme
macht geschonken op de natuur, de mens zelf als levend wezen inbegrepen. Die
macht wordt tot daadwerkelijkheid omgezet in de techniek. Reeds Descartes voorzag
dat de louter kwantitatieve studie van de natuur, die hij inluidde, de volledige
beheersing ervan als gevolg zou hebben. Maar dit theoretisch vooruitzicht is voor
ons een grootse werkelijkheid geworden. Er werden in de natuur en in de mens steeds
nieuwe energieën of elementen ontdekt, bestudeerd en aan onze behoeften dienstbaar
gemaakt. In den beginne werd elke nieuwe ontdekking, elke nieuwe technische
vooruitgang begroet als een zuivere aanwinst voor het mensdom. Stilaan is de mens
beginnen in te zien en nu is het een angstig bewustzijn geworden, dat de wetenschap
en de techniek als de tong van Aesopus zijn: het beste en het slechtste; dat alles
tenslotte afhangt van het gebruik dat de mens van die nieuwe uitvindingen maakt;
dat dit gebruik voordelig of nadelig zal uitvallen, niet door de natuur zelf van de
uitvinding of van de techniek, maar door de morele doeleinden die de mens zal
nastreven bij dit gebruik. Deze doeleinden zelf liggen niet op het vlak van de
wetenschap of de techniek; zij zijn van geestelijke, zedelijke aard, het zijn absolute
waarden, die in de eenheid van de mens de middelen moeten beheersen en naar het
doel leiden. Men is gaan inzien dat de kracht van de morele beginselen zich niet in
evenredigheid heeft ontwikkeld met de rasse evolutie van het technisch kunnen; dat
er een achterstand is van de ethische normen, zodat ze dreigen te worden
voorbijgestreefd door een vernietigende kennis.
Wat de physica betreft heeft men b.v. in de uraniummolecule krachten ontdekt,
ze weten vrij te maken en technisch te bemeesteren, welke in het duizendvoudige
die van de meest vernielende springstoffen overtreft. Men kan deze krachten in
princiep tot verschillende doeleinden aanwenden; enkele grammen uranium zouden
b.v. genoeg energie afgeven om een steamer van Europa naar Amerika te voeren.
Maar ze kunnen ook voor oorlogsdoeleinden worden gebruikt. En wie ziet niet in,
welke bekoring deze ontzettende kracht moet uitoefenen op een staat, een regering
die in een internationaal conflict betrokken is, op een volk dat meent in zijn bestaan
door een ander te worden bedreigd? Heeft men goed gehandeld met de atoombom
te werpen op Hiroshima? Mag men duizenden burgers doden voor
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militaire doeleinden? Mag een land dat het atoomwapen bezit, het uitbreken van een
oorlog verhaasten, vóór dat zijn tegenstander over hetzelfde wapen beschikt? Is een
oorlog met dergelijke wapenen nog moreel? Hier ontmoeten we ongetwijfeld een
eerste raakvlak waar wetenschappelijke techniek en moraal elkaar ontmoeten. De
ontdekking van de atoomenergie zou slechts ongevaarlijk zijn geweest indien de
verstandhouding tussen de volkeren, de eerlijkheid en de moraliteit van de
internationale betrekkingen zich in gelijke mate hadden ontwikkeld als die gevaarlijke
kennis, en het immoreel gebruik ervan hadden overbodig gemaakt. Daarbij komt een
onvoorziene weerslag van die 'waarlijk geniale uitvinding en toepassing van die
natuurwetten, die de innerlijke essentie en de activiteit van de organische stoffen
doorgronden', zoals Z.H. Pius XII haar noemde2., op de individuele moraal van de
geleerden. Vroeger ging de wetenschap er groot op internationaal te zijn. Nu pleegt
men wetenschap in het geheim. De geleerden worden aangeworven door organen,
die in dienst staan van de regering; zij worden bespied; hun taak wordt zo omschreven
en beperkt, dat zij doorgaans geen overzicht meer kunnen hebben op het geheel, hun
laboratoria zijn omringd door een cordon gewapende soldaten. De geleerde voelt
zich niet meer vrij; hij en zijn wetenschap staan in dienst van de politiek, en het wordt
voor hem een gewetensvraag, of hij zich tot een blind instrument mag verlagen, en
nog verder mag meewerken aan de voorbereiding van een eventuele oorlog waar het
einde van de beschaving mee gemoeid is, zonder dat hij in de fatale beslissingen zijn
woord heeft mee te spreken. Deze geleerden worden goed betaald, maar hebben zij
het recht hun vrijheid te verkopen aan de staat, die eigenmachtig over hun uitvindingen
zal beschikken?
In Amerika, waar op dit ogenblik deze en dergelijke problemen het acuutst worden
gesteld, wordt hierover in het oneindige gediscussieerd onder katholieken, protestanten
en ongelovigen. Zonder positief gevolg echter. Het is alsof de traditionele moraal
deze problematiek niet meer aan kan, alsof de leidende functie van de mens niet meer
gewapend is tegen de stijgende macht van de wetenschap en de techniek. En toch
wordt er angstig gezocht naar een antwoord, want men is het er over eens, dat, indien
dit niet wordt gevonden indien er geen moreel inzicht en geen morele krachten ontdekt
en aangewend worden, die als tegenwicht kunnen dienen voor al die op zich zelf zo
grandiose uitvindingen, de mens zijn eigen ondergang tegemoet gaat.

2.
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Meer nog dan de physica is de biologie een gevaarlijke wetenschap geworden. Evenals
de theoretische physica de moderne techniek heeft mogelijk gemaakt, zo heeft ook
de theoretische biologie nieuwe aanpassingen op het gebied van de physiologie, de
therapeutiek, de genetica en de eugenetiek gevonden. Schitterende ontdekkingen
werden in de laatste decennia ook op dit gebied gedaan, maar tevens werden er
nieuwe machtsmogelijkheden geschapen, die bij ontstentenis van een moreel
tegenwicht, verwoestend kunnen worden voor het mensdom.
Honderd jaar geleden, in 1850, ontdekte Davaine de bacille van de pestziekte.
Sedertdien heeft men tal van microscopische organismen ontdekt die het dierlijk en
menselijk organisme kunnen infecteren. Men heeft ze beschreven, bestudeerd met
steeds machtigere microscopen, men heeft middelen gevonden om ze schadeloos te
maken - maar ook om ze te vermenigvuldigen. En hier ook heeft men krachten
ontdekt, die in dienst kunnen worden gesteld van de machtsdrift van de mens. Men
spreekt van de toekomstige bacteriënoorlog, van vliegtuigen die over een stad een
bacteriënmist zullen verspreiden welke al de levende organismen dodelijk zal
infecteren. Zodat op dit gebied de mens de mogelijkheid heeft geschapen zijn eigen
ondergang te bespoedigen.
Hetzelfde dient gezegd voor de macht die men door chemische middelen heeft
weten te verkrijgen op de intieme psychische geheimen van het menselijk bestaan.
De natuur heeft er voor gezorgd, dat sommige begeerten en strevingen door de
vergetelheid als omsluierd worden. Zij heeft daardoor de gaafheid en de gezonde
groei van de persoonlijkheid willen beschermen. Het is verder een kenmerk van die
zelfde persoonlijkheid, dat zij zich alleen vrij, in de vriendschap en de liefde aan
anderen mededeelt, dat zij zichzelf bezit en dat zij haar intieme leven aan de indiscrete
blikken van anderen kan onttrekken. Er zijn gebieden van het psychologisch leven,
die slechts met schroom mogen benaderd worden; elkeen heeft zijn geheimen, die
hem niet zonder de grootste gevaren voor zijn geestelijk bestaan kunnen ontstolen
worden. Men heeft nu echter ook middelen gevonden om gewelddadig in het geheime,
persoonlijke leven binnen te dringen. Met een inspuiting van amythal-sodium of
pentothal-sodium kan men de hogere contrôle-functies van de psyche verlammen,
de beveiligende slagbomen van de natuurlijke schroom of van de geheimhouding
van het eigenste zelfbezit neerhalen; wensen die voorzichtig in het onderbewustzijn
werden teruggedrongen, geheimen die men aan het oog van anderen wilde of moest
onttrekken, kunnen door de moderne
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techniek in het volle licht van het bewustzijn gezet en aan de openbaarheid
prijsgegeven worden. Misschien kan men zodoende in sommige gevallen aan pijnlijke
psychologische conflicten een einde maken; maar wie ziet niet in voor welke
misbruiken dergelijke practijken vatbaar zijn, en met welke discretie, met welke
zelfbeheersing ze moeten worden aangewend, wil men de persoonlijkheid niet in
haar diepste zijn ontwrichten. Wat anders dan een sterk moreel besef kan een mens,
die over zulke macht beschikt, beletten er een vreselijk misbruik van te maken?
Een nog veel grotere vernietigende kracht werd in 's mensen bereik gebracht door
de uitvindingen op het gebied van de genetica, met hun toepassingen op de eugenetiek.
Men wist sedert lang, dat de somatische verschijnselen van het individu, en sommige
psychologische karaktertrekken worden overgeërfd. Door het ultramicroscopisch
onderzoek is men nu te weten gekomen waar de physiologische oorzaak ligt van de
overerving, nl. in de 48 chromosomen in de kern van het menselijk ei, in de duizenden
genen, waaruit elke chromosoom bestaat, en die elk voor een onderdeel van de
erfelijkheidsfactoren verantwoordelijk zijn. Men is nu op weg het geheim te ontdekken
om in het erfelijkheidsproces actief in te grijpen, de actie van de genen en de
chromosomen te beïnvloeden en te wijzigen, zodat de mens de eigenschappen van
zijn eigen nageslacht zal kunnen predetermineren. Men hoopt dezelfde stralingsenergie
die men door de splitsing van de atomen heeft weten vrij te maken, en waarmee men
de vernietigende kracht van de atoombom heeft vervaardigd, ook te kunnen
aanwenden om de constitutie van de chromosomen naar willekeur te wijzigen en het
menselijk type in een gunstige richting te doen evolueren.
Dit alles moet uitlopen op toepassingen op brede schaal in de eugenetiek, op een
biologisch dirigisme, dat maar weinig rekening zal houden met de persoonlijke
vrijheid en verantwoordelijkheid, de persoonlijke waardigheid. Reeds werd op
bescheiden schaal overgegaan tot kunstmatige selectie bij middel van de kunstmatige
bevruchting, op bredere schaal tot sterilisatie. Men kan reeds naar het schijnt door
een inspuiting de erfelijke factoren die het geslacht bepalen zodanig beïnvloeden,
dat het geslacht van een kind vooraf gedetermineerd wordt; men kan ook de
economisch en sociaal ongeschikten aan een stille pijnloze dood helpen. Van al deze
mogelijkheden kan er door gewetenloze mensen een ontzettend misbruik gemaakt
worden, en het is maar al te duidelijk dat de moderne beschaving niet de nodige
morele kracht oplevert, om aan de grote bekoring, die van deze technische beheersing
van de mens door de mens uitgaat, weerstand te bieden.
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Tenslotte heeft de mens een zekere macht weten te verwerven rechtstreeks op het
psychologisch leven van de evenmens, op de oriëntatie van zijn denken en zijn willen.
Men heeft inzicht gekregen in de vorming van de motieven, die tot handelen
aandrijven, en sommige middelen gevonden om die motieven te beïnvloeden, in de
gewenste richting te leiden. Men is gaan beseffen dat de doorsneemens een hoogst
suggestibel wezen is, en men heeft machtige middelen ontdekt om die suggestibiliteit
te benutten. Heel de kunst bestaat er in door herhaling van dezelfde slogans een
massale opinie te vormen, en door aanhoudend beslag te leggen op de aandacht, de
mensen te beletten zich aan het lawaai van de propaganda te onttrekken, in zichzelf
te keren, en door een persoonlijk wel doordacht oordeel aan de suggestie te
ontsnappen. De opinevorming is een psychologische wetenschap geworden, die
weliswaar nog in de kinderschoenen staat maar waarvan we allen kennelijk reeds
den invloed ondergaan. Laat ons maar denken aan de film, de radio. De uitvinders
van deze grootmachten van de opinievorming, meenden oprecht een middel geschapen
te hebben, dat de internationale verstandhouding zou bevorderen. Op ontelbare witte
doeken zouden dezelfde beelden mensen over alle landen verspreid dezelfde gedachten
en idealen voor ogen toveren, door millioenen ontvangstapparaten zouden over de
hele wereld dezelfde woorden weerklinken. We hebben echter gezien hoe de
propaganda die wonderbare techniek heeft weten te gebruiken, om door eenzijdige
voorlichting, behendige insinuaties, of grove steeds maar herhaalde leugens de haat
in de harten van de mensen te zaaien. Evenals de intranucleaire kracht, en de bacillen,
werden de aether en het licht in dienst gesteld van vernielingsinstincten van de mens.
Hoe meer de natuurkundige, de biologische, de psychologische wetenschappen zich
ontwikkelen, des te meer constateren we dat de bewonderenswaardigste uitvindingen
gevaarlijk zijn geworden in de handen van de mens, die de morele krachten niet
schijnt te bezitten om ze als middelen in dienst te stellen van de ontwikkeling van
de menselijke persoonlijkheid; des te meer ook dringt zich bij alle nadenkende mensen
een gevoelen op van angst bij het vooruitzicht van een moreel minderwaardig
mensdom in het bezit van zulke nieuwe ontzettende krachten. L. de Broglie, de
uitvinder van de golfmechanica, heeft deze angst als volgt geformuleerd: 'De enorme
kracht van de middelen die de physica nu reeds en elke dag meer en meer de mens
ter beschikking stelt, de methoden waarover weldra misschien de biologie zal
beschikken om de vorming en de ontwikkeling van de levende wezens te beïnvloeden,
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zullen nog meer dan in het verleden aan de toepassingen van de wetenschap een
beslissende invloed verzekeren in de vredelievende en de gewapende mededinging
tussen de individuën en vooral tussen de volkeren. Het belang van de wetenschap
en het gezag van de geleerden kunnen daardoor wel groter worden, maar wellicht
niet in den zin, die door de vereerders van wetenschappelijke waarheid gewenst werd.
En tevens zal de verantwoordelijkheid van de wetenschap schrikbarend zijn
toegenomen t.o.v. de dramatische gebeurtenissen, die de geschiedenis van morgen
ons misschien voorbereidt. Geschikt om de geesten meer en meer te verheffen tot
de serene beschouwing van de waarheid en geschikt om ook meer en meer de
bestaansvoorwaarden van het menselijk leven en het peil van de beschaving te
verbeteren, kan de wetenschap ook de oorzaak worden van de verschrikkelijkste
verwoestingen en het mensdom leiden tot zelfmoord!'

II. - Op zoek naar nieuwe zedelijke krachten
Het is duidelijk dat in deze situatie alle nadenkende mensen bekommerd zijn om de
zedelijke krachten op te sporen, om het 'supplément d'âme', waarvan Bergson spreekt,
te veroveren, die het den mens zullen mogelijk maken de techniek te beheersen en
in dienst te stellen van de hogere menselijke waarden. Het is duidelijk, dat het
katholicisme, met zijn eeuwenlange traditie van morele vorming, hier zijn woord
heeft mee te spreken. Maar we zullen eerst de posities verkennen van de ongelovigen,
die zoeken naar een nieuwe reddende moraal. Meestal doen ze dat met de edelste
bedoelingen, en indien we zullen moeten constateren dat de richting waarin zij zoeken
tot geen resultaat kan leiden, dan doen we dat zonder het minste leedvermaak, alleen
omwille van de objectiviteit en met volle eerbied voor de edele gezindheid van de
meesten dezer ongelovigen.
Hoofdzakelijk volgen ze vier verschillende sporen, die met elkaar onverzoenbaar
zijn, en daardoor reeds alleen hun eenzijdigheid demonstreren. Sommigen willen de
ontbrekende ethische krachten vinden in de verdere ontwikkeling van de
natuurwetenschappen zelf. Anderen verwachten alle heil van een specifiek
psychologische techniek, een derde reeks denkers prijst een soort neo-stoïcisme aan,
en tenslotte zijn er de aanhangers van een goddeloos humanisme.
De meest paradoxale houding is die van het wetenschappelijk humanisme, dat
beweert door de ontwikkeling van onze wetenschappelijke exacte kennis en de daaruit
voortvloeiende techniek ethische krachten
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te ontwikkelen, waardoor we die wetenschappen en technieken uitsluitend zullen
weten te gebruiken voor positieve, opbouwende doeleinden. 'Le supplément d'âme'
zal ons gegeven worden door de ontwikkeling van onze wetenschap. Als
vertegenwoordiger van deze richting kunnen we Julian Huxley noemen, een Engels
positivist, die als algemeen secretaris van de Unesco1. een geschikte tribune heeft
gevonden, om zijn wetenschappelijke ethiek wereldkundig te maken. Hij bepaalt
zelf zijn wetenschappelijk humanisme in drie punten. Het is, zegt hij in 'L'Homme,
cet Etre unique'2., ten eerste een protest tegen het bovennatuurlijke en een affirmatie
van de immanentie, d.w.z. van de zelfgenoegzaamheid van de menselijke geest.
Hierdoor wordt de nieuwe moraal van elk geloof in een transcendente God radicaal
afgesneden. De mens is een op zichzelf gesloten geheel en moet in die geslotenheid
de totaliteit van zijn morele krachten ontwikkelen. Ten tweede, zegt hij, verklaren
wij met alle nadruk, dat men op het menselijk leven dezelfde wetenschappelijke
methode kan toepassen als op de navorsing van de stoffelijke wereld, en dat zó
hetzelfde steeds grotere meesterschap kan worden verworven. Bijgevolg, om de
verlossende ethische bronnen aan te boren, moet de mens zich niet alleen insluiten
in zijn eigen ik, maar ook nog in zijn strikt positieve, natuurwetenschappelijke horizon.
Want, zo gaat hij voort, de normen en de doeleinden, datgene nl. waarover het precies
in de moraal gaat, zijn slechts een deel van het wereldbeeld, zoals de wetenschap dit
opbouwt. Er bestaat dus geen wezenlijk onderscheid meer tussen wetenschap en
moraal, tussen de middelen en het doel: kennen is moreel zijn, en elke nieuwe kennis
die we aan de geheimen van de natuur afdwingen, betekent een nieuwe en betere
morele vorm, een nieuwe menselijke levenswaarde. Hieruit volgt een derde punt,
n.l. dat niets zal kunnen verwezenlijkt worden zonder de experimentele verificaties,
welke alleen door de wetenschap worden verstrekt. Dus wordt de mens niet alleen
ingekapseld in zichzelf en in zijn wetenschappelijke act, maar in de zuiver
experimentele methode. Herleid, verschrompeld tot een verlengstuk van een
microscoop of een statistiekentafel zou de mens in staat zijn de problemen van zijn
bestaan en zijn bestemming, van het gebruik der middelen op te lossen.
Het was reeds een evidente dwaling van Socrates, te menen dat de moraal niets
anders is dan inzicht, een hoofdstuk van het denken. Maar de grote Athener bedoelde
toch nog door het denken de

1.
2.

Huxley is intussen als algemene secretaris van de Unesco afgetreden.
pp. 339-340.
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beschouwing van de eeuwige waarheden, het inzicht in de deugd, de rechtvaardigheid,
het opperste menselijk geluk. Het wetenschappelijk humanisme dwaalt nog veel
verder van de waarheid af, wanneer het beweert, dat de mens de hem ontbrekende
morele krachten zal veroveren alleen door de vooruitgang van het wetenschappelijk
onderzoek. Het is duidelijk dat, indien er uitsluitend in deze richting wordt
voortgewerkt, de mens over steeds machtigere middelen en technieken zal beschikken,
maar ze nog minder dan op heden tot zijn voordeel zal weten te gebruiken.
Anderen zoeken niet in de richting van de wetenschap, maar van een
psychologische techniek. Min of meer trouwe volgelingen van Freud, menen de
psychoanalisten, dat het gemis aan zedelijke krachten te wijten is aan onze vroegere
onbekendheid van de diepe, onbewuste spanningen en complexen die zich in de zgn.
morele conflicten van het bewustzijn ontladen. Machtswil en hoogmoed,
vernielingsdrang en haat, wellust en egoïsme, hetgeen we noemen zedelijk kwaad
of zonde, dit alles zijn maar oppervlakkige verschijnselen van het onderbewuste.
Daar leven verdrongen wensen en begeerten, residuen van conflicten uit de eerste
kinderjaren, biologisch gecristalliseerde sporen van haat en opstandigheid tegen het
ouderlijk gezag, van afgunst tegenover de vader of de moeder, van onbewust
zelfverwijt en vroeging, van wil tot zelfkastijding en zelfvernietiging. Deze
complexen, door de censuur in de duisternis van het onderbewuste teruggedrongen,
weten onder allerlei vermommingen aan haar waakzaamheid listig te ontsnappen en
zijn de oorzaak van gedragingen die wij immoreel noemen. Laat ons bijgevolg door
een gepaste psychologische techniek, door de psychoanalyse, de censuur van het
bewuste ik buiten werking stellen, laat ons de complexen, oorzaak van de zedelijke
wanorde, aan het licht brengen en zodoende de mens bevrijden van de spanningen
en conflicten, van de complexen, die zijn onderbewustzijn bevolken. De mens zal
vanzelf het goede kiezen, wanneer hij door de psychoanalyse de oorzaak kent van
zijn morele afwijkingen en in het volle van het bewustzijn zelfstandig kan stelling
nemen tegenover zijn eigen ik.
Deze theorie deelt met vele andere de aantrekkelijkheid, dat zij de mens meent te
kunnen ontlasten van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is niet schuldig aan
het morele kwaad dat hij gekozen heeft; de schuld of liever de fout ligt in het
onderbewuste, in de psychologische traumata die zich hebben voorgedaan lang
vóórdat hij het onderscheid kende tussen goed en kwaad. Waren er deze infantiele
spanningen niet geweest, dan zou hij vanzelf, zonder
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enige moeite of inspanning, gezond, d.i. moreel hebben geleefd. En het enige wat er
nu te doen staat, is die spanningen door een psychologische techniek tot ontlading
te brengen, door ze over de censuur heen in het licht te stellen van het bewustzijn.
In heel deze constructie is er nergens spraak van een vrije, verantwoordelijke
menselijke keuze, van een geestelijke act. We zullen hier niet afdingen op de waarde
van de psychoanalyse om, mits met voorzichtigheid door gewetensvolle deskundigen
toegepast, sommige psychische stoornissen te genezen. Maar met de gezondheid
wordt de patiënt eerst geplaatst voor het moreel probleem. Het gaat niet op, het
normaal zedelijk plichtsbesef, met al de gevoelens, die daaraan verbonden zijn te
vereenzelvigen met pathologische afwijkingen, die juist dit plichtsbesef en de ware
morele gevoelens onmogelijk maken. Overigens al de psychoanalisten, die door de
verabsolutering van hun specialiteit niet misleid werden, erkennen dat het enige wat
de psychoanalyse in het beste geval kan doen is de patiënt te genezen, waarna voor
hem het zedelijk leven met zijn normale eisen en zijn normale conflicten begint.
Hieruit volgt, dat de psychoanalyse als dusdanig niet bij machte is de morele krachten
van de mens in de toekomst te ontwikkelen.
Tegenover het scientisme en de psychoanalyse, die beiden het ethisch niveau van
het mensdom willen verhogen door loutere technische middelen, met miskenning
van de vrije verantwoordelijke wilskeuze, staat het existentialisme. Het existentialisme
is geboren uit het diepe besef van de tragische situatie van de moderne mens. Deze
werd door de angst aangegrepen, daar hij beseft, dat hijzelf de wapenen smeedt,
waarmee hij bewust zijn vernietiging tegemoet gaat. Deze angst, indien hij niet door
een grotere morele kracht kan worden overwonnen, drijft hem tot wanhoop. Angst
en wanhoop zijn de basis zelf van het goddeloos existentialisme. Het kent geen morele
normen waardoor de mens zijn angst kan te boven komen. Er bestaat alleen de mens
die in een zinloos bestaan zinloos kiest tussen de mogelijkheden die zijn existentiële
situatie hem open laat. Geen enkele wetenschap, geen enkele techniek kan hem
bevrijden van die absurde vrijheid, die hijzelf is. Er is dan ook maar één levenshouding
meer mogelijk, dat is de 'Entschlossenheit' van Heidegger, een soort stoïcijnse
aanvaarding van het zinloos bestaan en van de ongerijmde keuze van de subjectieve
vrijheid. Er is niets, de mens is niets en hij maakt zich druk om niets. Zulke theorie
blijkt niet bij machte te zijn de technische vaardigheid met de morele paraatheid in
de eenheid van de reële mens te verzoenen; zij is alleen het getuigenis
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van de ontreddering en de angst van de moderne mens en tracht met een somber
amor fati het nakend einde tegemoet te zien.
Tenslotte is er het neo-humanisme, dat een moraal zoekt op te bouwen op de
erkenning van en de eerbied voor de menselijke persoonlijkheid. Deze is niet een
loutere brok natuur, die wetenschappelijk kan worden behandeld, noch een knoop
van onbewuste drijfveren, noch een zinloze vrijheid; de mens is een zeer bijzonder
deel van het cosmisch geheel. Hij onderscheidt zich van alle andere wezens hierdoor,
dat hij in zich zelf een normgevoel draagt, dat geestelijke waarden schept, waardoor
hij zich gebonden acht, waarden, die niet afhangen van zijn willekeur, maar die
objectief zijn gedragingen beheersen, waartegen hij niet kan zondigen zonder de
gaafheid van zijn persoonlijkheid te schenden. Hier vindt men de erkenning van
specifiek ethische waarden, die tegenover de wetenschap en de techniek moeten
gehandhaafd worden. Alleen zijn deze waarden volledig immanent en autonoom.
De mens vindt ze in zichzelf zonder enig beroep op een transcendente absolute
waarde, waaraan ze hun geldigheid zouden ontlenen. Op vele overigens hoogstaande
mensen, die zich van God en het godsdienstig leven hebben afgekeerd, oefent dit
neo-humanisme een grote bekoring uit.
Is hierin misschien het redmiddel gelegen? Kan deze humanistische levenshouding
aan de mens de kracht geven om de geestelijke normen te doen zegevieren over de
macht en het genot, die aanlokkelijke vruchten van de boom der wetenschappelijke
kennis? In het geheel genomen blijkt dit onmogelijk te zijn. Want het humanisme
vergeet een ding, nl. dat de mens in zijn diepste zijn een betrekkelijk wezen is, dat
de waarden, die hij in zich zelf vindt, voor zover hij ze tot zijn eigen betrekkelijkheid
herleidt, zelf betrekkelijk zijn, en als dusdanig geen aanspraak kunnen maken op het
absoluut gezag, waarvoor hij kan buigen zonder zich te verlagen. Tegenover zichzelf
heeft de mens geen absolute, alleen een hypothetische verplichting: Wilt ge volmaakt
mens worden, handel zo. Maar het probleem ligt juist hierin, dat de moderne mens,
niettegenstaande de kennis van deze hypothetische verplichting, toch zijn eigen
vernietiging voorbereidt. Zijn morele krachten zal hij slechts kunnen herstellen,
wanneer hij zich zal gebonden weten aan een absolute norm, aan een transcendente
Waarde, wanneer hij het besef zal herwonnen hebben van zijn wezensverbondenheid
met God. Alleen in de mate, dat de moderne mens een levensbeschouwing zal
huldigen, waarin de absolute heerschappij van God over zijn bestaan het kernstuk
zal zijn, zal hijzelf ook de heerschappij herwinnen en zichzelf terug vinden. Dit is
de
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boodschap, die wij katholieken, aan de moderne mens kunnen en moeten brengen.

III. - De ware ethiek
We moeten ons als katholieken bewust worden, dat wij een blijde tijding kunnen
brengen aan de moderne mens, die leeft in vertwijfeling en zich door wanhoop
bedreigd voelt. We kunnen hem de oorzaak van de morele verzwakking, van de
geestelijke bloedarmoede, die hem weerloos maken tegenover zijn technisch kunnen,
met voorzichtigheid aantonen. Met voorzichtigheid en grote liefde, want het is niet
zijn fout, indien hij zich in deze hopeloze toestand bevindt. De voornaamste
verantwoordelijken zijn diegenen, die sedert de Renaissance, stilaan de banden, die
de menselijke persoonlijkheid met God verbinden, hebben losgerafeld. Zij hebben
de mens doen geloven dat er geen God bestaat, dat God een uitvinding is van de
mens, een projectie van zijn angsten of van zijn verlangens; dat hij een tyran is door
de mens zelf geschapen, en die zijn vitale krachten stremt en fnuikt; dat men bij
gevolg de mens van deze vernederende illusie moet bevrijden; dat alleen wanneer
God dood is, de mens kan leven. 'Eritis sicut Dei', hebben de vorige generaties
verkondigd: er bestaat niets boven U, gij zelf zult Goden zijn, als ge U maar bevrijdt
van de Ene God. Zo werd de basis van het traditionele Christendom door een stage
woelarbeid ondermijnd en werd er voortgebouwd aan een zuiver seculiere, goddeloze
cultuur. Met het onvermijdelijk gevolg, dat in de mate, dat de mens zich afkeerde
van God, in wie zijn diepste wezen wortelt, de dingen en zijn eigen kunnen zich
hebben gekeerd tegen hem. En terwijl de mechanische middelen en de
wetenschappelijke ratio steeds nieuwe vorderingen maakten, heeft zich daaronder
een geestelijk vacuum gevormd, een broeinest van innerlijke wanorde: de ware
oorzaak van de psychologische ontreddering, van de angst en de wanhoop. Wat nu
is ineengestort is de illusie, dat men een dragelijke menselijke cultuur kan opbouwen,
dat men morele krachten kan ontwikkelen buiten en tegen God. We kunnen de
moderne mens aantonen, dat het geen zin heeft zich op de wetenschap, op de techniek,
op een goddeloos humanisme te beroepen, om het fundamentele geestelijke ledige
van onze verworden cultuur met nieuwe substantie te vullen. De morele krachten
die we missen om de technische middelen behoorlijk te gebruiken, om onze beheersing
van de natuur te beheersen, kunnen we alleen vinden in het erkennen van onze
wezenlijke afhankelijkheid van het eeuwig beginsel, de eeuwige Waarde. De dingen
zullen zich aan ons onder-
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werpen, indien wij ons zelf onderwerpen aan God. Alleen dan kunnen de existentiële
angst en de wanhoop worden overwonnen. De huidige wereld staat voor een beslissend
alternatief: de ondergang door een overmacht aan vernietigingsmiddelen of het
erkennen van God als Heer en Meester van het leven.
We mogen echter niet verwachten, dat de moderne mens, welke ook zijn honger
naar een ware verlossing, zijn diep Godsverlangen weze, gemakkelijk onze boodschap
zal aanvaarden. Hij heeft zich een begrippen-stel en een woordenschat gevormd, die
zijn geseculariseerde levensopvatting bijna volmaakt vertolken en waarin hij zich
thuis gevoelt. Niet zonder grote moeite zal hij de taal verstaan die gegroeid is uit een
levenshouding waaraan hij gedurende drie of vier eeuwen stilaan heeft verzaakt. 'Het
is ongetwijfeld moeilijk, voor de moderne mens, zo schrijft Christofer Dawson, om
te begrijpen hoezeer de christelijke beginselen toepasselijk zijn op de moderne noden.
De Kerk spreekt een andere taal dan de moderne wereld, die het begrip zelf van de
godgeleerdheid verloren heeft. We moeten het feit onder de ogen zien, dat de wereld
van de Bijbel en de Kerkvaders, en de dogma's van de godgeleerdheid voor de meeste
mensen van onze tijd dode letters geworden zijn. En dit betekent, dat de grote
grondwaarheden, de waarheden, die alles beheersen, en die meer werkelijk zijn dan
de dingen, die we zien en tasten, worden opzij geschoven als louter woorden, vrome
formules, die met het moderne leven niets te maken hebben'1.. Is dit waar voor de
volle waarheid van de christelijke openbaring, dan geldt dit ook in een zekere mate
voor de elementaire waarheid van 's mensen geschapenheid.
En nochtans is de erkenning van God en de liefde tot God noodzakelijk, en dit
niet alleen voor de geseculariseerde mens, die daardoor alleen zijn zedelijke krachten
zal herstellen, maar ook voor de katholieke moraal zelf. In een wereld die zich meer
en meer instelt op een theoretische en practische Godsverloochening, is het voor de
katholieke moraal zeer moeilijk zichzelf practisch te handhaven. Er zijn
omstandigheden, waarin het aan het heroïsche grenst, te leven naar Gods wil in een
wereld, waar deze wil door al te velen wordt miskend. Voor vele acute ethische
problemen weet de traditionele moraal geen reële, concrete oplossing, niet omdat de
principes aan verhelderende kracht hebben ingeboet, maar omdat de toepassing er
van in de wereld, zoals zij is, practisch onmogelijk is geworden. De voornaamste
taak van de katholieke ethiek is niet zozeer pasklare

1.

Het oordeel der volken, p. 122.
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antwoorden te geven op de moeilijke problemen, die van alle kanten oprijzen, als
wel het geseculariseerde denken opnieuw te kerstenen en steeds te herhalen, dat er
geen concrete morele houding mogelijk is, zonder de erkenning van onze
afhankelijkheid van God.
De moeilijkheden, die zich in onze grotendeels onchristelijke beschaving voordoen,
moeten ijverig en met kennis van zaken door katholieke moralisten worden
onderzocht. Dit onderzoek echter moet geschieden in nauw contact met competenties
op wetenschappelijk gebied. Al deze problemen, als b.v. de sterilisatie, de kunstmatige
selectie, de oorlogvoering, de rechtvaardigheid vertonen uiterst gecompliceerde
technische aspecten, die niet meer voldoende door de moralisten alleen kunnen
worden beheerst. Er is in de meeste gevallen samenwerking nodig tussen theologen,
geneesheren, biologen, sociologen. Dit geschiedt overigens reeds in ruime mate.
Tenslotte moet onze christelijke moraal diep beleefd worden en geheel met liefde
tot God en de evenmens doordrongen zijn. De moderne mens zoekt naar een ethische
kracht die hem uit zijn vertwijfeling redden kan. Hij zal zich niet laten overtuigen
alleen door woorden noch door goed afgeronde en theoretisch bewezen systemen.
Hij vraagt het levend voorbeeld van verloste mensen, die door hun leven getuigen
van een ware bevrijding van de angst door het geloof in God en door de goddelijke
liefde, die werkelijk in hunne godsdienstige beleving die ethische krachten hebben
gevonden die hij zelf ontbeert.
Groot is onze verantwoordelijkheid in de moderne wereld, want wij zijn de dragers
van de ware hoop, waarnaar de wereld hunkert; wij kunnen haar de eeuwige bronnen
aanwijzen, waar zij de zedelijke krachten kan putten, waardoor haar groeiende kennis
en haar kunnen niet vernietigend maar reddend kunnen worden. Alleen door een
groot geloof in onze geestelijke zending kunnen we de ethische situatie van onze tijd
begrijpen en de weg aanwijzen naar een menselijkere toekomst.
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De Situatie in het huidige Duitsland
door Dr K.J. Hahn
I. - Staatkundige en sociale vraagstukken
DE bronnen voor een gedocumenteerde beschouwing over het geestelijk leven in
het Duitsland van vandaag zijn nog niet in voldoende mate aanwezig; indien zij al
aanwezig zijn, dan zijn ze dikwijls fragmentarisch, van zeer uiteenlopende aard of
niet te bereiken. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is een dergelijke beschouwing
uitsluitend op gepubliceerde documentatie op te bouwen. Ervaringen, berichten en
indrukken van soms persoonlijke aard, in zover zij volkomen verantwoord en
betrouwbaar zijn, moeten niet minder aangesproken worden dan de eerste nieuwe
pogingen tot een na-oorlogse dichtkunst. Dit alles moet dan aangevuld worden met
gegevens uit het sociale leven in het algemeen, want op dit terrein vooral hebben
ingrijpende veranderingen en verschuivingen plaats gehad, die niet zullen nalaten in
de nabije toekomst het geestelijke, culturele en ook het politieke leven in beslissende
mate te beïnvloeden.
Vanzelfsprekend ligt ook het leven van het Duitse volk en van iedere Duitser
afzonderlijk nog in de greep van de ervaring der laatste jaren. De plotselinge
samenvatting van alle nationale krachten onder de enorme druk van een meedogenloos
systeem leidde tot een kortstondige machtsontplooiing van ongekende afmetingen het hakenkruis waaide aan de voet van de Pyreneën, op de Noordkaap, in de woestijn
van Noord-Afrika en op de Kaukasus - om met een slag plaats te maken voor een
totale sociale ontreddering, economische armoede, politieke machteloosheid en een
toekomst zonder uitzicht. Bij velen bracht de capitulatie zonder twijfel een zekere
opluchting, omdat men zich niet langer gebonden voelde aan een zich vooral in de
laatste maanden krankzinnig openbarend systeem. Maar in het algemeen maakte de
Duitser zich geen voorstelling van het feit dat na de ineenstorting van het
nationaal-socialisme een afrekening met de andere volkeren moest komen. Niet alleen
in de vorm van reparaties, grenswijzigingen etc., maar ook in de vorm van een morele
en geestelijke verklaring, die de jarenlang onderdrukte en geterroriseerde Europese
volkeren - in de zomer van 1945 bovendien nog diep geschokt door de onthullingen
uit de concentratiekampen - vroegen van het Duitse volk voor al hetgeen in naam
van dit volk en met zijn gehele of gedeeltelijke medewerking gebeurd was. Dat hier
'verklaring' natuurlijk een zeer ruime betekenis heeft, behoeft geen nader betoog,
want er waren - en
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er zijn er nog - velen die een exemplarische bestraffing van het gehele Duitse volk
als zodanig eisen.
Wekte het Duitse volk - ten onrechte of niet - onder Hitler de indruk het
nationaal-socialisme te aanvaarden, dan zou men nu een totale ommekeer van het
volk moeten verwachten, anders zou het niet terug kunnen komen tot de eeuwige
waarden van christendom en humaniteit. Het is nu een feit dat deze zeer concreet
voelbare constellatie, deze ommekeer, deze diepgaande verandering, zich in het
Duitse volk als zodanig niet voltrok, en dat daarom de geestelijke afrekening met
het verleden, die dit historische ogenblik vroeg, niet tot stand kwam.
Wij mogen echter niet over het hoofd zien, dat vooraanstaande Duitsers die ook
bij hun eigen volk nog groot gezag hadden, zichzelf voor het forum van de wereld
rekenschap wilden geven van hetgeen het Duitse volk in de afgelopen twaalf misschien meer - jaren gedaan had. Zij hadden de moed en voelden de roeping op
een ogenblik dat de wereld het vroeg en verwachtte, over de Duitse schuld te spreken.
Een van de eersten die dit deed was de veel omstreden en geziene Ds Niemöller. Hij
aanvaardde kortweg de collectieve schuld van het Duitse volk - en werd daardoor in
het buitenland gezien en geërd, door zijn eigen volk gecritiseerd, uitgelachen en
gehaat. (Zoals men weet heeft de Protestante Kerk in Duitsland in een officiële
verklaring in gelijke zin over de collectieve schuld gesproken, hetgeen veel critiek
uitlokte.) Hoewel Paus Pius XII in een brief van 20 Februari 1946 een collectieve
schuld uit theologisch oogpunt onaanvaardbaar achtte ('Het is een dwaling te beweren
dat men een mens reeds daarom als schuldig en verantwoordelijk zou kunnen
behandelen, omdat hij aan een bepaalde gemeenschap toebehoort'), volgden toch
enkele katholieke schrijvers de gedachten van Niemöller en riepen de Duitsers op
tot een eerlijke bezinning op hun verantwoordelijkheid. Zij kwamen op voor een
bereidheid tot boete en inkeer als enige grondslag waarop de zware geestelijke noden
gelenigd zouden kunnen worden. Het mocht hierbij buiten beschouwing blijven in
hoever ook anderen dan de Duitsers mede verantwoordelijk waren aan de opkomst
van Hitler, het was nu de zaak van het Duitse volk met zichzelf en het verleden af
te rekenen, geheel tot klaarheid te komen. Van de zoëven bedoelde katholieke
schrijvers noemen we hier de bekende Reinold Schneider, die deze gedachten in zijn
boekje 'Gedanken des Friedens' (Freiburg i. Br., 1945) verzamelde, en Werner
Bergengruen, wiens verzameling 'Diës Irae' (Zürich, 1946) reeds in 1944 clandestien
verspreid werd. (Een goed inzicht in de gedachten van deze katholieke Duitsers geeft
het Octobernummer van 'Neues Abendland' (Augsburg, 1946), door mij besproken
in 'Katholiek Archief' (9 Mei 1947.)
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Er zijn echter weinig pogingen gedaan van Duitse zijde, om het gehele morele,
philosophische en historische probleem van de Duitse verantwoordelijkheid voor
het verleden, met gezag en op grond van een waarlijk diep inzicht, te behandelen.
Daarom dienen dan ook deze weinige, maar alleszins geslaagde pogingen vermeld
te worden. Op de eerste plaats noemen we hier Karl Jaspers' 'Die Schuldfrage, Ein
Beitrag zur deutschen Frage' (Zürich, 1946). Het was van bijzondere betekenis dat
deze vooraanstaande en integere Duitse philosooph (tot kort geleden hoogleraar in
Heidelberg) de verschillende aspecten van de Duitse schuld, het juridische, morele,
materiële en metaphysische aspect onderzocht en daaraan een ernstig appel verbond
tot eerlijk aanvaarden van deze verantwoordelijkheid. Hij pleitte ervoor - en dit was
ook tot het publiek buiten Duitsland gericht - 'die Kette des Bösen', die de nazi's
gesmeed hadden, te verbreken, en deze ketting niet door nieuwe haat, ressentimenten
en wraaknemingen te versterken.
Hoewel dit kleine boekje een van de meest vruchtbare bijdragen tot deze gehele
discussie vormt, mist men bij Jaspers de religieuse beoordeling. Het boek wijst niet
op de betekenis van het christendom voor het bewustzijn van de ommekeer en de
heroriëntering.
Daarom is het boek van de theoloog Max Pribilla S.J. 'Deutschland nach dem
Zusammenbruch' (Frankfurt 1947), van grote waarde. Niet alleen omdat het dieper
ingaat op de historische, politieke en psychologische bases, waarop het Hitlerisme
in het Duitse volk kon groeien - vraagstukken die Jaspers niet of summier behandelt
- het boek van de bekende medewerker aan de 'Stimmen der Zeit' (het maandblad der
Duitse Jezuïeten) is bij alle critische beoordeling van de Duitse problemen waarlijk
constructief. Hij ziet de gebreken van het soldateske spel, dat uiteindelijk in diabolie
ontaardde, de gebreken van de gemeenschap, die de geestelijke moed en vrijheid van
het individu niet meer waardeerde, en hij wijst meteen ook de weg, om uit een diep
religieus beleven deze gevaarlijke haarden van verkeerde ontwikkeling te localiseren
en uit te roeien. Het helder en scherp gestelde boekje - dat gedeeltelijk ook in het
Engels vertaald is - mag naast het boekje van Karl Jaspers tot de werkelijk onmisbare
bijdragen tot de schuldkwestie gerekend worden.
Niet te vergeten is natuurlijk het werk 'Tag- und Nachtbücher' van Theodor Haecker
(München 1947), een boeiende en aangrijpende afrekening met de goddeloosheid
van het nazisme. De beschouwingen van Haecker vinden hun bijzondere kracht in
de wijze waarop feiten uit de politieke geschiedenis der oorlogsjaren geconfronteerd
worden met het geloof, de waarheden der openbaring en de Wil Gods zelf; een
voortdurende theologische critiek op het nazisme. Daardoor krijgt dit boek een sterk
pro-
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fetisch karakter; het laat de persoonlijkheid van deze eenzame strijder nog veel sterker
in het licht treden dan diens vroegere werken.
Er zouden natuurlijk een reeks grotere en kleinere, soms niet onbelangrijke
geschriften genoemd kunnen worden, die zich op hetzelfde terrein bewegen, maar
zij houden zich niet zo speciaal bezig met de Duitse schuldvraag. Wij noemen er
slechts enkele: F.A. Kramer 'Vor den Ruinen Deutschlands' (Koblenz, 1946); Friedrich
Meinecke 'Die Deutsche Katastrophe' (Wiesbaden, 1946); Eduard Hemmerle 'Der
Weg in die Katastrophe' (München, 1948); Werner Schöllgen 'Schuld und
Verantwortung. Nach der Lehre der katholischen Moraltheologie' (Düsseldorf, 1947);
Alfred Weber, 'Abschied von der bisherigen Geschichte' (Bern, 1946).
*

**

Welk antwoord gaf het Duitse volk op de vragen en verwijten, die het voorgelegd
kreeg van andere volkeren, hoe reageerde het op het appel van personen als Niemöller,
Schneiders, Jaspers, Haecker, Pribilla etc.? Een antwoord dat men representatief
voor het Duitse volk zou kunnen noemen werd niet gegeven, het zij dan dat men in
het uitblijven van een algemene positieve reactie reeds een antwoord wil zien. De
geestelijke afrekening met het verleden, met de schuld, verdronk vrij vroeg in
zelfverdediging naar aanleiding van de Nürnberger processen en de denazificatie,
ging onder in verwijten aan het adres van de geallieerden, verwijten over de
verdrijving uit het Oosten, de nood, de honger, de wanhoop. Zelfbeklag en volkomen
onvruchtbaar ressentiment waren het antwoord van een groot gedeelte van de
bevolking; deze houding nam een groot gedeelte van het volk aan ten opzichte van
een situatie die in de Duitse geschiedenis uniek mag heten.
Voor deze reactie zijn vele redenen aan te voeren. Indien wij er enkele noemen,
dan doen wij dit vooral omdat zij ons tegelijk duidelijk laten zien welke problemen
het geestesleven van het huidige Duitsland mede bepalen.
Het Duitsland van na 1945 lijdt vooral onder een zware crisis van iedere gezonde,
natuurlijke en natuurlijk gegroeide autoriteit. Door de capitulatie van 1945 was het
Duitse volk eensklaps ontbloot van iedere staatkundige, maar ook van iedere morele
autoriteit: niets bleef er meer over dat nog in naam van het Duitse volk voor de
Duitsers en de geallieerden kon optreden. Keizer en Republiek van Weimar waren
voorgoed weggezonken uit het bewustzijn van het volk; de eerloze aftocht der
nazi-leiders bracht niets anders dan ontgoocheling, minachting, zelfs
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eerlijke afschuw over zoveel verraad. Maar ook alle andere politieke en geestelijke
machten in het volk waren gecompromitteerd, niemand, geen groep, geen organisatie,
geen vereniging kon opstaan en het vertrouwen van het volk terugwinnen. Het enige
instituut dat uit de oorlog haar autoriteit ongeschonden kon redden was de Kerk. En
hier stond de Katholieke Kerk in een belangrijk gunstiger positie dan de Lutherse,
want de Lutherse geestelijkheid had in veel grotere mate deelgenomen aan het
nationaal-socialisme dan de Duitse katholieke clerus. (De kerkelijke autoriteiten van
de Protestantse Kerk hadden b.v. ook geen mogelijkheid een nationaal-socialistische
dominee te schorsen.)
De Katholieke Kerk in Duitsland had op deze wijze op het ogenblik van de
capitulatie een autoriteit, die ver buiten de grenzen van het katholieke volksdeel ging.
De Duitse Bisschoppen waren de enigen geweest die, volgens vele Duitse katholieken,
uit naam van het Duitse katholicisme hadden kunnen spreken: over de schuld van
het Duitse volk, over de weg naar de toekomst. Dat zij dit niet gedaan hebben wordt
tot op dit ogenblik in Duitse katholieke kringen betreurd en het was voor de
katholieken die een dergelijk woord van hun Bisschoppen verwachtten, zeer moeilijk
zich een juiste weg te kiezen voor de heroriëntering en bezinning; zij zagen zich,
ook op het gebied van de politieke verantwoordelijkheid, zonder leiding. Het zou te
ver voeren er thans nog nader op in te gaan dat dit samenhangt met de vaak onzekere
houding van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders tegenover het destijds opkomend
gevaar van het nationaal-socialisme. Een consequent en ondubbelzinnig optreden na
1933 zou een zelfde houding na 1945 ten zeerste vergemakkelijkt hebben. De Mainzer
Katholiekendag van Sept. 1948 heeft in een verklaring aan de christenen in de wereld
getracht dit woord over schuld en verantwoordelijkheid te spreken. Het is de vraag,
of men ook hier niet het juiste ogenblik verzuimd heeft.
Zulke pogingen bewijzen eigenlijk nog meer, dat de crisis der autoriteit dieper
gaande gevolgen heeft. Want niet alleen in de leiding van de staat, doch ook in het
algemeen politieke, sociale en culturele leven bleek onmiddellijk, dat het zeer moeilijk
zou zijn en zeer lang zou duren, om een echte, oorspronkelijke autoriteit en een
erkende hiërarchie, met waarden en functies, op te bouwen.
Dit heeft verschillende oorzaken en merkwaardige gevolgen: het is een feit dat
door een eigenaardige samenloop van omstandigheden een groot aantal zeer bekwame
Duitse persoonlijkheden, die in het openbare leven van na 1945 van zeer grote
betekenis hadden kunnen zijn, niet meer aanwezig waren: oorlog, de grote moord-actie
na de aanslag op Hitler, emigratie en dergel. hebben Duitsland van bekwame leiders
beroofd. Uit
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het katholieke kamp kunnen hier direct klinkende namen genoemd worden, namen
van leiders die niet vervangen kunnen worden: Theodor Haecker, Carl Muth, Paul
Simon; de christelijke arbeiders verloren Letterhaus, Prelaat Otto Müller, Adam
Stegerwald, etc. Anderen zijn door emigratie geheel aan de Duitse wereld onttrokken:
Brüning, Thomas Mann, Friedrich Wilhelm Foerster, Dietrich von Hildebrand, Goetz
Briefs, Ernst Cassirer (die kort geleden in Amerika overleed) etc. Nieuwe namen
vinden in het Duitse openbare leven nog niet voldoende weerklank, terwijl
vertegenwoordigers der oudere generatie, zoals de politici Adenauer, Albers, Loeb,
Severing, Hermann Wirth, Amelunxen bij de jeugd, die de tijd van vóór Hitler niet
kent, geen of bijna geen begrip vinden.
Daarbij komt, dat het politieke leven door de ervaring, opgedaan in de periode
van het nationaal-socialisme, bij de Duitse bevolking zeer veel aanzien heeft verloren.
Nu men zich door het nationaal-socialisme bedrogen ziet, of zijn eigen totale
misrekening moet erkennen, doet men in het geheel niet meer aan politiek. Door het
snelle omslaan van de algemene politieke richting - na de dwang in één richting moet
men als het ware plotseling terugschakelen, meestal zonder dieper begrip, in de
tegenovergestelde richting - heeft het volk door 12 jaar gedirigeerde voorlichting
bijna ieder gezond politiek instinct verloren. De partij- en organisatiemoeheid is het
symptoom; het absolute wantrouwen in het openbare leven, het gebrek aan gevoel
voor echte autoriteit is de ziekte van dit denken. Het zou gemakkelijk zijn dit aan de
hand van allerlei statistieken te bewijzen: de geringe deelneming aan politieke
activiteit die vooral door de jeugd gedemonstreerd wordt, de vrees zich, op welke
manier dan ook, te exponeren (men is zelfs bang zich op een vaste krant te abonneren,
omdat men dan reeds ergens geregistreerd is), de geringe belangstelling zelfs voor
de belangrijke verkiezingen.1.
Het is een van de moeilijkste taken van de nieuwe politieke partijen in Duitsland,
niet alleen om klaar te komen met de actuele politieke, sociale en economische
vraagstukken, maar op de eerste plaats, om zich een aanzien en een autoriteit bij de
Duitse bevolking te verwerven. Dit is vooral voor de christelijke partijen een
levenskwestie; een levenskwestie natuurlijk ook voor het Duitse volk. Op het ogenblik
gaat deze psychologische strijd nog altijd voort. Men weet dat in Duitsland een
nationalistische politiek met allerlei militairistische decoratie vrij gemakkelijk spel
heeft. Een partij die de christelijke principen en de democratische ideeën tot grondslag
neemt, heeft een zeer moeilijke positie. Welke morele en psychologische steun de
bestaande politieke partijen als zodanig van de

1.

Bij de verkiezingen voor de studentenraad van de universiteit München in Nov. 1948 heeft
slechts 25% van de studenten gekozen.
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bevolking ondervinden, laat zich niet eenvoudig bepalen; in ieder geval mag men de
staatkundige waarde van deze partijen niet overschatten.
Het gaat er ons in dit verband dus niet om, vast te stellen welke politieke partij zal
winnen, maar allereerst om na te gaan, welke betekenis de nieuwe democratische
partijen op het ogenblik in het Duitse volk hebben. Reeds bij het ontstaan van deze
partijen werden ze met enkele vertrouwenshypotheken belast: een vrije keuze was
er niet; vanzelfsprekend niet, er werden alleen bepaalde partijen toegelaten. Bovendien
mochten en konden vele Duitsers niet kiezen: de krijgsgevangenen die nog in andere
landen waren, de nazi's, de gëinterneerde politieke delinquenten. Daarenboven nam
soms slechts 60 tot 70 per cent van de bevolking deel aan de verkiezingen. Dit wil
dus zeggen dat de politieke partijen hun vertrouwen ontlenen aan misschien 50 per
cent der bevolking. Deze berekening krijgt een sterke bevestiging door de laatste
verkiezingen in Keulen, twee maanden geleden: In deze grote stad van bijzondere
betekenis, bedroeg de deelname aan de verkiezingen niet meer dan 49 per cent.
Men kan uit zulke feiten reeds opmaken, dat het gezag van de nieuwe Duitse
regering en van de nieuwe politieke partijen nog beperkt is. Dit heeft zijn uitwerking
ook op andere terreinen. De crisis van de autoriteit uit zich ook in een crisis van de
publiciteit: het gedrukte of openbaar gesproken woord heeft in vele kringen der
bevolking zijn gezag verloren, vooral in de eerste jaren na de capitulatie hechtte men
er bijzonder weinig waarde aan. Door de onbegrensde dwang en de voorlichting,
waaraan de publieke opinie onder Goebbels onderworpen was, verloor de massa
ieder vertrouwen in welke krant, in welke voorlichting dan ook. En wat misschien
erger is: zij verloren het vermogen een krant te lezen. De publicisten in Duitsland
zagen zich daardoor voor een uiterst moeilijke taak geplaatst: een wantrouwend,
apathisch en tegelijk politiek onmondig volk te moeten voorlichten en opleiden, een
proces dat nog geenszins is gesloten. Want ook bij de pers zelf ontbrak het aan
geschoolde krachten, aan traditie, aan een vaste ervaring.
Slechts zeer geleidelijk aan konden bepaalde bladen zich een vast en geïnteresseerd
publiek scheppen, maar daarmede is het probleem nog lang niet opgelost. Juist de
goede bladen bewijzen het, en zeggen het trouwens zelf ook, dat met hun succes nog
geenszins het Duitse volk in zijn geheel te beïnvloeden is. Achter ieder blad staat
een bepaalde groep, maar al deze groepen samen laten nog een groot, onbekend
terrein open. Men vindt deze 'onbekende factor' bij het politieke leven, bij de pers,
bij de organisaties, bij de jeugd. En toch zal van dit grote gedeelte der Duitse
bevolking voor de naaste toekomst nog veel afhangen. Als wij enkele van de bladen
met werkelijke invloed willen noemen, dan op de
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eerste plaats de 'Frankfurter Hefte', een maandblad dat geleid wordt door een groep
vooruitstrevende katholieken, waarvan Eugen Kogon, de schrijver van het boek 'Der
S.S. Staat' (Düsseldorf, 1946, later ook in München, Frankfurt, Stockholm en in een
Franse vertaling verschenen) en Walter Dirks de bekendsten zijn. Dit maandblad
heeft het zich zeer concreet ten doel gesteld de algemene politieke belangstelling
van de Duitsers in democratische en christelijke zin te wekken en te scholen. Het
gebruikt daarbij alle middelen van serieuze publiciteit: nauwkeurige documentatie,
felle en openhartige critiek, constructieve beschouwingen over de meest actuele
vraagstukken, ook als deze wegens hun delicaat karakter in het algemeen slechts
object van de fluister-propaganda zijn. Want zeer terecht gaat de redactie van het
standpunt uit, dat de politieke sfeer alleen dan opgehelderd kan worden, als men alles
tot onderwerp van een redelijke publieke discussie maakt. Naast de Frankfurter Hefte
zou men in dit verband nog kunnen noemen het neutrale weekblad 'Die Gegenwart'
(Freiburg i. Br), een kruising van de vroegere 'Frankfurter Zeitung' en de 'New
Statesman and Nation' en het katholiek geïnspireerde weekblad 'Rheinischer Merkur'
(Koblenz a. Rh., uitgever en hoofdredacteur F. Kramer). Een nieuw katholiek
weekblad 'Münchner Allgemeine' en 'Das sozialistische Jahrhundert' (Berlijn)
verdienen wellicht ook nog vermeld te worden.
Uit al het voorgaande blijkt, dat Duitsland nog niet tot een stabiele orde in het
geestelijke en politieke leven is gekomen, dat men de stromingen die zich aftekenen
nog niet representatief kan noemen, dat de leidende ideeën nog niet 'leidend' genoeg
zijn, nog niet voldoende gedragen worden door een gezonde geestelijke sfeer in het
volk. Alles is dus nog in ontwikkeling en veel wat medebeslissend zal zijn voor de
toekomst heeft nog niet zijn uitdrukking gevonden in een vastomlijnde groepering.
Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke toestand gevaren in zich bergt, daar
men niet voldoende contrôle over en invloed op deze anonieme factoren heeft. Des
te meer is het te hopen, dat de goede krachten die werkzaam zijn, in dit beginstadium
op bevredigende wijze tot groei kunnen komen.
Deze algemene verschijnselen in het geestelijk leven van het hedendaagse Duitsland
zijn echter alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de geweldige verschuivingen
die zich in het sociale leven van Duitsland voltrokken. Want juist deze verschuivingen
zijn het, die het gehele maatschappelijke en ook geestelijke en politieke leven in
Duitsland - nu en in de toekomst - zullen beïnvloeden. Men zou daarom ook kunnen
zeggen, dat men de situatie niet kan begrijpen en de verdere ontwikkeling niet kan
overzien, als men dit totale beeld van het sociale leven niet tegelijk voor ogen heeft.
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Wij zeiden reeds dat op het staatkundig terrein alles in gisting en wording is. Men
zou in Duitsland zelfs een goede studie van het wezen van de staat kunnen maken
want in vele opzichten en op vele gebieden bestaat er nog geen staat in de juiste
betekenis van het woord. Door het wegvallen van een centrale regering, door de
verdeling in zones van zuiver administratieve betekenis, de oprichting van nieuwe
landen die niet altijd op historische bases ontstaan zijn (Niedersaksen,
Nord-Rhein-Westphalen, Hessen), de beperking der bevoegdheden van de landelijke
regeringen - dit alles en de bovenaangehaalde politieke toestanden brengen met zich
mede dat een staatsgevoel en een staatsgezag als zodanig nog niet bestaan. Door de
spanning tussen Oost en West is het mogelijk dat een sterker aaneengroeien der
westerse landen tot stand komt. Maar of uit de pogingen van Frankfurt en Bonn: een
West-Duitse constitutie te ontwerpen, een werkelijk organische en stabiele west-Duitse
staat zal resulteren, dienen wij nog af te wachten. Hier moge slechts terloops gewezen
worden op de zeer bijzondere betekenis van de zuid-Duitse landen in dit verband,
want deze hebben hun oude historische structuur en hun staatsbesef in sterke mate
kunnen bewaren (Baden, Württemberg, Beieren). Zij zullen dan ook bij de
machtsverdeling tussen unitaristische en federalistische stromingen hun woordje
meespreken.
Dit ontbrekend staatsbesef met alle psychologische gevolgen van dien, wordt nog
verscherpt door de omwenteling op sociaal terrein. Een geordende, doorzichtige,
stabiele maatschappij is er niet, of is er in fragmenten naast chaotische of fluctuerende
stukken van een voorbije of komende maatschappij. De meestal bekende feiten maken
dit duidelijk genoeg. Wij geven er hier enkele belangrijke weer, waarbij wij een
statistiek verwerken uit 'Documents' (Offenbourg, cahier 5, 1948.)
De oppervlakte van Duitsland bedroeg in 1937 nog 470.545 km2, op het ogenblik
is dit 357.062 km2. In dit aanzienlijk kleinere gebied wonen echter 6 à 8 millioen
mensen méér dan in 1939 (67 millioen i.p.v. 60 millioen). Na 1945 is er namelijk
iets gebeurd, dat nog tientallen jaren de situatie van de Duitse bevolking zal
beïnvloeden. Er werden 12 à 14 millioen z.g. 'Volksduitsers' (d.w.z. personen van
Duitse origine, maar met een ander staatsburgerschap) en Duitsers uit de aan Polen
afgestane gebieden verdreven naar het resterende Duitsland. De bevolkingsdichtheid
steeg daardoor in het westen van 160 tot 190. Dit is de grootste volksverhuizing in
een dergelijk korte tijd in de geschiedenis. Een zeldzaam record.
Maar de gevolgen van dit alles zijn niet minder de aandacht waard. Want door het
afstaan van de oost-Duitse gebieden aan Polen en de afsluiting der Russische Zone
van het Westen, verloor Duitsland een groot
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gedeelte van de voor het geïndustrialiseerde Westen zo nodige landbouwgebieden.
De volgende cijfers maken dit heel duidelijk: de landbouwgebieden die aan Polen
werden afgestaan vormen 25%, die in de Russische Zone liggen 23% van het gehele
vroegere Duitse bouwland. Thans moet dus 75% van het oorspronkelijke bouwland
voedsel opbrengen voor een bijna gelijk aantal mensen als vroeger de 100%, namelijk
68 millioen. In het op deze wijze bedreigde Westen stroomden millioenen haveloze
en ontredderde mensen binnen (Beieren zag zijn bevolking eensklaps met 27%
toenemen, Sleeswijk-Holstein met 66%!). Het is natuurlijk onmogelijk dat deze
enorme groepen vluchtelingen uit het Oosten onmiddellijk geabsorbeerd worden en
een organisch gedeelte van de ingezeten bevolking gaan vormen.
Integendeel, het is geen mooi blad in de toch al niet zo mooie Duitse geschiedenis
van de laatste jaren, dat de kloof tussen de ingezetenen en de 'Neubürger' gedurende
zeer lange tijd scherp waarneembaar was. Uit angst, egoïsme, verschillende
geaardheid, gebrek aan begrip etc., nam de ingezeten bevolking de vluchtelingen
niet op in die geest, die men van hen had moeten verwachten. De scheiding tussen
de vaak in enigszins normale omstandigheden levende ingezetenen en de haveloze
vluchtelingen bleef lang bestaan en is ook thans nog niet geheel verdwenen. Telt
men bij al deze vluchtelingen nog de ongeveer 6 millioen gebombardeerden, dan
komt men gemakkelijk tot een getal van 15 tot 20 millioen in hun sociaal bestaan
bedreigde Duitsers.2.
Het gehele aspect van deze ingrijpende sociale verschuiving werd kort geleden
door Ludwig Neundörfer in een uitvoerig verslag beschreven ('Unser Schicksal',
Frankfurt a. M. 1948). Uit dit verslag kan men duidelijk opmaken, dat een diepgaand
onderzoek juist over het beeld van de sociale verhoudingen zeer verrassende en
verontrustende resultaten oplevert: het aantal bezittenden is sterk teruggelopen, het
aantal economisch zwakken buiten iedere verhouding toegenomen, een groot
percentage van de bevolking in vaste dienst, d.w.z. niet meer zelfstandige ondernemer,
waardoor dus uiteindelijk een grote massa is ontstaan die nog geen definitieve sociale
vorm heeft gevonden. De constructieve en stabiele elementen in een dergelijke
maatschappij zijn ten zeerste verzwakt. Dit wordt nog verscherpt door een
structuurverandering van de sociale verhoudingen op het platteland. Neundörfer
spreekt van een 'revolutie van het dorp': men heeft namelijk de vluchtelingen naar
het platteland gedirigeerd - wat nu een fout, of tenminste een groot nadeel blijkt te
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Een nauwkeurig rapport op grond van officiële gegevens over de vluchtelingen publiceert
Karl Wilhelm Böttcher 'Die deutschen Flüchtelinge als europäisches Problem' in 'Frankfurter
Hefte', Juli 1948. De psychologische en sociale kwesties verwerkt Elisabeth Pfeil in een
boek: 'Der Flüchtling', Hamburg 1948.
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zijn. De vluchtelingen zijn meestal stadsmensen, vinden geen werk bij de boeren,
ondermijnen door werkloosheid en ontevredenheid het moreel van de landbevolking,
welke toch al zeer beïnvloed wordt door de zwarte markt. Dit alles doet zich
onmiddellijk gevoelen in het religieuse leven: het platteland van Duitsland is in dit
opzicht veel minder gezond dan het lijkt. Katholieke Actie onder de boeren is een
dringende noodzaak geworden.
Daarbij komen echter nog elementen die het geestelijk leven direct beïnvloeden.
Men denke alleen maar aan het vrouwenoverschot: in doorsnee zijn er 25% meer
vrouwen dan mannen. Tussen het 25e levensjaar en het 45e levensjaar bedraagt dit
percentage dikwijls nog meer, want in die jaren leed de bevolking de grootste
verliezen. Verhouding als van 1:5 zijn geen zeldzaamheid.
Het wegvallen van de mannelijke bevolking tussen 30 en 50 jaar betekent echter
voor het gehele maatschappelijke leven, dat er een groot gebrek aan leidende figuren
heerst. Want juist de generatie tussen 30 en 50 was niet alleen het sterkst bij de oorlog
betrokken en leed daarom de grootste verliezen, maar het was ook deze generatie
die het nationaal-socialisme actief steunde. Velen van hen moesten daarom
onmiddellijk uitgeschakeld worden en daardoor gaapt er een grote kloof tussen de
jeugd en de ouderen, een kloof die niet gemakkelijk te overbruggen is. Doordat men
dus op deze oude generatie moest teruggrijpen, werden bekende figuren uit de
Weimar-tijd ingeschakeld als leidende personen op de universiteiten, in het culturele
werk, in de politieke partijen enz. Deze figuren zagen zich geplaatst tegenover een
jeugd die van hun generatie niets meer afweet. Er ontstond een coupure tussen de
jongeren en de ouderen, die de algemene situatie kenmerkt. Want vaak spreken die
ouderen een taal die de jongeren niet verstaan, zij leven uit een traditie die voor de
jongeren van iedere inhoud ontbloot is. Omdat het probleem van de jeugd in Duitsland
toch al zo urgent is, is dit symptoom dubbel bedenkelijk. (Wij verwijzen hier slechts
naar het in dit tijdschrift verschenen artikel over de Duitse jeugd van Drs. J. van
Hessen, October 1947). Want door de Hitlerjeugd, arbeidsdienst en oorlog werd de
geestelijke opleiding van de Duitse jeugd niet alleen uitgesteld, doch ook in een
funeste richting geleid. Hier moet dus een grote achterstand worden ingehaald. De
grens tussen jeugd en volwassen is naar boven verschoven; men zou nu mensen van
25, zelfs van 30 jaar nog onder de jeugd moeten rekenen. Door het wegvallen van
een generatie opvoeders ontbreekt deze jeugd ook een eigenlijke geestelijke partner.
Van Duitse zijde spreekt men veel over een bedenkelijke 'obstructie tegen de
volwassenen'. Het resultaat daarvan is dat de jeugd zich in een soort isolement binnen
de
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eigen bevolking opsluit, geen natuurlijke verbinding met de wereld onderhoudt en
daardoor kan terugvallen in de enige levenswijze die haar bekend werd, namelijk
die van 1933, al zullen de ideologische waarden van deze levenswijze nu een andere
naam krijgen.
Ook dit heeft natuurlijk zijn gevaarlijke kanten door de sociale omstandigheden
waarin de jeugd leeft. Woningnood, economische ellende, ontreddering van het
gezinsleven, ondermijning van iedere autoriteit in de ogen van de jeugd, die al haar
vereerde en verafgode leiders zag wegzinken in het eerloze niet - dit is de
gevoelswereld van de tegenwoordige Duitse jeugd. In de extreme gevallen leidt dit
natuurlijk tot een leven waarvoor ter vergelijking geen Europese maatstaven te vinden
zijn. Een van de weinige authentieke informaties over de concrete situatie van zulke
jongeren vormt wel het vaak huiveringwekkende boek van Dieter Meichsner:
'Versucht's noch mal mit mir' (Hamburg, 1947). Het is de autobiographie van een
jongen, die op 16 jarige leeftijd, tegen het eind van de oorlog, soldaat werd, drie door
de Feldgendarmerie opgehangen soldaten lossneed, door zijn eveneens jeugdige
meerderen na de capitulatie werd meegesleurd in de 'Wehrwolf' actie, in deze wilde
oorlog gedwongen werd eigen gevangenen neer te schieten, om dan als een opgejaagd
beest door Duitsland te vluchten...
Als men in het oog houdt, dat zeker meer dan 100.000 van dergelijke jeugdige
mensen, zonder vaste woonplaats en zonder enig bezit, door Duitsland zwerven, dan
zal men het geweldige vraagstuk van de jeugd niet langer onderschatten. Neemt men
daarbij in aanmerking, dat ook de in vrij normale omstandigheden levende jeugd,
met alle mogelijke gebreken van de schoolopleiding moet kampen (geen lokalen,
boeken, hygiënische inrichtingen etc.), en dat in vele gezinnen de vader gesneuveld
is, waardoor de moeder buitenshuis moet werken (dit laatste geldt voor 15 tot 20%
der schoolkinderen), dan wordt dit sombere beeld zeker niet optimistischer.
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Bij een Gedicht van Goethe
door Dr J.M. Kramer
WAnneer men de kunst, met een nuchtere en haast oppervlakkige blik, van uit de
verte gadeslaat, en dan een antwoord zou moeten geven op de vraag, die men u stelt:
wat u het bijzondere en kenmerkende lijkt van deze menselijke bedrijvigheid, dan
zou het antwoord, dunkt mij, als volgt kunnen luiden: in de kunst gaat de mens er
toe over iets te reproduceren, wat reeds bestaat: hij herhaalt iets, wat door en in de
natuur reeds gegeven is. De kunstenaar schept een beeld van een mens, die er reeds
is en die hij waarschijnlijk met zijn schepping niet verbeteren zal, maar hij wil
gelijkenis vastleggen in een werk van eigen hand. Zo de schilder die een landschap
afbeeldt, de dichter die een levenservaring oproept en vorm geeft in zijn gedicht, de
musicus die een gemoedsbeweging vertolkt door een spel van rhythme en klank.
De kunst herschept iets, wat in de natuur reeds aanwezig is: in de natuur, die wij
gadesloegen en beleven, vinden wij de aanleiding, de stimulus tot het vervaardigen
van het kunstwerk. Als de natuur er niet was met haar vormen en gestalten en kleuren
en geluiden, waarin de mens een harmonie ontdekt die bevrediging schenkt aan zijn
ingeschapen zielsbehoefte, als deze verhouding er niet was tussen de mens en de
hem omringende en in hem aanwezige natuur, dan was het kunstwerk er niet. Ars
imitatur naturam: de kunst bootst de natuur na; de kunst is mimèsis, nabootsing:
ziedaar in een enkel woord de kunstleer der Ouden, zoals zij vooral door Plato en
Aristoteles is ontworpen en geformuleerd: in critisch-afkeurende zin door Plato, die
de psychologische en aesthetische betekenis niet zag van deze voor hem zinloze en
overtollige nabootsing van het bestaande; in positieve en waarderende zin door
Aristoteles, het grote genie, wiens blik zo veelomvattend en doordringend was, wiens
belangstelling en liefde uitgingen naar het leven in al zijn veelzijdige
verschijningsvormen. In het kleine gulden boekje, dat als Ars Poetica bekend
geworden is, vindt men voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke geest
een volledige kunstleer, weliswaar in nuce nog: fragmentarisch en onvolledig
uitgewerkt, maar door zo menige rake opmerking en definiëring getuigend van een
bij de Grieken met hun uitzonderlijke scheppende begaafdheid overigens zeldzaam
vermogen tot bewuste aesthetische waardering. Slechts het onbegrip van latere tijden,
die uit de afgeleide regels vooropgezette, die uit de kunstbeschouwing
kunstvoorschriften heeft
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gemaakt zonder acht te slaan op de verscheidenheid van het intussen historisch
gegroeide, slechts dit algemene onbegrip heeft dit zeldzame geschrift in discrediet
kunnen doen raken als de bron der verfoeide regels van het pseudo-classicisme, zoals
de beruchte drie eenheden van tijd, plaats en handeling. Niet alles wat van gelding
was voor het antieke kunstwerk is ook nog waar voor het moderne; het principe
echter, waarop Aristoteles zijn theorieën grondvestte, blijft onverminderd van kracht:
de kunst is mimèsis, nabootsing; de kunstenaar schept niet uit niets: hij bootst iets
na, wat in de natuur buiten of in hem reeds gegeven was.
Maar door dit vast te stellen is nog het eigenlijk waardevolle van de kunst niet
blootgelegd. De kunst is mimèsis ja, maar dit wil niet zeggen dat zij slechts een
uiterlijke en uiterst getrouwe nabootsing moet zijn van het in en door de natuur
gegevene. Dat de kunstenaar iets nabootst, betekent ook dat hij niet uit een uitwendige
noodzaak schept, doch vrij, uit innerlijke drang. Hierdoor is het maken van de
kunstenaar essentieel verscheiden van dat van de technicus: de artiste is een ander
dan de artisan en het is daarom onjuist aan de moderne aesthetica te verwijten (zoals
bijv. Maritain gedaan heeft), dat zij de 'schone' kunsten heeft losgemaakt uit de
samenhang met het werk van de ingenieur en de ambachtsman. Het kunstwerk is
principieel iets zelfstandigs en wezenlijk verschillends van het andere maakwerk:
de ingenieur bouwt een machine, omdat zij hem besteld is en in een bepaalde behoefte
voorziet; deze machine is iets nieuws en niet de 'zinloze en overbodige' herhaling
van iets, dat reeds veel beter in de natuur aanwezig is. De technicus handelt uit
nuttigheidsoverwegingen, die een maatschappelijk karakter dragen; maar de
kunstenaar heeft voor zijn daad geen ander excuus, dan dat hij handelt uit innerlijke
aandrang; ook als hij alleen was, zou hij het kunstwerk scheppen. Zijn schepping is
vrij: geen economisch nut of noodzakelijkheid op zich (hoewel dit, in de concrete
situatie, bijkomstige factoren kunnen zijn) legt hem op het beeld van een mens te
vervaardigen, een landschap te schilderen of een gemoedsaandoening in woord of
klank te vertolken. Natuurlijk kan men hier tegen opwerpen dat menige technicus
met een ware hartstocht bezield is voor zijn vak en het 'maken' nooit zou kunnen
laten, terwijl er zovele kunstenaren zijn, niet bij de gratie Gods, maar bij die van het
goed betalende publiek, dat het maakwerk de voorrang geeft boven de vrije en
persoonlijke schepping. Doch dit raakt het wezenlijke niet: op zich beschouwd wordt
het nabootsend kunstwerk geschapen vrij, uit innerlijke aandrang; de machine omdat
zij nuttig en nodig is. Zelfs voor de bouwkunst, die toch uit de aard van de zaak het
meest met 'techniek' te maken heeft, kan men dit principe handhaven en beweren dat
zij slechts bouwkunst is, voorzover zij boven
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de loutere techniek uit weet te komen en de kunstenaar iets persoonlijks, iets van de
geestelijk-menselijke sfeer weet te vangen in zijn spel met de natuurlijke
ruimteverhoudingen.
Het kunstwerk heeft zijn oorsprong in het gemoed van de mens, de machine in
het nuchtere en gewiekste verstand. Het kunstwerk maakt iets na, de machine is iets
nieuws, zij is een uitvinding. Het kunstwerk is essentieel verscheiden van het
maakwerk.
Het kunstwerk is dus een uit innerlijke aandrang herscheppen van iets dat in de
natuur reeds aanwezig is. Uit deze definitie volgt onmiddellijk dat het niet een
'fotogetrouwe' weergave der natuur is of behoeft te zijn. Het kunstwerk krijgt iets
mee van het scheppende subject, dat zich heeft 'ingeleefd' in het stuk werkelijkheid,
dat het herscheppen wil en dat het op deze wijze maakt tot de uit-, de vèrbeelding
van dit persoonlijk beleven. Vandaar dat deze omschrijving van het wezen der kunst,
zoals wij haar gaven, maar twee richtingen geïnterpreteerd kan worden: men kan de
nadruk leggen op het objectieve, het 'natuur' gegeven, of het subjectieve, het
persoonlijk element in elk kunstwerk. Moderne beschouwingen stellen over het
algemeen het tweede element op de voorgrond; en ook in de moderne kunst zelf,
tegenover bijv. het Griekse 'realisme', treden over het algemeen de persoonlijke
trekken van de kunstenaar, het nieuwe ook en revolutionnaire, sterker op de
voorgrond. In de 'expressionistische' kunst is dit persoonlijke herscheppingselement
wel op de spits gedreven en herkent men, oppervlakkig gezien, nauwelijks de banden
die het kunstwerk nog binden aan de gegevene, de objectieve natuur. Toch blijft ook
hier de natuur, zoals zij is geschapen, zoals zij gegeven is, de grote inspiratrix der
kunst. Want juist ook deze expressionistische en verwante kunstuitingen hebben
uiteindelijk slechts ten doel aan een bepaalde, natuurlijke ervaring of emotie uiting
te geven; één bepaald moment van deze ervaring of aandoening moet op de voorgrond
gesteld worden en dat geschiedt op de wijze der 'verheviging': door een - voor
classicistische opvattingen - 'extravagante' vormgeving wordt dit ene moment, dat
in het natuurlijk beleven gegeven was, op somtijds schrille wijze, met verwaarlozing
der andere natuurlijke trekken, in het volle licht gesteld.
Niet alleen voor het expressionisme in engere zin geldt dit, maar zoals gezegd
voor de moderne kunst in het algemeen. Onder de verhevigde, overdreven of
extravagante vorm (deze qualificatie, wel te verstaan, vanuit classicistisch standpunt
en niet noodzakelijk bedoeld in afkeurende zin) herkent men met meer of minder
moeite toch de natuurlijke en normale ervaring die de grondslag vormt van de gehele
constructie. Om maar een recent voorbeeld te noemen: in een boek als Gods Geuzen
met zijn, in
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deze vorm soms onwaarschijnlijke superlatief-figuren, herkent men toch heel goed
de natuurlijke emoties van de normale mens; het boek is minder 'gevaarlijk' dan het
aanvankelijk om zijn (zonder twijfel) rauwe beschrijvingen schijnt; de karakters
blijken bij herhaling onschuldiger en goedmoediger dan zij er op de eerste vervaarlijke
aanblik uitzien: het bezwaar zou zelfs uiteindelijk kunnen zijn, dat ondanks de schijn
van het uiterste realisme, de werkelijkheid in dit zonder twijfel belangrijke boek als
te mooi en edel (en romantisch!) wordt voorgesteld. Maar ligt dit niet enigszins op
de weg der kunst?
Onder de uiterlijke vervorming herkent men dus immer weer de natuurlijke emotie,
die de aanleiding vormde tot het kunstwerk en er de grondslag van bleef. Een ander
voorbeeld is Dostojewski. Zijn romanfiguren schijnen met de werkelijkheid niet veel
meer gemeen te hebben: wij zijn er allen wel van overtuigd nimmer een Raskolnikow
of Prins Myschkin in levenden lijve te zullen ontmoeten. Toch zijn ook deze figuren
de exponenten van natuurlijke ervaringen en gemoedsbewegingen van hun schepper.
Men kan zich afvragen of niet het eigenlijke thema, het grondmotief bijv. van De
Idioot het conflict is tussen twee 'soorten van liefde' in de ziel van Dostojewski zelf,
welke hij gestalten heeft gegeven in de figuren van Aglaia en Nastasia Filippowna,
die beide twee geheel verschillende werelden symboliseren: die van de 'gelukkige',
natuurlijke en gave (doch voor Dostojewski onbereikbare) liefde tot de vrouw, welke
'goed' is, en een daemonische hartstocht voor een 'gevallene', waarin echter, juist
door de aanraking met het boze, ook het uitzicht geopend wordt op de mysterievolle
diepten der Christelijke bovennatuur. In de grond dus het conflict tussen goed en
kwaad, zo belicht dat eerste de misère van het kwaad ook het geheim leert van het
goede, het bovennatuurlijk goede wel te verstaan, dat meer is dan het 'natuurlijke'.
Een dergelijk conflict lijkt mij ten grondslag te liggen aan deze 'onwerkelijke' roman,
en alleen omdat dit zo is, en ook dit kunstwerk dus tenslotte appelleert aan gevoelens
en ervaringen die ook wijzelf beleven kunnen, staat De Idioot als kunstwerk zo hoog:
niet om het uitzonderlijke van het gegeven, maar het diep in elke mens en elke natuur
verscholene en dus algemeen-menselijke.
***
In de meeste kunstbeschouwingen en theorieën wordt het subjectieve, hèr-scheppende
element zozeer op de voorgrond gesteld, dat wel eens vergeten dreigt te worden, dat
de natuur hier niettemin op de achtergrond van alles staat. Bij tijd en wijle kan het
zelfs nuttig zijn weer eens stellig en welbewust zulk een 'terugkeer tot de natuur' te
gaan prediken: iets
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dat steeds gebeurd is en opnieuw gebeuren zal, zodra door welke oorzaken ook het
uiterlijk kunstbeeld al te zeer is gaan afwijken van het met onze natuurlijke ogen
aanschouwde en in onze normale aandoeningen ervarene. Reeds nu trouwens kan
het soms reeds 'heilzaam' aandoen, wanneer wij, als contrast met al te eenzijdige,
vervormde en in de superlatief gestelde moderne kunstproducten, ons geplaatst zien
tegenover zulke, waar de mens is geschilderd met natuurlijke onbevangenheid en
zekerheid, zoals hij is, niet in zijn uiterlijke, maar in zijn innerlijke levensaard. Aan
alle kunst-scheppen en genieten ligt de drang ten grondslag zichzelf te herkennen in
het afgebeelde; het doet ons goed deze uiterlijke objectivering te zien en te beleven
van wat wij allen, maar meer vaag en confuus, in werkelijkheid ervaren hebben: dit
beleven van het kunstwerk schenkt de uitweg, de bevrijding, de 'katharsis' van de
affecten die, in ons opgestapeld, lagen te wachten op deze vertolking; deze gefingeerde
beleving van een kunstmatig opgeroepen ervaring maakt ons voor enkele ogenblikken
tot een gaaf en volledig mens. Mits natuurlijk de afbeelding, de nabootsing in het
kunstwerk op dit gave en volledige is gericht; mits zij dus het gebrekkige, door ieder
individu slechts partieel en onduidelijk ervarene, 'idealiseert', d.w.z. in de
oorspronkelijke, door Schepper of Natuur bedoelde, gave gedaante voorstelt. De
kunst, het in wezen van de natuur afgekekene, wordt op haar beurt het
voor-het-van-de-natuur-afgewekene voorbeeldige. Omdat de kunstenaar ook een
wijze is en een ziener, wiens blik door de oppervlakkige schijn heen doordringt in
het wezenlijke, het in alle tijden zo blijvende.
Uit deze overwegingen volgt ook het grote belang dat de klassieke kunstwerken
nog altijd hebben voor de vorming van de moderne mens. De klassieken, die de
wisseling der waarderingen in de loop der tijden hebben overleefd, tonen ons de
mens zoals hij in al deze tijden was en ook nu nog blijkt te zijn; want als het menselijk
beeld, dat de klassieke kunstwerken ons tonen, verouderd zou zijn, zouden die werken
ons niet meer kunnen boeien. Doch dit is met de ervaring in strijd; hoewel er
ongetwijfeld zijn voor wie 'klassiek' synoniem is met 'vervelend', is de waardering
van zovele grotere groepen, die tegenover het moderne volstrekt niet afwijzend staan,
nog volkomen eerlijk en spontaan; er is geen reden hieraan te twijfelen. Zeker, het
genieten van het klassieke kunstwerk vraagt het doorbreken van een bepaalde
eenzijdigheid, een zekere groei ook, niet slechts van de 'smaak' in ergere zin, doch
in de algemene levenservaring: het min of meer obligate genieten van de klassieken
op de schoolbanken is niet te vergelijken met het gerijpte oordeel op latere leeftijd.
Vele klassieken eisen aldus, om begrepen en genoten te worden, een

Streven. Jaargang 2

498
zekere scholing van de geest; er zijn er echter ook, die door hun eenvoud en waarheid
zo overrompelend werken dat niemand met enige smaak het waagt te twijfelen aan
hun superioriteit. Dit is bijv. het geval met Shakespeare, en hoewel misschien in iets
mindere mate, met de lyriek van Goethe. De grote dramaturg is de meerdere gebleken
van de bij uitstek humanistische dichter; hij is het grotere natuurgenie; aan Goethe
denken wij niet meer met die diepe en dwepende bewondering, welke kenmerkend
was voor de burgelijk-romantieke 19e eeuw. Toch blijft ook hij een figuur van
uitzonderlijke proporties; vooral als lyricus zullen er maar weinigen zijn, die hem
niet onder de grootsten van alle tijden rekenen, wat des te opmerkelijker is, omdat
lyriek een van de weinige, ja eigenlijk de enige dichtsoort is, waarin ook onze eigen
tijdgenoten zich met vroegere generaties durven te meten, terwijl men heus niet
zeggen kan dat deze moderne lyriek uit de school van Goethe is voortgekomen.
Integendeel, een confrontatie met Goethe's lyriek zal in menig opzicht uitlopen op
een verholen critiek op veel van de moderne poëzie, welke veelal als onaantastbaar
wordt beschouwd en volkomen gerechtigd als gelijkwaardig te gelden met de klassieke
voortbrengselen van het verleden.
Een analyse echter van een van Goethe's meest bekende gedichten zal ons tonen
dat hier diepgaande verschillen zijn, en - om op ons uitgangspunt terug te komen er is misschien geen duidelijker voorbeeld van de stelling, dat de hoogste roeping
van de kunst is het 'nabootsen' van de natuur, het schilderen van natuurlijke en
essentiele menselijkheid, dan deze lyriek van Goethe, die in haar eenvoud en afkeer
van alle gezwollenheid, haar vermijden van het onechte en gezochte, van valse
rhetoriek en overdreven beeldspraak, ook en juist voor onze tijd nog volop gelden
mag als het klassieke voorbeeld bij uitstek; terwijl van de andere kant, hoe klassiek
haar vorm ook mag wezen, deze dichtkunst ons toch primair aandoet als de volkomen
oprechte en gepassioneerde uiting van een levend mens. Ook dit laatste immers is
een eis, welke men aan alle klassieken mag en moet stellen: hun kunst moet niet
alleen en zelfs niet op de eerste plaats een voorbeeld zijn van meer formele
eigenschappen, waaronder de bij uitstek als 'klassiek' geroemde 'evenwichtigheid';
een kunstwerk moet allereerst de spontane gepassioneerde uiting zijn van echte
menselijkheid, die in niets verouderd mag aandoen, of het schaadt onmiddellijk de
'classiciteit' van dit kunstwerk. Of, met andere woorden, een klassiek kunstwerk moet
ons tevens als volop modern aandoen.
*

**
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Als voorbeeld van Goethe's lyriek kiezen wij het algemeen bekende Willkommen
und Abschied, waarvan wij hier de tekst laten volgen.

Willkommen und Abschied
Es Schlug mein Herz: geschwind zu Pferde!
Es war getan, fast eh gedacht:
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht.
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.
Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer;
Doch frisch und fröhlich war mein Mut.
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!
Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süssen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz auf deiner Seite,
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht;
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!
Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen, welche Wonne!
In deinem Auge, welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick;
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Dit is wel een van Goethe's meest beroemde gedichten geworden, maar trachten wij
een verklaring van dit feit te geven, dan blijkt dit nog zo eenvoudig niet te zijn.
Waarin ligt het geheim van de schoonheid dezer verzen?
De bewoording schijnt, naar onze moderne begrippen vrij conventioneel en
'onoorspronkelijk', het rhythme van de nergens enjamberende verzen weinig vlot en
meeslepend. Wij verwachten van onze dichters een rijke
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en gedurfde beeldspraak, wij nemen het hun haast kwalijk, wanneer zij een ding of
handeling in gewone woorden zouden aanduiden; het dichterlijk vocabularium moet
liefst door bijzondere effecten in het oog lopend afwijken van het gewone proza (dat
trouwens ook hoe langer hoe ongewoner wordt). Waar is dit alles in Goethe's gedicht
het geval? Hoe conventioneel: de nacht die de aarde wiegt, de eik in nevelkleed
gehuld en torenhoog als een 'reus'; terwijl de duisternis met 'honderd zwarte ogen'
loert uit het struikgewas. Dan nog een maan, die zwakjes door de nevel heenstraalt,
winden die hun zachte 'vleugels' roeren en het oor omsuizen: zou zelfs een
middelmatig scholier niet tot zulk een vrij armoedige natuurbeschrijving in staat
zijn? En het wordt niet veel beter, wanneer na deze inleidende natuurschildering de
ontmoeting zelf met het meisje wordt verhaald. Welke oorspronkelijke gedachte,
treffende uitbeelding of verrassende beeldspraak leest men in deze derde strofe, met
een gemeenplaats als 'rosenfarbnes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht', en
een sententie welke door de eerste de beste burgerman zou kunnen uitgesproken
worden: 'Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich hofft es, ich verdient es nicht' dat
alles slechts overtroffen wordt door de sentimentaliteit van de laatste strofe waar het
meisje met natte blik op de grond staart, en de verregaande banaliteit van de slotregels
'und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben, Götter, welch ein Glück!'.
Het komt mij voor, dat zulk een critiek vanuit moderne stijlopvattingen volstrekt
niet als geforceerd en overdreven beschouwd hoeft te worden; de maatstaven welke
wij aan een gedicht aanleggen, zijn heel andere, en het zou daarom heus niet
ondenkbaar zijn wanneer door de redactie van een modern maandblad een gedicht
als dit als te onoorspronkelijk en onbeduidend zou worden afgewezen. En toch hebben
wij hier te doen met een der schoonste lyrische gedichten van alle tijden... Nog eens,
waarin ligt deze schoonheid?
Men kan deze schoonheid pas ontdekken, wanneer men niet eerst en uitsluitend
let op de details doch op het geheel; niet op de bijzondere vormen der verwoording
doch op de inhoud, en wel de psychische inhoud, van het geheel. Dit gedicht is de
natuurlijke uitbeelding van een natuurlijk gegeven: de uitwerking van deze verzen
is dat wij dit menselijk gebeuren als een eigen ervaring beleven. Al schijnen de details
conventioneel en onoorspronkelijk, elk ervan is volkomen relevant voor de juiste
stemming van het geheel, maar ook alleen met het oog daarop gekozen; niet dus om
op zichzelf, door bijzondere vindingrijkheid of oorspronkelijkheid, een uiterlijk,
aesthetiserend effect te maken; niet om woordpraal en fraaie zangerigheid is het de
dichter te doen geweest, maar
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om het uitbeelden der natuurlijke stemming; zijn gedicht is daardoor 'gestalte', een
organisch geheel geworden, dat in een kunstvolle, doch volkomen natuurlijk
aandoende synthese de gemoedsstemming weergeeft van de eenzame ruiter, die in
een plotselinge opwelling en onweerstaanbare drang zijn paard bestijgt en door de
stilte van de nacht zijn geliefde opzoekt, die hij na korte tijd, bij het aanbreken van
de morgen, weer moet verlaten. De dichter geeft hier uitbeelding, gestalte, niet aan
het woordmateriaal, maar aan de opgeroepen emotie zelf, die in haar wezenlijke en
treffende bestanddelen is ontleed. Of met andere woorden het gedicht is gedàcht,
alvorens het gedicht is; het is gezien, inwendig aanschouwd, met de klare blik van
een rustige geest: deze klaarheid en rust, zo kenmerkend voor de 'Olympische' Goethe,
komen dan in de vormgeving van het gedicht tot uiting door de bedwongen kracht
van het rhythmisch verloop; deze verzen enjamberen inderdaad niet, maar juist deze
bijzonderheid schenkt een zekere rust en klaarheid aan het overigens toch
gepassioneerde sentiment, maar deze passie is vermengd met de poëtische of
wijsgerige verwondering, 'waarom dit zo is', wàt de betekenis is van deze
liefdeservaring, welke de dichter door innerlijke drang gedreven, met de grootst
mogelijke duidelijkheid juist zó wilde uitbeelden, als hij haar beleefd heeft. In zijn
ervaring schouwt hij erop terug, maar juist door de frisheid en raakheid der tekening
wordt de onvergankelijke weemoed opgeroepen dat dit alles nu voorbij is.
Vanuit deze grondstemming gezien kan men de details, die conventioneel en
onoorspronkelijk schenen, in hun zinrijkheid verstaan: elk heeft zijn onvervangbare
plaats en betekenis in dit gedicht dat geen overtollig woord of gedachte bevat.
Hoe voortreffelijk is de aanhef, het plotselinge van het besluit weergegeven: geen
koel uitgedachte, de situatie schilderende verzen, maar de directe weergave van de
psychische realiteit: 'Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde': hiermee zijn wij
opgenomen in de stemming van de man zelf, die op ons overgaat en waarin wij het
verdere verloop van het voorval beleven: de rit door de eenzame donkere nacht,
waarin de dingen groot en spookachtig lijken, het zwakke maanlicht door de bewolkte
hemel schijnt en het ruisen van de wind in de oren klinkt. Niet veel natuurbeschrijving
is gegeven; slechts zoveel als nodig is om de stemming aan te geven van het eenzaam
door de nacht voortgejaagd worden: aan het eind van de beide strofen keert de
gedachte weer tot het uitgangspunt terug. Es schlug mein Herz - Doch frisch und
fröhlich war mein Mut.
In de derde strofe ontspant dit gevoel zich; de ontmoeting zelf wordt er in de
herinnering opgeroepen. De dichter gaat zich aan 'beschrijving' niet te buiten, hij
herinnert zich slechts de emotie zelf, die eenvoudig
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maar diep en algemeen menselijk was. Het geheim van twee harten die elkander
vinden, blijft altijd schoon, ook al put de beschrijving zich niet uit in details, waarvoor
de gezonde verliefdheid, welke beschroomd is van aard, zelve terugdeinst. 'Ein
rosenfarbnes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht': dat is schoner en eeuwiger
poëzie, warer en edeler sentiment dan het uitstallen van de zinnelijke bekoorlijkheden
waarin zoveel moderne poëzie haar heil tracht te zoeken. Tenslotte, na het
'Willkommen', het 'Abschied'; ook hier wordt niets aan de natuurlijke situatie
toegevoegd: de geliefden, die bedroefd zijn nu de scheiding is gekomen, en men niet
weten kan wat het leven verder brengt; toch is het hart vol van dit overgroot geluk:
beminnen en bemind te worden. Aldus vatten de slotregels in onovertroffen eenvoud
het kerngevoel samen dat zich van het begin der wereld af van elk minnend paar
heeft meester gemaakt. Het gedicht heeft zijn natuurlijk einde gevonden in deze
uitroepen van verrukkingen en smart.
Zo is met grote eenvoud, maar in zeer hechte structuur het beeld van deze
ontmoeting als volkomen werkelijk ons voor ogen gesteld. Het sentiment is natuurlijk
en eenvoudig, maar toch in zeer kunstvolle, beheerste vorm weergegeven. De uiterlijke
indeling in vier strofen beantwoordt aan de innerlijke geleding in het gebeuren zelf.
'Bilde Künstler, rede nicht', aldus heeft Goethe zich eens uitgesproken, en men verstaat
de zin van zijn spreuk eerst ten volle, wanneer men haar laat slaan op het 'redeneren'
van de kunstenaar niet buiten maar in zijn kunst: juist als dichter moet hij niet
redeneren maar uitbeelden, gestalte geven, de doorleefde ervaring in haar wezenlijke
bestanddelen ontleden. 'Bilden' en 'reden': is met deze twee termen niet het in het
oog lopende verschil aangegeven tussen Goethe en een moderne als Rilke, die
tegenover de kernachtige en sobere gebondenheid van de grote lyricus zo herhaaldelijk
de indruk wekt van een rusteloos, ongelimiteerd doorpraten, van het ene vers via een
enjambement op het andere? Ik geloof niet, dat men een gedicht van Rilke zou kunnen
aanwijzen dat in organische vormgeving zelfs in de verte een vergelijking kan
doorstaan met deze verzen van Goethe.
Of heeft deze natuurlijke eenvoud de mens van heden niets meer te zeggen, en is
het heilzamer voor hem zich te verdiepen in de gejaagde 'probleem-gekweldheid'
van de moderne lyricus? Ik waag het dit laatste te betwijfelen. Een van de beste
dingen die men de moderne mensheid kan toewensen is een 'vertraging van het
tempo'; een zich bezinnen, een terugkeren op de blijvende grondslagen der natuur;
het in eenvoud ontdekken van de schoonheid en de waarheid, die in deze menselijke
natuur gegeven zijn.
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De Drang naar Eenheid in de Britse Politiek
door Dr A. Thomas
These three unities (unity within the Commonwealth, unity with Western
Europe, unity across the Atlantic) are not antagonistic but complementary.
Anthony Eden
INwendige en onderlinge verdeeldheid stellen de Westerse mogendheden in een
gevaarlijk minderwaardige positie tegenover de geconcentreerde macht van het
Oosten.
Men behoeft slechts het economisch en militair potentieel van beide kampen te
vergelijken om te beseffen hoe potsierlijk enkel het denkbeeld van een mogelijk
conflict of zelfs van een 'koude oorlog' zou voorkomen, wanneer de versnippering
van krachten aan een zijde de hedendaagse internationale verhoudingen niet tot op
zekere hoogte aannemelijk zou maken.
De bron van het onheil schuilt vooral in het feit dat wij, westerlingen, lijden aan
een ziekelijk opgedreven individualisme en nationalisme - het individualisme der
volkeren. Slechts met de grootste moeite slagen wij er in onze geest aan te passen
aan de ruimere schaal waarop de wereldpolitiek gevoerd wordt en nauwelijks beseffen
wij de noodzakelijkheid van een wereldorde waarin niet de staat, maar de beschaving,
de door eenzelfde levensbeschouwing verbonden ruimte, de norm zou zijn van
eenheid.1. Wij blijven hopeloos vastgeankerd in het moeras van verouderde politieke
tradities. Hieronder is, wegens haar destructieve inwerking op al wat de eenheid in
het westen kan bevorderen, de zedelijke, beter de onzedelijke, volstrekte autonomie
van de Staat, een van de meest gevaarlijke voor onze beschaving.
De U.S.A. zien die fout duidelijk in, deels omdat ze als de leidende natie de
zwaarste verantwoordelijkheid in het huidige politieke spel te torsen krijgen, deels
ook omdat ze, als de machtigste natie, bij een nieuwe wereldorde niets te verliezen
en alles te winnen hebben. Geen gelegenheid laten ze daarom onbenut om de
dringende noodzakelijkheid van gecoör-

1.

Vgl. Chr. DAWSON: The Judgment of the nations.
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dineerde actie op politiek, economisch en militair gebied te onderstrepen en om haar
met de talrijke en machtige middelen die hun ter beschikking staan in de hand te
werken.
De kleine staten, die sedert lang de betrekkelijkheid hebben ingezien van formeel
erkende souvereiniteit in een wereld waar machtsverhoudingen steeds doorslaggevend
waren, - en dit niet zelden aan den lijve gevoeld hebben -, ondervinden minder last
om zich aan de nieuwe toestand aan te passen; niet toevallig is het eerste ernstige
initiatief in zake practische internationale samenwerking van de drie kleinste landen
van Europa uitgegaan.
Geheel anders is het gesteld met de 'grote' Europese naties, waarvan de politieke
visie, of beter de politieke verblindheid, steunend op een roemrijk verleden, soms
zou doen glimlachen indien ze niet zo noodlottig de onontbeerlijke integratie van de
Westelijke krachten tegenwerkte.
Er moeten wel vitale belangen in het gedrang zijn gekomen, dat Z.H. Paus Pius
XII het gewenst achtte de westerse wereld een duidelijke vingerwijzing in dit opzicht
te geven. Woordelijk richtte Z.H. zich, op 11 November 1948, tot de delegatie van
het tweede congres van de Europese Unie der Federalisten als volgt: 'De grote naties
van het vasteland, met hun lange geschiedenis zwaar van glorierijke herinneringen
aan een machtig verleden, kunnen ook de vorming van een Europese Unie
verhinderen, daar zij onbewust geneigd zijn om zich zelf te meten naar de schaal van
hun eigen verleden, veel meer dan naar de schaal van de huidige werkelijkheid en
van de toekomstperspectieven. Daarom verwacht men van hen dat ze hun vroegere
grootheid zullen vergeten om zich in een hogere politieke en economische eenheid
te laten opnemen.'
Engeland ontsnapt niet geheel aan dit vaderlijk verwijt. Toch breken thans in de
Britse politiek, ondanks onmiskenbare desintegratieverschijnselen, krachtige
stromingen door die georiënteerd zijn naar een breed uitgebouwde Westerse eenheid.
De huidige positie van Groot-Brittannië is wel de meest complexe die men zich
kan indenken. Zijn lotsverbondenheid met het Commonwealth, met Continentaal
Europa en met de Atlantische wereld, inzonderheid met de U.S.A., doet de meest
verscheidene Problemen, en niet zelden ook moeilijk te overbruggen tegenstellingen
oprijzen. De onversaagdheid, het onwrikbaar optimisme, de zin voor compromissen,
vrucht van een rijke traditie en van een lange politieke ervaring, de onuitputtelijke
vindingrijkheid om het onverenigbare te verzoenen, al die bekende
karaktereigenschappen van het Britse volk, zullen zich overvloedig kunnen doen
gelden nu het er om gaat aan de stoute politiek door Anthony Eden als die van 'the
three unities' bestempeld, vorm en gestalte te geven. Alleen
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de natie die er in slaagde een vrij heterogeen wereldrijk in de wisselvalligheden en
het soms helse rhythme van de gebeurtenissen en structuurwijzigingen der XIXe en
XXste eeuw gaaf te bewaren of althans de substantie ervan te redden, mag zich met
gezag aan een dergelijke formule wagen. Zij is niet alleen politiek het meeste geschikt,
maar ook geographisch goed gelegen en cultureel geheel aangewezen om de levende
schakel te vormen die de krachten van het Westen moet helpen bundelen.
De taak is ongemeen zwaar, zelfs ondankbaar.
Over de mogelijkheden en over de moeilijkheden, over de grondslag tenslotte ook
van de drievoudige Britse eenheidsdrang - eenheid in het Commonwealth, eenheid
met Europa, eenheid over de Atlantische Oceaan - volgen hierna korte beschouwingen.
*

**

1. - Eenheid in het commonwealth
Het Commonwealth blijft een onbetwist meesterstuk van staatsmanskunst in de
hedendaagse geschiedenis. Het steunt, als geen andere politieke structuur, op
staatsmanskunst als dusdanig, waarbij geweld slechts uitzonderlijk te pas is gekomen;
nooit hebben de Britten de harde les vergeten die het verlies van de rijke Amerikaanse
kolonie voor hen heeft betekend. De specifieke eigenschap van het Commonwealth
is de verregaande vrijheid van zijn leden, een vrijheid die groeit naar de mate van
hun stoffelijke en geestelijke ontvoogding. Zo groot is de scrupuleuze zorg om die
vrijheid te waarborgen dat steeds angstvallig werd vermeden de banden, die de naties
van het Brits Gemenebest samensnoeren, formeel te bevestigen en in concrete vorm
te gieten: de werkelijke kracht dier banden en hun waarde voor de Dominions zouden
daardoor slechts kunnen worden verminderd.
Zoals vastgesteld wordt in het historisch verslag van 1926 over de imperiale
betrekkingen, vormen de leden van het Commonwealth zelfstandige gemeenschappen
binnen het Britse Rijk; zij genieten van een gelijkwaardig statuut en in geen enkel
opzicht, noch in binnenlandse noch in buitenlandse aangelegenheden, zijn zij aan
elkander ondergeschikt.
Deze zelfstandigheid heeft de dominions niet verhinderd een levendige
gemeenschapszin en een klaar besef van hun onderlinge lotsverbondenheid te
ontwikkelen. Integendeel. Tweemaal op een kwart eeuw tijds hebben zij het
schitterend bewijs van hun solidariteitsgevoel geleverd door zich spontaan aan de
zijde van het bedreigde Engeland te scharen.
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Toch zijn er, vooral tengevolge de tweede wereldoorlog, grondige wijzigingen in de
verhoudingen binnen het Commonwealth ingetreden. Niet alleen is de economische
en financiële afhankelijkheid van de Dominions tegenover het moederland sterk
verminderd en werden in dit opzicht de vroegere posities wel eens omgekeerd;
gaandeweg zijn zij ook actief op het internationaal plan opgetreden en hebben zij op
dit gebied een steeds groeiende verantwoordelijkheid opgenomen.
De vooruitstrevende houding van sommige Dominions in dit verband, blijkt o.m.
uit de 'explosieve' rede door Maarschalk Smuts in 1943 voor de Britse wetgevende
lichamen gehouden, waarin hij wees op de tegenstrijdigheid die volgens hem lag
tussen de decentralisatie van de zelfstandige organen van het Imperium en de sterke
centralisatie van de niet zelfstandige organen, met name de koloniën, die nog steeds
uitsluitend van uit Londen worden beheerd. Naar zijn oordeel komt het aan de
Dominions toe de rol van Groot-Brittannië over te nemen waar het koloniale gebieden
geldt binnen hun belangensfeer gelegen.
In 1944, naar aanleiding van het Camberra-pact, gaven Australië en Nieuw-Zeeland
uitdrukking aan hun wil samen te werken bij de oplossing der problemen van
algemeen belang in de Zuid-Westelijke Pacifiek. Dr Evatt achtte het vanzelfsprekend
dat Australië, als rechtstreeks betrokken natie, in het verre Oosten de spreekbuis zou
zijn van het Commonwealth. Met deze mening werd rekening gehouden bij de
besprekingen over het vredesverdrag met Japan.
Niemand, zeker niet Engeland, heeft er aan gedacht zich te verzetten tegen de
toetreding van Canada, in 1942, tot het Noord-Amerikaans verdedigingspact, waardoor
formele regionale verbintenissen buiten het raam van het Commonwealth werden
aangegaan.
De aangehaalde feiten illustreren een steeds verder doorgedreven decentralisatie,
in ruime mate gerechtvaardigd door de geographische onmogelijkheid van een tot
in de bijzonderheden geeoördineerde commonwealth-politiek. Tijdens de jongste
maanden hebben zich echter ook gebeurtenissen voorgedaan die moeilijk anders dan
als desintegratie, zoniet ontbindingsverschijnselen, kunnen worden beschouwd.
Vooreerst, in Zuid-Afrika, de opvolging van Maarschalk Smuts, vurig voorstander
van het Commonwealth, door Dr. Malan, typisch vertegenwoordiger van een ietwat
germaans getint nationalisme, uitgedrukt in de leuze 'South Afrika first' in alle
omstandigheden.
Vervolgens, de late vrucht van een oud-historisch-romantisch nationalisme: het
verbreken door Ierland van de laatste banden die het nog zwakjes met Engeland
verenigden. Voortaan maakt het geen deel meer uit van het Commonwealth.
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Ten slotte het ontstaan, nadat Engeland zich vrijwillig had teruggetrokken, in Azië
van drie onafhankelijke staten met name India, Pakistan en Ceylon, die de
noodzakelijkheid van de volstrekte staatssouvereiniteit ontdekken precies op het
ogenblik dat men elders de onvermijdelijke beperking van diezelfde souvereiniteit
begint in te zien. Vooral het behouden van deze drie jonge staten in het raam van het
Commonwealth stelt zeer kiese problemen.
Het uitbouwen van een politiek systeem waartoe naties van verschillende rassen
en uiteenlopende tradities als gelijkwaardige leden zouden behoren, overtreft
inderdaad alles wat in de merkwaardige geschiedenis van het Britse volk is
voorgekomen. De trouw aan dezelfde tradities, aan dezelfde vrije politieke instellingen
en aan dezelfde levensbeschouwing vormde immers het onstoffelijke maar daarom
niet minder sterke cement dat de delen van het Empire samenhield. In hoever is dit
cement hier voorhanden?
Het opnemen in het Commonwealth van de drie genoemde Aziatische staten
bedreigt bovendien de reeds tot een minimum herleide formele banden die de naties
van het Gemenebest verenigen, met name de Kroon, de Gouverneur-Generaal die
haar vertegenwoordigt en de Imperiale Conferenties. De trouw aan de Kroon is
onverenigbaar met de Republikeinse Regeringsvorm van Indië. Indien niet alle
tekenen bedriegen zal nochtans de manier gevonden worden om dit land in het
Commonwealth op te nemen. Voor de Gouverneur-Generaal vinden de Dominions
moeilijk plaats in hun grondwet, te meer daar de titel denken doet aan een
kolonie-Gouverneur met uitvoerende macht bekleed. Tenslotte, wat betreft de
Imperiale Conferenties, bestaat het gevaar dat de vertrouwelijke atmosfeer bij de
bespreking van vraagstukken die het Commonwealth als een geheel aangaan door
de tegenwoordigheid van de drie Aziatische leden ernstig zou gestoord worden.
Reeds is het Commonwealth officieel niet meer 'British'. De uitdrukking 'British
subject' klinkt onaangenaam in de oren der Dominions. Het woord 'Dominion' zelf
kwetst het eergevoel van de 'Commonwealth-staten' die voortaan alleen zo wensen
te worden genoemd.
De Britten zelf beseffen, dat, tenzij de grondslagen van de samenwerking onder
de leden worden herzien, er van het Commonwealth niets méér dan een sentimentele
fictie zal overblijven. 'Een stel van naties zonder onderlinge banden, zonder
gecoördineerd actieplan in internationale aangelegenheden en met diverse politieke
strevingen is nog slechts een carnaval-Commonwealth' aldus ongeveer 'The
Economist', van 4 October 1948, waarin wordt gesuggereerd, klaarheidshalve, ten
minste enige principes te formuleren die de leden van het Commonwealth als
minimum-
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programma zouden moeten aanvaarden: erkenning van de normen van het volkenrecht
en minnelijke regeling der meningsverschillen in de schoot van het Commonwealth;
eerbied voor de minderheden; gecoördineerde buitenlandse politiek; collectieve
organisatie van de defensie; gecoördineerde economische politiek; individuele
bewegingsvrijheid in geheel het Commonwealth.
Of op deze suggesties zal worden ingegaan valt te betwijfelen. Maar de
Commonwealth-conferentie, in October 1948 te Londen gehouden, bracht de
levendige belangstelling en de constructieve houding van de jonge Aziatische staten
in Commonwealth-aangelegenheden aan het licht. Vooral voor India,
vertegenwoordigd door Pandit Nehru, was het een aangename verrassing. Deze
houding is grotendeels te verklaren door een nieuw feit dat het hoger geschetst
desintegratie-proces neutraliseert en dat integendeel de solidariteit van de
Commonwealth-natiën steviger maakt dan zij ooit was, met name de
gemeenschappelijke defensieve belangen. De uitgestrektheid van de Sovjet-Unie,
de latente bedreiging die op de meest verspreide gebieden van Noord-Canada tot
Zuid-Azië drukt, alsook de rusteloze communistische bedrijvigheid in alle
werelddelen, vormen een machtige, zij het dan negatieve, factor ten gunste van de
eenheid in het Commonwealth.
In dit verband doet zich een merkwaardige ommekeer voor. Indien, tot nog toe,
de Sovjet-Unie bij de Aziatische volkeren door een handige exploitatie van de
nationalistische tendensen sympathieën wist te verwerven, ziet zij thans haar kansen
verminderen omdat die volkeren nu slechts één grote bekommernis hebben, n.l. het
beschermen van hun zo pas verworven onafhankelijkheid tegen elke nieuwe vorm
van onderwerping. Beter dan door koloniën kan door vrije naties aan de druk van
Rusland worden weerstaan.
Wat meer is: het schijnt tot al de Commonwealth-naties te zijn doorgedrongen dat
de veiligheid van het Gemenebest de veiligheid van Groot-Brittannië vooropstelt,
en dat om die te verzekeren, de consolidatie van West-Europa een noodzakelijkheid
is die heel het Commonwealth raakt.
Hier ligt de diepe oorzaak van het onverwachte feit - iets wat enige maanden
geleden voor onmogelijk werd gehouden - dat de Britse politiek georiënteerd naar
nauwere samenwerking met Europa door de Commonwealth-conferentie te Londen
werd aanvaard en gesteund. Het geldt hier een moeilijk te overschatten actieve post
in de balans van de eenheid in het Commonwealth.
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II. - Eenheid met Europa
De grondige wijzigingen door de oorlog in de Commonwealth-verhoudingen
teweeggebracht beletten niet dat een evenwicht op nieuwe basis tot stand komt. Met
Europa is het anders gesteld: hier schijnt het eeuwen-oude evenwicht definitief
gebroken.
Meteen is ook het lot bezegeld van de traditionele Britse 'balance of power' politiek die steunde op een virtueel machtsevenwicht op het vasteland. Voortaan kan
Engeland zich niet meer de luxe veroorloven zich in een 'splendid isolation' terug te
trekken, en slechts af en toe het gewicht van zijn macht in de schaal te werpen om
te verhinderen dat één bepaalde natie het oude vasteland geheel zou overheersen.
De Brits-Europese politieke lotsverbondenheid wordt nog inniger, nu de enige
mogendheid die de veiligheid van het vasteland en ipso facto van het eiland aan zijn
flank gelegen in het gedrang kan brengen, dezelfde is die ook een donkere schaduw
werpt op vitale gebieden van het Commonwealth in andere werelddelen.
Ook de zuiver militaire solidariteit is in sterke mate gegroeid tengevolge van de
jongste ontwikkeling van de bewapeningstechniek, met name van het vliegwezen,
van de V-wapens en van de atoomwapens. Nu de zee geen voldoende bescherming
meer biedt, is Engeland met zijn geconcentreerde bevolking en industrie vrijwel het
kwetsbaarste land van de wereld geworden. Zelfs op economisch gebied kan de
samenwerking met Europa alleen bevordering zijn voor de noodzakelijke uitbreiding
der productie- en afzetgebieden. Althans op lange termijn.
Gezien in het historisch perspectief kan er over de wenselijkheid van eenheid met
het vasteland geen twijfel bestaan. De verwerkelijking echter van deze eenheid in
de onmiddellijke toekomst, vooral op het economisch plan, stuit op zeer zware
moeilijkheden.
Het is bekend hoeveel moeite de eerste stappen hebben gekost in de richting van
een op zeer beperkte schaal ingericht multilateraal betalingsverkeer, wat toch de
meest elementaire voorwaarde is van de economische integratie van Europa. De
bestendige deficitaire handels- en betalingsbalans t.o.v. de U.S.A., waaraan vrijwel
alle Europese landen lijden, heeft thans tot een ware impasse geleid. Wel besloten
om niets te verwaarlozen en bereid om zijn soberheidspolitiek zo nodig nog te
verscherpen met het doel 's lands economische en financiële toestand te saneren,
heeft de Britse Regering een streng geheim gehouden - maar reeds door een
Amerikaans blad gepubliceerd - vierjarenplan uitgewerkt, dank zij hetwelk de
handelsbalans in 1952 een batig saldo van ongeveer 400 millioen dollar zou moeten
vertonen. De buitenlandse handel zou zodanig
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worden geleid dat het deficit t.o.v. de dollarzone slechts 291 millioen dollar meer
zou bedragen; t.o.v. de Marshall-landen moet zelfs een boni van 219 millioen $ en
t.o.v. de sterlingzone een boni van 816 millioen $ worden bereikt. Voor de overige
landen, waarmede Engeland handelsbetrekkingen onderhoudt, wordt een mali van
174 $ voorzien. Dit plan veronderstelt natuurlijk de drastische inkrimping van de
invoer van 'niet essentiële producten' en het opdrijven van de export met alle middelen.
Wie zich herinnert dat Continentaal Europa regelmatig voor ongeveer 600 millioen
$ méér aan Engeland verkocht dan het van dit land kocht zal de emotie en het protest
door dit plan bij de vastelandsmogendheden teweeggebracht best begrijpen. Nagenoeg
alle bevinden zij zich in een netelige economische situatie waaruit ze zich slechts
kunnen redden door hun uitvoer - namelijk ook van 'niet essentiële producten' - zo
hoog mogelijk op te voeren.
Het mag waar zijn dat gedane zaken geen keer hebben en dat Engelands positie
wegens de oorlog grondig geschokt is; het probleem van het herstel en van de
coördinatie der Europese economie die o.m. door het Pact van Brussel als doelwit
werd gesteld blijft zorgwekkend.
De Brits-Europese betrekkingen worden nog bemoeilijkt door het bestaan van het
imperiaal preferentiestelsel waaraan noch de Commonwealth-staten noch Engeland
graag verzaken. Dit stelsel ontleent vooral zijn waarde aan de beperking van de
handel met Europa, ten gunste van het Commonwealth. Nauwere economische
samenwerking tussen Engeland en het vasteland zal dus bij voorkeur moeten worden
gezocht op gebieden die de belangen van het Gemenebest niet te zeer schaden.
De moeilijke verzoening tussen op zich zelf rechtmatige nationale en imperiale
belangen en de imperatieven van de Europese economische integratie verklaart
grotendeels de aarzelende houding van de Britse Regering t.o.v. het vasteland, ondanks
de formeel uitgedrukte wens de samenwerking met Europa te bevorderen. Zij komt
tot uiting in het strenge voorbehoud van officiële zijde gemaakt inzake de stichting
van een Europese Parlementaire vergadering met uitvoerende macht bekleed. In de
plaats daarvan wordt een Europese Raad voorgesteld die slechts met het onderzoek
van de huidige sociale, economische en politieke problemen zou belast worden en
desgewenst aan de regeringen voorstellen zou doen.
De hoger besproken tegenstrijdige belangen liggen ook aan de oorsprong van de
oppositie tussen de continentale opvatting van een Europese federatie die de beperking
der staatssoevereiniteit als voorwaarde stelt en de conceptie van Groot-Brittannië
die, als Commonwealth-staat, deze beperking moeilijk kan aanvaarden. De formele
bekrachtiging, door de
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Imperiale Conferentie, van de grote lijnen der Britse politiek t.o.v. Europa heeft de
horizont wel wat opgeklaard. Daarmee werd echter aan de onmiddellijk practische
problemen nog geen passende oplossing gegeven.
Zelfs de militaire maatregelen ter beveiliging van het Westen, met veel publiciteit,
tengevolge van het Pact der Vijf getroffen, schijnen niet met veel overtuiging te
worden uitgevoerd. Inzonderheid schijnt het aanstellen van een Franse bevelhebber
over de gezamenlijke zee-strijdkrachten van West-Europa niet zonder enig voorbehoud
vanwege Engeland te zijn geschied.
Samenvattend kan worden gezegd dat op dit ogenblik niemand, zelfs niet in
Engeland, weet wat hij aan de wil tot Europese samenwerking door de Regering
uitgedrukt, werkelijk heeft. Sommigen gaan zelfs zo ver van een gezagscrisis te
gewagen en aan de Britse Regeringskringen een gebrek aan doelbewuste en
samenhangende politiek te verwijten.
'De stromen van accoorden en verdragen, de voortdurende zittingen en commissies
voor samenwerking en overleg, bedekken slechts zwakjes de oude spleten en de
nieuwe scheuren in de Westelijke politieke muur. Er is geen ontkennen aan: alleen
de nood brengt de Westelijken tot samenwerking, alleen dwang van buitenaf dwingt
hen tot handelen op korte termijn'2..
Die dwang van buitenaf is echter een evenmin te ontkennen realiteit. Hij bestaat,
negatief, in de groeiende bedreiging van uit het Oosten die aan de staten van Europa
slechts de keuze overlaat tussen gezamenlijke weerstand of afzonderlijke ondergang.
Hij bestaat positief, omdat, zelfs gezamenlijk, de Europese volkeren, daarin
begrepen Engeland, zonder de hulp van over de Oceaan niet bij machte zijn hun
economische welvaart, hun stoffelijk bestaan, hun sociaal evenwicht en hun politieke
veiligheid te vrijwaren.
Die hulp is echter op haar beurt ondergeschikt aan effectieve europese
samenwerking. Deze kapitale overweging ontzenuwt alle andere. De hoger geschetste
vraagstukken kunnen slechts worden opgelost in de overtuiging dat de onvermijdelijke
offers en concessies gerechtvaardigd worden door een kwestie van zijn of niet zijn.

III. - Transatlantische eenheid
De Brits-Amerikaanse betrekkingen zijn steeds een curieus mengsel geweest van
rivaliteit en solidariteit. Verbonden als ze zijn door het ras, door de beschavingsvorm
en niet zelden ook door de paralelle belangen, vergeten ze al gauw hun onderlinge
veten ten overstaan van derden. Lang hebben de Amerikanen het Brits imperialisme
- waaronder ze eens te

2.

Internationale Spectator, 10 Nov. 1948.
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lijden hadden - gelaakt. Nu zij echter, vooral na het terugtrekken van Groot-Brittannië
uit India, ernstig beginnen te geloven dat het Britse Rijk in een doodstrijd gewikkeld
is, vrezen ze reeds de mogelijke verdwijning van een belangrijk en vertrouwd
geworden stuk op het internationale schaakbord. De U.S.A. zijn er tevens van bewust
dat dit Rijk de énige machtige en betrouwbare bondgenoot is die hun nog overblijft.
Dit bondgenootschap is in de eerste plaats van belang in zake de Europese politiek.
Wegens zijn geographische, politieke en militaire positie vormt Engeland de
natuurlijke schakel tussen de naties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan
gelegen.
Het Vijf-landen Pact op 17 Maart te Brussel ondertekend vormt het aangewezen
vertrekpunt voor ruimere veiligheidsregelingen. Het materieel herstel van Europa,
door de Marshall-hulp mogelijk gemaakt, zou zijn doel missen indien het niet gepaard
ging met een degelijke organisatie van de veiligheid. Alleen een formeel toegezegde
militaire steun van over de Atlantische Oceaan kan deze verzekeren; dit is het doel
van de voorstellen door de landen van het Pact van Vijf begin December 1948 aan
de Amerikaanse Regering met het oog op het sluiten van een 'Atlantisch Pact'
overgemaakt. Krachtens dit pact zouden de ondertekenaars (U.S.A. - Canada en de
vijf Europese landen) van de oorlog als politiek instrument afzien, tenzij in het raam
van het handvest der Verenigde Natiën. Zij zouden ook een gewapende aanval tegen
één van hen als een gewapende aanval tegen ieder van hen, de U.S.A. inbegrepen,
beschouwen.
Doch de Brits-Amerikaanse solidariteit bestrijkt niet alleen het Europese toneel.
Evenals de U.S.A. heeft het Commonwealth wereldverspreide belangen die thans
aan dezelfde bedreiging blootgesteld zijn.
Zoals Barbara Ward in The New York Times Magazine opmerkt is het hoog tijd
om tegen het actieve en wereldwijde communisme, dat er kennelijk op uit is om de
Westerse macht in de wereld te fnuiken, met geweld waar zulks zonder te veel risico's
kan geschieden, door slopende propaganda en door infiltratie-methodes elders, een
sterke, gecoördineerde tegenactie te ondernemen.
Niet alleen moeten de defensieve krachten van het Westen gebundeld worden, er
moet ook een economisch offensief worden ingezet, zo ruim mogelijk van opzet, om
het materieel herstel en de vredelievende expansie der volkeren te bevorderen op
een wijze die de verbeelding van de wereld treft. Het Westen lijdt aan gebrek aan
eenheid in de politieke gedragslijn in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië en
namelijk ook in China. Om aan het communisme te weerstaan moet de Westerse
politiek even homogeen, even wereldomvattend, even dynamisch en even vindingrijk
zijn dan die van het Oosten.
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Een wereldpolitiek op dergelijke schaal gevoerd - en wie zal haar noodzakelijkheid
betwisten? - doorbreekt het kader van een Atlantisch verbond. Zij vergt de
medewerking van de staten van het Commonwealth, van de Westerse Unie, van de
Westerse koloniale gebieden, van het Panamerikaans systeem, van nog op te bouwen
politieke constructies in het nabije en in het verre Oosten. Het wordt duizelingwekkend
- maar het is niet te veel - om de uitdaging van het Oosten te beantwoorden. Daarom
schijnt nu reeds het Atlantisch pact door de feiten achterhaald te zijn, en doet zich
de nood gevoelen aan een ware 'vredescoalitie' aldus genoemd door M.E. Armstrong,
in een merkwaardige bijdrage verschenen in het jongste nummer van Foreign Affairs.
Deze vredescoalitie zou niets anders zijn als een vrijwillige daad van
zelfverdediging groepsgewijze en als dusdanig in overeenstemming met het artikel
51 van het Handvest van de Verenigde Naties, gesteld door de volkeren, die de
onvolkomenheden van het huidig statuut van de UNO betreurend, bereid zijn om
aan een eventuele aanval te weerstaan zelfs in geval, wegens het gebruik van het
vetorecht door één bestendig lid van de Veiligheidsraad, deze laatste zou verhinderd
worden de verplichting van weerstand aan het geweld op te leggen. (Men merke wel
dat de UNO de oorlog niet buiten de wet stelt, maar tracht ieder gebruik van geweld
hopeloos te maken door het daartegenover stellen van een grotere gezamenlijke
macht).
Van Brits standpunt uit biedt dergelijke formule het niet te onderschatten voordeel
de Commonwealth-solidariteit te vrijwaren omdat verbintenissen op een algemeen
plan gemakkelijker door de leden van het Gemenebest kunnen worden aanvaard, dan
geographisch beperkte verbintenissen. Zij stemt ook overeen met de werkelijke
universaliteit der defensieproblemen en met de natuurlijke samenhorigheid van alle
vrijheidslievende naties die geen vrede nemen met de huidige gespannen verhoudingen
noch met de ondoeltreffende werking van de UNO.
De tijd is gekomen om al die volkeren onder een zelfde banier te scharen, de banier
van een gemeenschappelijke wereldbeschouwing die zowel de levensstijl der
individuen en als die der volkeren bepaalt.

Besluit: de fundamentele eenheid
'Fundamentally, the Commonwealth depends upon the sharing of common ideals and
fundamental common purposes'. - Aldus Nicolas Mansergh in zijn jongste studie
over de na-oorlogse oriëntering van het Britse Commonwealth - een vaststelling die
overigens door niemand in twijfel wordt getrokken.
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'The European Movement is a movement of ideas'. - Aldus Duncan Sandys, Voorzitter
van de Europese Unie der Federalisten, een verklaring waarover een ieder het eens
is.
En wie zal Walter Lippmann tegenspreken wanneer hij zijn boek 'U.S. War-aims'
als volgt besluit: 'De Amerikaanse idee is gegrondvest op het beeld van de mens en
diens plaats in het heelal, op zijn verstand en zijn wil, zijn kennis van goed en kwaad,
zijn hoop op een hogere en natuurlijke wet, die boven alle regeringen en in waarheid
boven alle wetten staat; deze traditie hebben de Amerikanen en alle Westelijke
volkeren van de wereld om de Middellandse Zee, de wereld der oude Grieken,
Hebreërs en Romeinen ontvangen. De Atlantische Oceaan is thans de wereldzee van
deze cultuur en van dit geloof.'
De drie eenheden, door de Britse politiek nagestreefd, rusten tenslotte op dezelfde
idee, die, als middenpuntzoekende en bezielende kracht, tegelijk de grondslag en de
voorwaarde is van hun verwezenlijking.
Want alleen deze idee vermag de innerlijke en onderlinge verdeeldheid van de
Westelijke machten te verhelpen en deze tot een gezamenlijk groots élan te bewegen.
Zulk élan moet gedragen worden door een geloof dat zuiverder en sterker is dan
het nieuwe 'geloof' - mag men het zo noemen? - dat van uit het Oosten de stoffelijke
en geestelijke waarden van het Westen bedreigt.
Zo blijkt dan eens te meer dat in het grootste proces der historische evolutie de
economische en politieke factoren een ondergeschikte rol spelen; dat, integendeel,
de geestelijke factoren en namelijk de godsdienstige, voorrang genieten.
Dat hiervan de onverdacht wetenschappelijke en wellicht ook de gezagrijkste
geschiedkundige in leven, Arnold J. Toynbee het ondubbelzinnig getuigenis aflegt3.
mogen wij hier met voldoening tot slot constateren.

3.

Vgl. 'Civilization on Trail', New-York, University Press, 1948, blz. 94.
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Berechting van Oorlogsmisdaden en Misdrijven tegen de Vrede
door L. van Noort O.S.C.
HET proces van Neurenberg, dat op zo'n spectaculaire wijze de Duitse
oorlogsmisdadigers ter verantwoording riep, heeft niet nagelaten geheel verschillende
reacties op te wekken. We doelen hier niet op de waarderingen van het grote publiek,
welks aandacht hoofdzakelijk gericht was op de uiteindelijke veroordelingen en
waarvoor Neurenberg dan ook weer tot het verleden behoort. Belangrijker en nog
steeds actueel zijn de reacties, opgeroepen in de rechtswereld. In dit proces immers
heeft men een rechtsprobleem van grote importantie aangepakt en tot oplossing
trachten te brengen: het berechten van oorlogsmisdadigers. Maar voor en na zijn de
juristen verdeeld gebleven omtrent de princiepen en normen krachtens welke deze
berechting dient te geschieden.
Dit probleem is het object van een studie van S. Lener S.J.1. Reeds tijdens het
befaamde proces gepubliceerd in verschillende afleveringen van het tijdschrift Civiltà
Cattolica, heeft deze studie zozeer de aandacht getrokken, dat zij, afzonderlijk
uitgegeven, vorig jaar een derde oplage bereikte, terwijl bovendien in Amerika een
vertaling ervan verschenen is. De schrijver tracht daarin de kwestie van het berechten
van oorlogsmisdadigers, juridisch verantwoord en overeenkomstig de katholieke
doctrien, tot klaarheid te brengen. Geschreven met Italiaans temperament, dat de
betoogtrant altijd levendig houdt, is dit werkje een vurig pleidooi voor recht en
rechtvaardigheid. Zich stellend op een standpunt, dat geen enkel aanhanger van het
juridisch positivisme hem kan betwisten, weet de schrijver toch ook deze ontkenners
van het natuurrecht te brengen tot een zelfs voor hen verantwoorde aanvaarding van
wat wij natuurrecht plegen te noemen.
Waar het hier gaat over een vraagstuk dat de grenzen van de louter juridische
interessensfeer ver overschrijdt, - dienen wij allen niet hoeders te zijn van de
rechtvaardigheid die hier in het spel is? - menen wij dat het zijn nut heeft de inhoud
van genoemd geschrift hier weer te geven, temeer daar ook ten onzent de berechting
dezer misdrijven nog niet tot het verleden behoort.
***

1.

S. LENER, 'Crimini di guerra e delitti contro l'umanità', edizioni 'La civiltà cattolica', Roma
1948, 159 pag.
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De misdrijven, waarover het hier gaat, kunnen volgens de beschuldigingsakte van
Neurenberg in vier klassen worden onderverdeeld.
a. Misdaden tegen de mensheid: uitmoording, deportatie en andere onmenselijke
handelingen, - vervolgingen van ras en godsdienst om politieke motieven, - gepleegd
voor of tijdens de oorlog.
b. Oorlogsmisdrijven: deportatie van de burgerlijke bevolking van of naar bezette
gebieden om reden van dwangarbeid, mishandeling van krijgsgevangenen,
verwoesting van steden, dorpen en landstreken zonder militaire noodzaak;
verkrachting dus van de wetten en gewoonten van de oorlogvoering.
c. Misdrijven tegen de vrede: het voorbereiden en beginnen van een aanvalsoorlog
met verbreking van bestaande verdragen en internationale garanties, deelneming aan
een gezamenlijk plan (conspiratio) ter volvoering ener dergelijke actie.
d. Tenslotte kent Neurenberg nog als eerste beschuldiging: voorbereiding en
uitvoering van een gemeenschappelijk plan ter bedrijving van misdaden tegen de
vrede, oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de mensheid. Dit ter vergemakkelijking
van de bestraffing van bepaalde Duitse organisaties als de Gestapo en dergelijke.
De twee eerstgenoemde categorieën komen o.m. hierin overeen dat de handeling
altijd en overal misdadig is, waarbij het ermee beoogde politieke doel slechts een
bijkomstige omstandigheid is, die de verantwoordelijkheid kan vermeerderen of
verminderen. Bovendien kan volgens veel auteurs het overtreden van een
internationale oorlogsnorm alleen dan als misdaad bestempeld worden, wanneer het
samenvalt met hetgeen tevens een misdrijf tegen de mensheid is. Vandaar is het
alleszins verantwoord deze beide soorten misdrijven vanuit één gezichtshoek te
beschouwen.
Tegenover deze misdaden staan die welke onder c. en d. genoemd zijn. Deze
vormen vóór alles een politieke behandeling, d.w.z. zij tonen zich als een activiteit
- in de inwendige of in de internationale orde - welke eigen is aan de Staat en zijn
organen. Een dergelijke activiteit kan misdadig zijn en wel om het gebruik der
middelen of om het beoogde doel, maar is dit niet per se.
Zo bevinden we ons uiteindelijk tegenover twee groepen van misdrijven, welker
beoordeling en berechting niet langs zelfde wegen gaan.

Oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de mensheid
Wanneer Hitler (aldus de Russische aanklager) drie en een half millioen Russen liet
afslachten, zich daarbij beroepend op het feit dat Rusland de Haagse Conventie niet
ondertekend had, dan heeft hij formeel geen afspraak en norm van internationaal
recht verbroken. Waar het internationale recht dus in casu in gebreke blijft genoemde
daden als misdaad in juridische zin te beschouwen, dringt zich de vraag op of er nog
wel een straffende rechtvaardigheid mogelijk is. Waar de bron van misdaad te vinden
die aan dergelijke handelingen ook juridisch het karakter van misdaad geeft?
Te gemakkelijk heeft men zich ter beantwoording dezer vraag gesteld op het
standpunt, - deze eeuw door de positivisten veelvuldig ver-
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dedigd, - dat ook bij een strafwet terugwerkende kracht mogelijk is. Men maakt een
nieuwe wet, waarin deze daden als misdaad bestempeld worden en met straf bedreigd.
Door aan deze wet terugwerkende kracht te geven, komen bedoelde daden, ook al
zijn zij vóór het tot stand komen der nieuwe wet gepleegd, automatisch onder de
nieuwe bepalingen te vallen en kunnen dus gestraft worden. Hierdoor wordt echter
het befaamde princiep 'nullum crimen sine lege (poenali praevia)' 'geen misdaad in judirische zin - zonder een daaraan voorafgaande strafwet' volkomen genegeerd,
hetgeen niet zonder gevaar is.
Genoemd princiep drukt op markante wijze uit: a. onmogelijkheid om een daad
te straffen welke niet door de wet als misdaad voorzien is; b. onmogelijkheid om een
strafwet (bij wijze van analogie) uit te strekken tot een daad die niet specifiek in de
wet beschouwd is; c. onmogelijkheid om aan een strafwet terugwerkende kracht te
verlenen.
Langs een evolutie van eeuwen is dit beginsel tenslotte in de achttiende eeuw
gemeengoed geworden; het wordt dan erkend als fundament van het strafrecht en
gaat zijn plaats veroveren in alle wetgevingen. Rusland echter verwerpt het weer in
1922 en verleent de analogie een plaats in het strafrecht; daarop volgt Duitsland
(1935). Evenwel kan men niet zeggen dat het politieke inzichten en opvattingen van
dictatoriaal allooi zijn, die het princiep 'nullum crimen sine lege' doen verwerpen.
Ook de Engelsen doen aldus in hun ongeschreven strafrecht. Veeleer dan op politieke
overwegingen is het op de rechtsorde zelf dat dit princiep gefundeerd is.
We zullen hier niet de verschillende argumenten aangeven waaruit Pater Lener
tot de algemene geldendheid van dit princiep meent te moeten besluiten. Toegegeven
dat het aanvaarden van de analogie en van de retro-activitas in het strafrecht een
weinig elegante juridische constructie is, toegegeven ook dat daardoor een grote
bedreiging voor de menselijke vrijheid wordt geschapen, dan menen wij nog dat
daaruit niet tot hun algehele verwerping kan geconcludeerd worden. De schrijver
erkent zelf dat de Engelse rechtspraak, juist vanwege de grote integriteit en
menselijkheid van de rechters, zeer bevredigend werkt, ook al wordt er gebruik
gemaakt van de analogie. En menen niet meerdere canonisten dat ook canon 2222
van het kerkelijke wetboek de retro-activitas veronderstelt?2. Vandaar lijkt ons een
absolute waardering onmogelijk. Veeleer dient deze kwestie van land tot land, van
rechtsorde tot rechtsorde gezien te worden. Waar traditie en geest misbruik uitsluiten,
kan de analogie heilzaam werken.
Wel echter zijn we ervan overtuigd dat bij de berechting van misdaden tegen de
mensheid het 'nullum crimen sine lege' absoluut gehandhaafd dient te worden. Want
juist m.b.t. deze materie wordt een wet met retroactief karakter steeds geredigeerd
in een tijd die vol is van politieke hartstochten en wraakzucht, waardoor het uiterst
moeilijk wordt een dergelijke wet onbevooroordeeld op te stellen. Het gevaar dat
men eerder op wraak dan op rechtvaardigheid en rechtvaardige bestraffing bedacht

2.

In canon 2195 wordt het princiep 'nullum crimen sine lege' uitgezegd. Can. 2222 schijnt dit
princiep echter weer terug te nemen door te bepalen dat ook wanneer een wet geen
strafbepaling kende, overtreding van die wet door de Overheid gestraft kan worden. Voor
de diverse voorgestelde oplossingen dezer tegenstrijdigheid, zie ROBERTI 'De Poenis et
Delictis', Romae2, pag. 68-76.
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zou zijn, is verre van denkbeeldig, welk gevaar geen schijn van kans mag hebben.
Dit alles geldt te meer wanneer zo'n wet zou worden opgesteld door personen,
afkomstig uit verschillende rechtsorden en met een verschillende traditie achter zich,
zoals voor Neurenberg het geval was.
Men zou tegen het in de continentale wetgevingen heersende beginsel nog kunnen
opwerpen dat daardoor slechts gestreefd wordt naar een louter formele
rechtvaardigheid, een rechtvaardigheid die alleen bestaat in het overeenstemmen met
de toevallig bestaande wet, en niet naar de materiële, substantiële gerechtigheid,
welke afgaat op de aard der zaken; doch dit is een objectie van zeer betrekkelijke
waarde. Zeer zeker is deze materiële rechtvaardigheid van veel groter belang dan de
formele, maar slechts dan alleen als zij zich heeft vastgelegd in menselijke waarden
die zeker en algemeen zijn, eigen aan alle volkeren en klassen, en niet, zoals de
voorbije jaren ons leerden, als geïncarneerd in de wil en willekeur van één man. Dan
alleen zal ook bestraffing geen willekeur worden. Juist de repressie van de misdaden
tegen de mensheid zou mogelijk en rechtvaardig zijn wanneer er een minimum zou
bestaan aan vaste en algemeen erkende menselijke waarden, onttrokken aan al de
formalismen en particularismen van de diverse rechtsorden.
Bestaat er een dergelijk minimum en hoe dit bepalen?
Reeds een eenvoudige toepassing van het princiep van tegenspraak maakt het
duidelijk dat Staat en Recht nooit kunnen voorschrijven wat niet binnen het gebied
van het mogelijke ligt. 'n Verordening tot het onmogelijke is zinloos en kan geen
recht zijn. Wanneer een ieder uit kracht van een algemeen geldend gebod zou kunnen
stelen, dan zou de eigendom niet langer meer bestaan en het gebod tot stelen zou van
iedere zin ontbloot worden. Een dergelijk lot zouden alle geboden ondergaan,
waardoor algemeen verplicht zou worden tot het verkrachten van die waarden, welke
het recht juist heeft te beschermen.
Het is klaar dat aldus een grens wordt getrokken, welke de Staat niet kan
overschrijden. Al wat buiten deze grens ligt, is onttrokken aan ieder staatsingrijpen.
De waarden en rechten die aldus vrijkomen, bestaan onafhankelijk van iedere
positieve, juridische ordening.
Nog een andere beperking is aan de Staat en zijn wektgevende bevoegdheid
opgelegd en wel door de geschiedenis. Een evolutie van eeuwen heeft een aantal
waarden binnen onze gemeenschap gebracht, welke de Staat niet zonder meer negeren
kan. Wanneer een bepaald ethisch beginsel zo diep in het bewustzijn van een
gemeenschap is doorgedrongen dat het niet een speculatieve waarheid gebleven is,
maar zich heeft omgezet in een historische, politieke en juridische waarde, dan zal
dit ook geleid hebben tot de penale bescherming ervan. Zo dit steeds weer in de zich
opvolgende wetgevingen bevestigd is, dan is terugkeer niet meer mogelijk; dan kan
niet meer juridisch geoorloofd worden wat de geschiedenis na moeizame evolutie
en meestal ook de menselijke natuur niet slechts moreel maar ook juridisch
ongeoorloofd verklaard hebben. De slavernij, hoewel ethisch steeds verboden, is
toch pas betrekkelijk laat ook juridisch als misdrijf gezien, maar op zo'n algemene
en constante wijze dat de aard onzer samenleving en de graad van onze beschaving
zou worden aangetast, zo zij wederom zou worden toegelaten.
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Door deze grenzen van de wetgevende bevoegdheid, door deze beperkingen welke
de natuur en de geschiedenis aan de Staat oplegt, komt een minimum van rechten en
waarden vrij, welk minimum, zoals gezegd, door de positieve rechtsorde beschermd
wordt. Een wetgeving die in contrast zou zijn met de princiepen van dit, deels
historisch verworven minimum, die het bestaan niet zou erkennen van die waarden
en rechten welke de geschiedenis binnen de positieve rechtsorde bracht, zou daarmee
buiten zijn bevoegdheid treden, onrecht scheppen i.p.v. Recht en dus zonder waarde
zijn. Een dergelijke wetgeving zou door de onderdanen dan ook niet erkend kunnen
worden.
Bestaat er nu ook een minimum aan rechtsprinciepen dat gemeen is aan alle
beschaafde volkeren en dat zou kunnen worden ingeroepen tegen een Staat die in
feite deze beginselen negeert?
De vooruitgang van de menselijke beschaving heeft zich op rechtsgebied onder
meer getoond in het tot stand komen van een internationaal recht en van een
internationale rechtsgemeenschap. Bovendien heeft het rechtsverkeer tussen de
volkeren aangetoond hoe aan alle beschaafde naties een aantal rechtsprinciepen
gemeen is. Het gemeenschappelijk-zijn van deze normen heeft zijn consekwenties.
Omtrent de effectieve waarde dezer beginselen is dit dan ook zeker, dat de Staat, die
ze binnen zijn eigen rechtsorde erkent, er ook rekening mee heeft te houden als ze
hem ongelegen voorkomen. Waar Duitsland b.v. deze beginselen aanvaardde m.b.t.
de behandeling van krijgsgevangenen, kan een rechtvaardiging van zijn optreden
tegenover de Russische gevangenen slechts een zuiver formalistische waarde hebben.
Vandaar moeten we zeggen dat de positieve rechtsbescherming, waarmede we bij
alle beschaafde volkeren de fundamentele waarden omgeven zien, een absoluut
karakter heeft. Deze bescherming beperkt zich niet tot de leden van de eigen groep
en gaat verder dan de beslotenheid van de particuliere rechtsorde. Het absoluut
karakter van deze rechtsbescherming maakt dat zij ook kan worden ingeroepen tegen
een Staat die meent deze fundamentele waarden te kunnen ontkennen.
Uit dit alles blijkt dus dat er een juridisch minimum bestaat van absolute waarden.
En het toont zich als het natuurlijke rechtspatrimonium van iedere mens, geëist als
het wordt door de menselijke natuur zelf; maar tevens laat het zich zien als een
positief recht, omdat het, minstens impliciet, door alle wetgevingen van de moderne
tijd erkend wordt; tenslotte is het gemeen aan alle volken, een historische
verworvenheid van het mensdom in zijn geheel. Ook zij die van natuurrecht niets
willen weten of die nog steeds vasthouden aan een ongebreidelde staatssouvereiniteit
kunnen het bestaan van dit minimum van rechten niet ontkennen.
De inhoud van deze rechten en waarden, die door een absolute rechtsbescherming
omgeven worden, is de laatste tijd meermalen plechtig aan Staten en volkeren
voorgehouden. De thans regerende Paus formuleerde ze aldus: het recht op
instandhouding en ontwikkeling van het lichamelijke, intellectuele en morele leven,
en vooral het recht op een godsdienstige vorming en opvoeding; het recht op private
en publieke Godsdienst; het recht op het huwelijk en op het bereiken van de
huwelijksdoeleinden; het recht op de echtelijke en huiselijke gemeenschap; het recht
op arbeid, als onontbeerlijk middel tot het instandhouden van het familieleven; het
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recht op de keuze van een levensstaat; het recht op het gebruik van stoffelijke
goederen, overeenkomstig de verplichtingen die zij meebrengen.3.
Zoals gezegd, deze rechten zijn absoluut. Zij stellen een grens aan iedere
bevoegdheid van de Staat, met als gevolg: het ontbreken van alle juridische waarde
aan verordeningen daarmee in strijd. Een beroep op deze verordeningen kan dan ook
niet plaats hebben, maar het gemene recht, zoals hierboven beschreven, met zijn
verboden en ook met zijn penale sancties blijft van kracht, ook ter bestraffing van
overtredingen
Passen we nu dit alles toe op de misdaden, bedreven tegen de mensheid. Het is
duidelijk dat er dan wel degelijk een bron bestaat uit kracht waarvan deze daden
gestraft kunnen worden: het ius poenale commune, het algemeen, overal geldend
strafrecht. Misschien beschikken we dan wel over een teveel aan normen n.l. een
strafrecht dat hetzelfde delict in diverse Staten in verschillende mate straft; maar dit
is een andere kwestie en gevoegelijk op te lossen volgens de normen die de conflicten
regelen tussen de wetgevingen of volgens de normen van internationale tractaten.
Dit is een probleem van competentie, niet van bestraffing van misdaden zonder dat
er een voorafgaande wet bestaat.
Zowel het Duitse strafwetboek als dat der door Duitsland bezette landen, bestrafte
moord, verminking, het tot slaaf maken, diefstal en roof. Het specifieke nazi-recht,
in tegenspraak met het juridisch minimum dat we zowel in het vroegere Duitse als
in het internationale recht erkend zien, mist alle juridiciteit en is puur geweld. Vandaar
kunnen zonder meer de sancties, welke het Duitse wetboek en dat der diverse bezette
landen kennen, op deze misdaden worden toegepast, zonder dat er van retroactiviteit
sprake is. Oorlogsnoodzaak kan noch voor het plegen noch voor de bestraffing van
dergelijke daden een excuus zijn. Integendeel, het internationaal recht acht deze
daden ook tijdens een oorlog strafbaar. Waar dit laatste echter geen normen ter
bestraffing voorlegt, dient deze te geschieden door het algemene strafrecht, uitgedrukt
in de verschillende rechtsorden.

Misdrijven tegen de vrede
Een bespreking over de berechting van dit soort misdaden culmineert in de vraag of
de aanvalsoorlog, zelfs wanneer hij in strijd is met internationale afspraken en
tractaten, een strafbare misdaad is. Ook al zal een dergelijke oorlog moraliter volstrekt
ongeoorloofd wezen, dan kan hij toch juridisch in orde zijn: non omne quod licet,
honestum est. En zelfs zou hij volgens het positieve recht verboden kunnen zijn
zonder daarom ook een strafbaar delict te vormen. We hebben dus ook hier weer te
zoeken naar een norm welke de vrede beschermt door het bedreigen met straf voor
hen die deze vrede aanvallen.
Terwijl vroeger de oorlog erkend werd als een in het recht opgenomen middel ter
beslechting van geschillen tussen meerdere Staten, is er na de eerste wereldoorlog
zowel in de doctrien als in de publieke opinie een
3.

Radioboodschap van Kerstmis 1942. 'De Verklaring van de Rechten van de Mens' van New
York, 12 October 1929 (opgesteld door de leden van het Instituut voor Internationaal Recht)
vermeldt eveneens de meeste hier vernoemde rechten en wijst verder nog op het recht op
eigen taal en nationaliteit.
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sterke stroming ontstaan om de oorlog als juridisch geoorloofd middel voor goed te
elimineren. Vooral de Amerikanen hebben vurig geijverd om de oorlog buiten het
recht te plaatsen. Daarmede zou dan in het recht de zo hachelijke distinctie tussen
rechtvaardige en onrechtvaardige, tussen aanvals- en verdedigingsoorlog voor goed
tot het verleden behoren. Natuurlijk zou de Staat, zo goed als ieder individu, zich
mogen verdedigen. Zelfverdediging mag men niet als oorlog kwalificeren. Maar ook
de aanval van de andere Staat zou geen oorlog, d.i. een door het recht erkend instituut
meer zijn maar slechts een serie van opeenvolgende aanslagen en misdaden. Deze
door de Amerikaan Moore opgestelde theorie bevat zeer zeker een resolute oplossing.
In het Kellog-Pact scheen deze theorie te triomferen, maar reeds spoedig
verklaarden de deelnemende Staten (U.S.A., Engeland, Frankrijk) dat in bepaalde
gevallen, waarover alleen zij zelf konden oordelen, de oorlog juridisch geoorloofd
bleef. Dus in feite heeft ook dit Pact de oorlog niet als misdaad bestempeld. Dit geldt
in nog sterkere mate voor de andere Verdragen, na de wereldoorlog gesloten. We
moeten dan ook ontkennen dat de Amerikaanse opvatting is doorgedrongen tot in
de normen van het internationale recht.
Vervolgens ontbreekt in het internationale recht een straf-rechtelijke sanctie voor
oorlog-voering. De sancties welke de verschillende Verdragen bevatten voor de
mogelijke verbrekers ervan, hebben geen penaal karakter. Zij richten zich immers
tegen de Staten als zodanig, die moeilijk misdadig genoemd kunnen worden, terwijl
bovendien als zwaarste sanctie gedreigd wordt met oorlog. Maar zelfs in het geval
dat de verbreker van zo'n Verdrag die oorlog zou verliezen, dan is hij nog geen straf
voor hem: alle lasten, die hem dan bij het vredesverdrag worden opgelegd, zijn
immers niet voorgeschreven door een internationaal strafrecht, maar veeleer alleen
door de politieke interessen van de overwinnaars.
Maar ook in de veronderstelling dat een of ander Pact de oorlog als delict zou
beschouwen, dan nog zou niet tot bestraffing kunnen worden overgegaan, zolang
een werkelijk internationale strafrechtsordening zich niet zou georganiseerd hebben.
Zolang de internationale gemeenschap niet van die aard is dat zij uit alle kracht en
wil effectief een werkelijke rechtvaardigheid voor alle leden erkent en nastreeft, en alle verdragen bewijzen wel duidelijk dat men overtuigd is daar nog niet aan toe
te zijn, - zolang schijnt ook een straffende rechtvaardigheid niet mogelijk. Alleen
wanneer de mensheid in staat zou zijn een kwaad uit te roeien of te beteugelen dat
nog erger is dan de oorlog, n.l. de onrechtvaardigheid, zou oorlog tot een delict
kunnen worden. Zolang dit niet gebeurd is, kan de oorlog het enigste middel zijn om
aan de eisen der rechtvaardigheid te voldoen en mag hij dus juridisch niet volkomen
geëlimineerd worden. En dit geldt niet slechts voor een rechtvaardige oorlog. Juist
omdat er geen internationale rechtspraak bestaat, bevoegd en bekwaam om objectief
te oordelen over de feiten die aanleiding kunnen zijn tot een oorlog, kan een Staat
zich overtuigen het recht aan zijn zijde te hebben en de oorlog zien als het enigste
middel ter verkrijging van dit recht. Misdadige opzet, eerste voorwaarde om voor
een delict gestraft te kunnen worden, zal onmogelijk te bewijzen zijn. Het ontbreken
van een juridisch criterium
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en van een rechtsinstantie, kan een controverse absoluut onoplosbaar maken. Dan
kan iedere partij handelen volgens eigen inzicht. Deze juridische vrijheid laat zich
niet verzoenen met een bestraffing daarna.
Het recht blijft dus in gebreke een aanvalsoorlog, zelfs wanneer hij volgens het
algemeen gevoelen van de mensheid misdadig is, tot misdrijf in juridische zin te
verklaren. Vandaar dat iedere berechting ervan noodzakelijk een politiek karakter
moet hebben.
Daarom is het onbegrijpelijk dat men te Neurenberg misdaden tegen de mensheid
en misdaden tegen de vrede in één beschuldigingsakte en zelfs in één beschuldiging
(n.l. de eerste) heeft samengebracht, waardoor het geheel juist dat werd wat men had
willen vermijden: een politiek proces en een politieke veroordeling.
Dit politiek karakter toont zich nog op een andere wijze. Voor een berechting is
immers niet alleen een strafrechtelijke norm, maar ook een rechter nodig, iemand
die buiten de partijen staat en bekleed is met rechterlijke macht. Zou hij tot een der
partijen behoren, dan oordeelt hij niet krachtens een werkelijke rechterlijke macht
maar uit politieke of administratieve bevoegdheid; hij is dan of een verdacht rechter
ofwel geen rechter in de eigenlijke zin. Ook dit princiep heeft men in Neurenberg
laten vallen. Wel achtten de rechters zich vertegenwoordigers van de Uno, die echter
in feite slechts de geallieerden omvatte en bovendien geen enkel mandaat gegeven
had. Toen dan ook de beklaagden hun oorlog rechtvaardig noemden, wijl zij Versailles
als onrechtvaardig beschouwden, werden zij op hun beurt tot aanklagers (reus
excipiendo fit actor) en de aanklagers werden tot beklaagden. Ook al was deze
verontschuldiging zonder grond, dan blijft het nog waar dat de rechters hier hadden
te oordelen in een zaak waarin zij tevens aangeklaagden waren. Hetzelfde gebeurde
ook met de misdaden tegen de mensheid. Ook al gaat het niet op een misdaad
ongestraft te laten om het eenvoudige feit dat die zelfde daden, bedreven door een
andere partij, wel zonder straf blijven, daarmee blijft toch staan dat ook hier de
rechters wederom partes in causa waren, toen de beklaagden zich ter verontschuldiging
van dergelijke daden beriepen op het feit dat zij daartoe genoodzaakt waren geweest,
omdat ook de geallieerden aldus handelden.
*

**

Om deze redenen kan het proces van Neurenberg niet als een rechtsproces gezien
worden. Men kan hiertegen niet opwerpen dat dit alles slechts procedure-kwesties,
vraagstukken van formeel procesrecht betreft. Heel het strafrecht leeft immers in en
door het proces en iedere essentiële verandering in het procesrecht heeft zijn weerslag
op het strafrecht en op de uiteindelijke uitspraak.
Zo blijft Neurenberg een politiek proces, juist omdat er de grote princiepen van
straf- en procesrecht niet in acht genomen zijn.
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Politiek Overzicht
Internationaal
OP internationaal gebied is de maand December arm aan feiten geweest. In de strijd
om Berlijn boekten de Anglo-Amerikanen een succes doordat de verkiezingen aldaar,
op de derde van die maand gehouden, een versterking van het anti-communisme
brachten. De socialisten gingen met ruim 64% der 130 zetels strijken. De
christen-democraten leden enig verlies en vielen terug op bijna 20%, terwijl de
liberaal-democraten op 16% kwamen te staan. De communisten zelf mochten van
de Sovjet-commandant niet mee stemmen, omdat, volgens diens uitleg, deze
verkiezingen ongeldig waren. Tot voorlopig burgemeester werd de socialist Ernst
Reuter gekozen, die in zijn wilde jaren communist is geweest. Daartegenover werd
door de volksdemocratie in de oostelijke zône, op aanwijzing van de Russische
bezetter, een afgedwaalde en onbekwame zoon van de vroegere president der
Weimarse Republiek, Ebert, aangesteld. Omtrent het toezicht op de industrie in het
Roergebied hebben de Anglo-Amerikanen aan Frankrijk een concessie gedaan,
waardoor dit land zich bij dit statuut kan aansluiten. Ter zijner tijd zal de souvereiniteit
over het Roergebied door de bezettingsmogendheden aan een toekomstige Duitse
regering worden overgedragen, maar een permanente geallieerde contrôle-commissie
zal een wakend oog houden op de productie van de voornaamste industrieën. Ofschoon
duitse industriële en politieke kringen deze beslissing somber bekijken, zal deze
houding in het gevallen besluit geen verandering brengen.
In Hongarije is de strijd, die de communistische regering tegen de katholieke Kerk
voert, in een acuut stadium gekomen. Was reeds eerder de nationalisatie van alle
scholen, onder protest van de moedige kardinaal Mindszenty, doorgevoerd en een
vervolging ingezet tegen zijn katholieke medewerkers, zowel geestelijken als leken;
op de vooravond van het feest van de martelaar, Thomas Becket, werd in de Hongaarse
republiek de grote voorvechter van de vrijheid van het geloof uit zijn paleis
weggevoerd en gevangen gezet. Beschuldigingen van allerlei aard: spionnage,
complotteren met Otto van Habsburg door middel van het Amerikaanse gezantschap,
het werpen van Amerikaanse dollars op de zwarte markt, werden tegen hem
uitgebracht, benevens een aantal beweringen, die een mengeling zijn van bepaalde
feiten en louter onzin, samengevoegd en omgewerkt tot een samenzwering tot het
plegen van hoogverraad. Nóch de katholieken, nóch de andersdenkenden van gezond
verstand in de gehele wereld laten zich door deze ongegronde verzinsels misleiden.
Het feit bovendien, waarvoor Hitler is teruggeschrokken: op een kardinaal van de
katholieke Kerk de hand te leggen, is door het Vaticaan met geen kalm protest
afgedaan. Alle schuldigen van hoog tot laag zijn in de kerkelijke ban gedaan. Reeds
heeft de regering van Eire verzocht een vertegenwoordiger te mogen zenden, om een
onderzoek in te stellen naar

Streven. Jaargang 2

524
de omstandigheden, waaronder kardinaal Mindszenty door de Hongaarse regering
gevangen wordt gehouden.
De Vergadering van de Verenigde Naties, die maanden lang in het Chaillot-paleis
zich met besprekingen onledig hield, is half December uiteengegaan om haar volgende
zitting weer in Flushing Meadow op 1 April te houden. Waarschijnlijk blijft deze
bijeenkomst te Parijs alleen maar in de geschiedenis voortleven door het optreden
van de eerste wereldburger, Garry Davis, die in het Vélodrome te Parijs bij zijn
20.000 toehoorders meer belangstelling ondervond dan de Assemblée kon oogsten.
De 39 millioen dollar aan het onderhoud van dit uitgebreid personeel besteed, hebben
hun rente niet opgebracht. Een poging van Nederlandse zijde om bij de opstelling
van de rechten van de mens, de grondslag, waarop deze rechten steunen, namelijk
op de schepping door God, in te voegen, mislukte uit 'eerbied voor de atheïsten'. De
kwestie van wereldtoezicht op de atoombom is aangehouden. De vermindering van
bewapening uit Russisch propaganda-oogpunt voorgesteld, werd verworpen, zolang
er geen afdoende controle op de werkelijke sterkte der legers bestaat. De nieuwe
staat Israel is nog niet toegelaten als lid der Verenigde Naties, maar krijgt een
commissie, bestaande uit de V. St., Frankrijk en Turkije, om de vrede te bevorderen.
De grensstaten van Griekenland werden gewaarschuwd geen hulp aan de insurgenten
te verlenen. Zuid-Korea werd als zelfstandige republiek erkend. Genocide, d.w.z.
vervolging of uitroeiing op grond van nationaal, godsdienstig of ras-verschil werd
verboden. Ook de Sovjet-afgevaardigde nam met deze bepaling op papier genoegen!
De commissie die in het H. Land de vrede zou bevorderen, heeft nog niets van
zich laten horen. Intussen vochten de Joden verwoed tegen het Egyptisch leger in de
Negebwoestijn met zoveel succes, dat zij, niettegenstaande een herhaalde oproep
van de V.R. om 'het vuren te staken' en vredesonderhandelingen te beginnen, de
Egyptische grens hebben overschreden en daardoor Engeland in moeilijkheden
brachten, dat door een verdrag van 1936 zich verplicht heeft militaire hulp te verlenen,
wanneer Egypte door een invasie wordt bedreigd. Intussen heeft Irak, als lid van de
Arabische Liga, zijn leger bevel tot opmars gegeven.
De oorlog in China tussen nationalisten en communisten maakte in zoverre
langzame vorderingen, dat nóch Nanking, nóch Peking in handen van Mao gevallen
zijn. Tsjang Kai Sjek wil van geen toegeven weten. Uitzicht op buitengewone hulp
der V. St. is er niet meer, sinds zijn vrouw, die eertijds bij een bezoek aan de V. St.
uitbundig gehuldigd was, deze keer enige dagen moest wachten voor de deur
openging, die toegang gaf tot het Witte Huis. Het onderhoud leverde haar geen winst
op. Spoedig aanvaardde zij de terugreis, omdat het in Amerika 'te koud' was. De
Gimo is en blijft afkerig van een compromis met de tegenpartij. Velen uit zijn
omgeving uitten de wens, dat hij zich minstens als president zou terugtrekken en
zich vergenoegen met zijn maarschalksfunctie. Tot nogtoe verzette hij zich hardnekkig
tegen dit plan. Wel heeft hij een nieuw ministerie laten vormen door Sun Fo, de zoon
van de stichter der Chinese Republiek, Sun-Ja-Sen. Maar de afstammeling van de
grote man moest zich vergenoegen met een aantal collega's van de tweede rang,
omdat de eigenlijk aangewezenen het risico niet durfden aanvaarden.
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Nederland
Na de vergeefse reis overzee van onze ministeriële deputatie kwam nog een
persoonlijk schrijven van Hatta binnen, waarin deze sprak van een bestaand
misverstand. De Nederlandse regering greep ook deze allerlaatste kans om geweld
te voorkomen aan en stelde ter verduidelijking een aantal punten op, waarover zij
een bindende verklaring van de Republikeinse regering verlangde binnen een gestelde
termijn. Het betrof hier de opneming van de republiek in het federale verband op
gelijke voet met de andere deelstaten, de erkenning van de positie van de Hoge
vertegenwoordiger van de Kroon, zoals deze voor de overgangstijd is vastgesteld,
de eenheid van de troepen onder zijn oppergezag en het beëindigen van infiltraties
en verdere bestandsschendingen. Dit waren geen nieuwe eisen, maar bepalingen door
beide partijen, laatstelijk in het Renville-verdrag, getekend. Djokja speelde stommetje.
Soekarno met zes ministers zouden naar India op bezoek gaan en Hatta werd voor
onbepaalde tijd ongesteld. Tegenover dit model van kwade trouw bleef de Nederlandse
regering geen keus meer en achtte zich ook harerzijds niet langer gebonden door de
Renville-overeenkomst. 'Zij is zich bewust', aldus minister-president Drees, 'van de
ernst der genomen beslissing. Zou Nederland Indonesië overlaten aan zichzelf en
afzien van de voorwaarden te helpen scheppen voor een ontwikkeling in vrijheid,
met waarborgen voor recht, vrijheid en orde, dan zou spoedig een chaotische toestand
te verwachten zijn, die vermoedelijk op een dictatuur zou uitlopen'. Daarom hadden
in de nacht van 18-19 December de Nederlandse strijdkrachten de demarcatielinie
overschreden en bezetten Midden-Java om, na de onbetrouwbare regering te hebben
afgezet, met een nieuwe Republikeinse regering, bestaande uit betrouwbare personen,
de federatie van alle Indonesische deelstaten tot werkelijkheid te maken. De
volksvertegenwoordiging, met uitzondering natuurlijk van de communisten, schaarde
zich eenstemmig achter de Nederlandse regering, ofschoon niet alle leden van de
P.v.A. tevreden waren. Het resultaat van de opmars was verbluffend. Binnen enkele
uren viel de regeringszetel, Djokja, bijna zonder slag of stoot, in Nederlandse handen.
De zogenaamde regering met haar theater-generaal, Soedirman, liet zich zonder
verzet gevangennemen en de grootsprekers, Soekarno en Hatta, benevens Sjahrir
werden, overeenkomstig hun rang en stand, veilig in een berghotel geïnterneerd.
Gedurende de volgende dagen werden alle steden in Midden-Java ongeschonden,
behalve Solo, dat vóór het terugtrekken der Indonesische troepen zijn voornaamste
gebouwen in vuur zag opgaan, bezet en kon men de uitgehongerde bevolking al
spoedig van levensmiddelen en kleding voorzien. Ook de expeditie op Sumatra, waar
de af te leggen afstanden veel groter zijn, nam een vlot verloop. De voornaamste
punten, de olievelden van Djambi inbegrepen, werden zonder langdurig verzet
genomen. De Commissie van G.D., die het zich met haar uitgebreid personeel
comfortabel had gemaakt, zonder iets tot stand te hebben gebracht, begon nu door
middel van haar voorzitter, de Amerikaan Cochran, met het schrijven van
anti-Nederlandse rapporten aan de V.R. Hij beklaagde zich er over, dat de C.v.G.D.
de laatste vier maanden geen gelegenheid had gehad
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beprekingen tussen de partijen bij te wonen en ook niet op de hoogte was gehouden
van het verloop der gebeurtenissen: 'Er kan stellig niet worden beweerd, dat van de
mogelijkheden, die de diensten van de Commissie hadden kunnen bieden, een
uitputtend gebruik is gemaakt'. Van Nederlandse zijde, voor wie het vaststaat, dat
deze Commissie evenmin als het lichaam, dat haar afvaardigde, de V.R., enige
competentie in deze zaak heeft, en vanwaar men het Amerikaanse en het Australische
lid dezer Commissie verdenkt een vinger in de pap te willen steken, zonder daartoe
gerechtigd te zijn, is zulks ook nooit beweerd. Nederland staat op het standpunt, dat
de Indonesische kwestie een zuiver interne aangelegenheid is. Een zienswijze, die
men niet op zij kan schuiven, met de Chinese uitspraak, dat dit alleen maar een
'academische kwestie' zou zijn.
Op verzoek van Dr. Jessup, de Amerikaanse gedelegeerde bij de V.R. kwam deze,
die op het punt stond uiteen te gaan, in spoedzitting bijeen op 22 Dec. Deze Raad
heeft tot taak op te treden als de internationale vrede bedreigd wordt en kan dan
besluiten nemen, die rechtsgeldig zijn als zij met zeven stemmen zijn aanvaard. De
Raad, of althans enkelen van zijn leden, zouden nu moeten aantonen, dat de
Nederlandse regering door haar actie op Java en Sumatra de wereldvrede in gevaar
heeft gebracht. Onze afgevaardigde, Dr. van Royen, heeft met zijn uiteenzettingen
een goede beurt gemaakt. Waardig onder de beschimpingen, logisch in zijn redenering,
rustig en beheerst, heeft hij het standpunt van onze regering trachten duidelijk te
maken. Wij schrijven 'trachten'. Want zonder het woord van Goethe over de goden
en de domheid op deze achtbare vergadering te willen toepassen, hebben we moeten
constateren, dat in deze V.R. minder gediscussieerd wordt dan langs elkaar
heengepraat. Ieder, die zich daartoe geroepen voelt, leest een vooraf gereedgemaakt
stuk voor, waarin met de uitgebrachte argumenten geen rekening wordt gehouden.
En raakt er eens een lid, zoals de kolonel uit Australië, Hodgson, aan het improviseren,
dan lijkt hij meer geschoold te zijn in de Sovjet-terminologie dan men van een
Australiër zou verwachten. De eerste reacties van de V.R. lieten zich onrustbarend
aan zien. De soep werd echter niet zo heet gegeten als zij gekookt was. Het radicale
voorstel van de Rus, Jacob Malik, werd verworpen. Op 24 Dec. werd een gewijzigde
Amerikaanse resolutie met 7 stemmen voor en 4 blanco aanvaard: De V.R. roept de
partijen op, de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, de politieke gevangenen met
hun president Soekarno vrij te laten en de C.v.G.D. opdracht te geven om na te gaan
of deze gestelde eisen worden uitgevoerd. De betrokken Nederlandse ministers
hebben gedurende de Kerstdagen onderling en met de autoriteiten van Batavia
beraadslaagd en kwamen niet zo snel tot een vaste beslissing. Maar de V.R., die ook
naar huis verlangde, trappelde van ongeduld, zodat Dr. van Royen een voorlopige
verklaring aflegde, hoe de Nederlandse regering bezig was te bestuderen, wat de
beste wijze is om de eisen van de resolutie op te volgen en in hoeverre en wanneer
Nederland aan deze eisen zal kunnen voldoen. Op welke toon en met welke
gelaatsexpressie dit diplomatiek antwoord voorgelezen werd, hebben de bladen niet
vermeld. Sovjet en zijn satellietstaat, Oekraine, kwamen nu met twee resoluties, die
beide verworpen zijn. De tweede eiste terugtrekking van de Nederlandse troepen
achter de demarcatielijnen en
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de Sovjet-gedelegeerde: staking van de strijd 24 uur na aanneming dezer resolutie
(27 Dec.). Op 28 Dec. werd een Chinese resolutie aanvaard met 8 stemmen voor en
3 onthoudingen, waarin de onmiddellijke vrijlating van Soekarno c.s. werd geëist.
Op dezelfde dag verkreeg een resolutie van Columbia 9 stemmen voor, waarin niet
aan de Commissie van G.D., maar aan de consulaire vertegenwoordigers te Batavia
verzocht werd verslag uit te brengen over de uitvoering van de orders en de toestanden
in de onder militaire bezetting staande gebieden. Woensdag, 29 Dec. legde van Royen
uit naam der Nederlandse regering de volgende verklaring af: Het staken der
vijandelijkheden op Java zal uiterlijk 31 Dec. te 24 uur ingaan. Op Sumatra zal dit
enige dagen later gebeuren. Maar het optreden tegen individuele of collectieve
ordeverstoorders zal moeten doorgaan. Soekarno c.s. zullen binnenkort in vrijheid
gesteld worden, in de veronderstelling, dat zij zich zullen onthouden van handelingen,
welke de openbare veiligheid in gevaar brengen. Minister-president Drees zal zich
naar Indonesië begeven om de constructieve opbouw te bevorderen. De consulaire
commissie zal de nodige faciliteiten verkrijgen. Waren Engeland en Amerika
erkentelijk voor deze beloften, Malik vond, dat de 'agressor' (Nederland) cynisch
was opgetreden en Palar, de Indonesiër, toonde zich buitengewoon teleurgesteld.
België en Frankrijk hebben waardering voor het Nederlandse standpunt getoond en
door hun blanco-stemmen hun twijfel aan de competentie van de V.R. geuit. In zekere
zin mogen we met deze afloop tevreden zijn: 'Het had slechter kunnen uitvallen'. De
kwestie blijft echter op de agenda van de V.R. staan. De hoop, dat de leden vóór de
volgende bijeenkomst te Lake Success zich van de werkelijke gang van zaken en
van de werkelijke bedoelingen van Nederland op de hoogte hebben gesteld, is niet
ijdel, mits zij niet door eigenbelang, naijver en hogere politiek verblind blijven.
1-1-49
K.J.D.

Belgie
De betrekkelijke kalmte, die na de regeringscrisis is ingetreden, biedt de gelegenheid
'Dichtung und Wahrheit', inzake wetgeving, met elkaar te vergelijken.
Dichterlijk was ongetwijfeld de Heer Frans Van Cauwelaert, voorzitter van de
tweede kamer, toen hij de gewone zitting 1948-1949 opende. Nadat hij eerst aan de
281 ontwerpen en wetsvoorstellen had herinnerd, waarover de tweede kamer zich in
de voorbije zitting had uitgesproken, riep hij uit: 'De kamer heeft aldus het bewijs
geleverd dat zij, zelfs in uitzonderlijke omstandigheden, bij machte is het hoofd te
bieden aan haar taak zonder dat een toevlucht moet worden genomen tot buitengewone
machten; waarvan de ervaring niet steeds gelukkig is geweest.'
Vix ea fatus erat senior... of de onopgesmukte waarheid kwam te voorschijn. Juist
zoals in de voorgaande zittingen, werden belangrijke wetsontwerpen in stemming
gebracht, zonder dat aan de leden van de kamers de tijd was gegund om ze behoorlijk
in te studeren. Dit was o.m. het geval met een ontwerp betreffende 'de Rechten van
de Schatkist inzake directe Belastingen en ermede gelijkgestelde Taxes', en dat
betreffende
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'de gemeentelijke en provinciale Financiën.'
Het Parlement neemt aldus de verantwoordelijkheid op van een wetgeving die
doorgaans, in feite, door de administratie en de regering wordt vastgelegd. We kennen
thans een regime van gecamoufleerde volmachten waarbij het Parlement elke dag
iets van zijn gezag inboet.
Omwille van de sinds de bevrijding steeds toenemende onverdraagzaamheid,
waarin een vrije discussie telkens tot spanning en breuk zou leiden, zijn Parlement
en regering die weg opgegaan. Wegens de daling van het intellectueel peil en
dienvolgens van de tamheid van de nationale vertegenwoordiging, gaan Parlement
en regering ongehinderd op die weg voort.
Het is tegen de heersende onverdraagzaamheid, die voornamelijk in de
onderwijskwestie tot uiting komt, dat Z. Em. Kardinaal Van Roey de katholieke
bevolking heeft gewaarschuwd, in zijn toespraak van de 12e December tot het
Mannenverbond voor Katholieke Actie (Franstalige vleugel). Hij wees erop, dat het
departement voor Openbaar Onderwijs er sinds de bevrijding naar streeft, het bijzonder
technisch en beroepsonderwijs, dat in de laatste jaren een hoge vlucht genomen heeft,
te verstikken, alsook de bloeiende instellingen van het bijzonder Middelbaar
Onderwijs te ontvolken. De thans gevoerde strijd op leven en dood schaadt het geheel
onderwijs. Een gezonde mededinging zal evenwel pas mogelijk worden, wanneer
de Staat aan de onverdraagzaamheid zal verzaken: dat hij het recht van alle ouders
eerbiedige om in volle vrijheid een school uit te kiezen, en de uitoefening van dat
recht waarborgen door de toekenning van dezelfde voordelen aan allen volgens een
te vinden formule. 'Een dwingende plicht', zo ging de Kardinaal verder, 'vergt van
alle Katholieken - en dit is ook een waarborg voor de overwinning - eenheid en
verstandhouding in de geesten en tucht in de actie. Er zijn natuurlijk vele kwesties
die tot meningsverschillen tussen geloofsgenoten aanleiding kunnen geven, maar
thans is het uur gekomen dat boven al deze twistpunten uit, alle gelovigen en al
degenen die de belangen van het christelijk geweten voorstaan, eng moeten
samenwerken om de verstandhouding op de essentiële beginselen te versterken,
derwijze dat zij zich op het ogenblik der verkiezingen als een gesloten en onsplitsbaar
blok voor de publieke opinie voorstellen. Ik hoop dat alle katholieke dagbladen het
zich tot een gewetensplicht zullen rekenen om aan dit onontbeerlijk streven naar
eendracht hun volle steun te geven.'
Sinds een jaar is het reeds de derde keer dat de Kardinaal de Katholieke journalisten
op hun plichten wijst. Indien zij zich alle naar behoren van hun taak hadden gekweten,
zou de huidige machtsverhouding in de kamers bij de aanstaande verkiezingen zo
zeer gewijzigd worden, dat de grote politieke problemen - w.o. dit van het onderwijs
- een oplossing in de geest van de grondwet zouden vinden.
H.V.S.
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Kroniek
Monumenta Christiana
Met oprechte vreugde kondigen wij het verschijnen aan van het eerste deel ener serie,
die voor het nederlandse taalgebied een rijke aanwinst kan worden1.. Onder de
algemene titel Monumenta Christiana zal de uitgeverij Het Spectrum drie reeksen
uitgeven, waarvan de eerste een aantal geschriften van Kerkvaders in nederlandse
vertaling zal bieden, de tweede vertalingen van theologische en vooral geestelijke
geschriften uit de Middeleeuwen en de nieuwe tijd, de derde een aantal klassieke
Nederlandse werken op het gebied der spiritualiteit. In iedere reeks zijn voorlopig
zes delen voorzien, maar ook voor de volgende delen bestaan plannen. Naar het
schijnt hebben de uitgevers ervan afgezien, werken op te nemen, die voor het
nederlandse publiek reeds in goede vertalingen toegankelijk zijn: dat is wel de reden,
waarom de werken der Apostolische Vaders, een boek als De Vera Religione van
Augustinus of de werken van Theresia en Ruusbroec niet op het program staan; een
uitzondering op deze loffelijke zelfbeperking vormen de plannen voor een vertaling
van Augustinus' Confessiones en van de volledige werken van Newman, die echter
geen van beiden deel uitmaken van de eerste zes, nu aangekondigde banden.
Bijzonder welkom zijn de vertallingen uit de Kerkvaders, die voor de nederlandse
lezerskring vrijwel ontoegankelijk waren, daar sinds de - overigens weinig
betrouwbare - vertalingen van Meyboom nog wel enkele afzonderlijke werken zijn
vertaald, maar geen meeromvattende serie is gepubliceerd. Toch vormen hun werken
ook voor de moderne mens, misschien zelfs heel bijzonder voor de moderne mens,
een kostbare schat. Ook zij immers Jeefden in een tijd, waarin de christenen een
hevige strijd te voeren hadden om zich in een heidense wereld staande te houden
niet alleen, maar ook om voor die wereld een licht en een zuurdeeg te zijn. Zij en
wij worstelen met problemen, die voor de tussenliggende middeleeuwen nauwelijks
bestanden. Daarbij zijn hun boeken de vrucht van een periode van hoge cultuur, van
grote talenten en soms van uitzonderlijke genieën. Tenslotte en bovenal: hun
geschriften stralen in de glans van het nieuwe christendom: wat voor ons door de
sleur en het stof van vele eeuwen dof geworden is, heeft voor hen nog de frisse gloed
van die wondere ontdekking, dat God zelf tot de mensen gesproken heeft. Van hen
leren wij de opgetogen bewondering, de geestdriftige overtuiging en de fiere zekerheid
in dat geloof, dat wij ver boven alle menselijkheid uit Gods mond mochten horen en
ontvangen uit de prediking der Kerk, waarvan zij de getuigen, soms zelfs de
bloedgetuigen zijn. Dit alles maakt hun werken, of althans een belangrijk deel ervan,
tot een kostbare schat, in ware zin het erfdeel onzer vade-

1.

Sint Augustinus. Preken voor het volk, handelende over de Heilige Schrift en het Eigen van
de Tijd; vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. (Monumenta Christiana, Eerste reeks
deel I). Utrecht-Brussel, Het Spectrum, 1948, 8o, LXXII, 469 blz. Prijs bij intekening op de
gehele serie fl. 9. -, bij intekening op de eerste reeks fl. 10.15, afzonderlijk fl. 12.75.
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ren, waar het gelovig verstand voedsel tot overdenking en het hart verkwikking en
sterking vindt.
Daarom moeten wij wensen, dat deze reeks niet opgeborgen blijft binnen de
bibliotheken van seminaries of de werkkamers van priesters, maar haar weg vindt
in de handen van die velen, die naar verdieping van hun geloofs- en geestelijk leven
verlangen. De bedoeling van een dergelijke uitgave in het nederlandse taalgebied
kan natuurlijk niet op de eerste plaats zijn, een hulpmiddel voor wetenschappelijke
arbeid te bieden, daar daardoor het afzetgebied te zeer beperkt zou worden, en voor
wetenschappelijk werk voortreffelijke series in andere moderne talen ten dienste
staan. Uiteraard wil deze nederlandse reeks zich tot een bredere lezerskring wenden.
Nu wil het ons voorkomen, dat bij de keuze der te vertalen werken met dit doel
onvoldoende rekening gehouden is: voor hen die geen wetenschappelijk historisch
of theologisch interesse hebben zijn Athanasius' Boeken (niet 'Redevoeringen', zoals
het prospectus zegt) tegen de Arianen, Maximus' Mystagogie of Tatianus' Oratio
contra Gentes, die in de eerstvolgende delen zullen verschijnen, moeilijk verteerbare
lectuur; en in een volledige vertaling van Irenaeus' Adversus Haereses vrees ik, dat
de eerste twee boeken de meeste lezers zo zullen vervelen, dat hun voor de lezing
der prachtige volgende boeken de moed ontzinkt. Ook in de geschriften der
Kerkvaders is niet elke bladzijde een hoogtepunt, en zijn er uiteraard gedeelten, die
voor de moderne lezer zonder grondige voorbereiding weinigzeggend blijven, zodat,
indien deze serie bij velen de smaak wil wekken voor het krachtige voedsel, dat bij
de Vaders te vinden is, een zorgvuldige selectie vereist wordt. Hebben uitgever en
redactie zich niet teveel neergelegd bij wat hun toevallig ter beschikking stond?
Eén van de verdiensten van dit eerste deel is nu juist de uiterst bekwame keuze
der stof. Augustinus is wel de meest moderne van de Kerkvaders, omdat hij met een
verfijnd psychologisch en diep-christelijk inzicht telkens doordringt tot de diepste
kern, en dus tot het algemeen-menselijke en voor alle tijden geldende wezen van de
grote en kleine vraagstukken van het christenleven. Maar van al zijn werken vormen
zijn preken weer de meest aangename lectuur, omdat hij daar zijn christelijke
overtuiging, zijn levenswijsheid en de hoogste visies van zijn geest aan het volk
geboden heeft in een boeiende en bevattelijke vorm, die aan alle klassieke
schoolvoorschriften ontstegen, geheel spontaan aan de zaak en aan de persoon van
spreker en hoorders beantwoordt. Eenvoudig en soms bijna gemoedelijk keuvelend,
geduldig onderrichtend, vaderlijk vermanend, weet hij telkens weer zijn volkje mee
te slepen en op te voeren naar die hoge toppen, waar hij zelf leeft. Uit de ongeveer
zeshonderd bewaarde preken van Augustinus (behalve de grotendeels als preek
gehouden verklaringen van de Psalmen en van Sint Jan) biedt Dr. Mohrmann een
bloemlezing van twee-en-zestig preken over de H. Schrift en over het Tijds-eigen
van het kerkelijk jaar, terwijl zij ons een aantal preken over de Heiligen en 'De
Diversis' voor een volgend deel belooft. Welbewust heeft zij daarbij die preken
terzijde gelaten die de hedendaagse lezer nauwelijks aanspreken, als hij niet zeer met
de antiek-christelijke gedachtenwereld vertrouwd is, zoals die waarin de
getallen-symboliek een voorname
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rol speelt. Hier vindt men preken over de meest uiteenlopende onderwerpen, over
de kennis van God, over rijkdom en armoede, over de grote feesten, die voor de
twintigste-eeuwer nog even krachtig en smakelijk voedsel zijn als voor de gelovige
van Hippo of Carthago.
Moeilijk kon deze uitgave aan bekwamer handen worden toevertrouwd, daar de
vertaalster één van de allerbeste kenners is van het christelijk latijn en zich sinds vele
jaren bijzonder met Augustinus' preken heeft beziggehouden. Uiteraard moeten
preken door een vertaling veel van hun charme verliezen, daar de kunstgrepen, die
Augustinus' preken zo pakkend maakten, zoals de woordspelingen, het rijm en het
zinsrhythme, in een andere taal niet bewaard kunnen worden, zonder in gekunsteldheid
te vervallen, terwijl de bekoring ervan in Augustinus' mond juist de spontane
natuurlijkheid is. De vertaalster heeft dan ook terecht die vormen opgeofferd, om
een nauwkeurige en tegelijk vloeiende vertaling te geven. Daarin is zij uitmuntend
geslaagd: de weergave van Augustinus' woorden is van een verrassende en, voor wie
zich ooit op vertalingen heeft toegelegd, verbazingwekkende nauwgezetheid, terwijl
de nederlandse zin aangenaam leesbaar en vaak zelfs sierlijk is. Misschien zou het
hier en daar mogelijk zijn, iets meer van het rhythme van zins- en pericopebouw te
bewaren, maar zulke kleine verbeteringen zijn toch alleen mogelijk dank zij het
voortreffelijke werk, dat hier geleverd is. Wij koesteren de oprechte hoop, dat deze
uitgave voor velen, priesters en leken, de schatten van deze grote en sympathieke
Kerkvader toegankelijk zal maken.
De uitvoerige inleiding handelt achtereenvolgens over de wijze, waarop Augustinus'
preken voor ons zijn bewaard, over de taal en de stijl, over de inhoud van de preken
om tenslotte Augustinus als predikant te schetsen. Gezien de opzet van de serie zou
men wensen, dat over de persoon, de werkzaamheid en de denkwereld van Augustinus
wat uitvoeriger gesproken was: juist het hoofdstuk over de inhoud van de preken,
dat voor de oningewijde lezer de sleutel moet zijn op de geboden schatten, is al te
sober. Misschien heeft de vertaalster gemeend, dat haar toekomstig publiek de persoon
van Augustinus reeds voldoende kent uit het mooie boek van Dr van der Meer, maar
voor de volgende delen hopen wij toch, dat aan die punten groter aandacht wordt
besteed.
Andere wensen: zou het niet nuttig zijn de technische, voor niet-deskundigen
raadselachtige titels der preken aan te vullen door opschriften, die de voornaamste
inhoud ervan aangeven, en dezen boven de bladzijde te plaatsen? Daarnaar had dan
ook een beknopte zaak-index kunnen verwijzen, terwijl het register van
Schriftuur-plaatsen in een dergelijke uitgave gevoeglijk achterwege had kunnen
blijven of tenminste tot de allerbelangrijkste passages beperkt. Dan voor de uitgever:
de letters op de rug zou ik duidelijker wensen, want zij zijn bij kunstlicht moeilijk
leesbaar, zodat het bezwaarlijk kan worden, als heel de serie naast elkaar op de
boekenplank staat.
Tenslotte voor uitgevers en redactie mijn gelukwensen, niet alleen met het mooie
en veelbelovende initiatief, maar ook met de prachtige technische uitvoering en de,
tenminste voor intekenaars, matige prijs.
Dr P. Smulders S.J.
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Staatsburgerlijke en nationale opvoeding in Zwitserland
In ons artikel 'Staatsburgerlijke en nationale opvoeding in Zwitserland' (K.C.T.
Streven, Jan. '48, blz. 362-377) hebben twee bladzijden, gewijd aan de
'godsdienstvrede', een aantal critieken uitgelokt (K.C.T. Streven, Oct. '48, blz. 71-79),
waarin de schrijver aantoont: 1o dat de gemengde scholen, waarover wij een ogenblik
gewaagd hebben, niet met het katholiek ideaal overeenstemmen, dat door Pius XI in
de encycliek Divini Magistri wordt omschreven; wat door ons natuurlijk niet wordt
betwist; 2o dat sinds honderd jaar de politiek der Zwitserse katholieken steriel bleef,
dat zij het arme volksdeel uitmaken en zowel intellectueel als economisch en sociaal
ten achter staan bij hun protestantse landgenoten, en dat er bijgevolg intolerantie
heerst ten hunne opzichte in dit land, dat nog weinig uitmunt door ware democratische
geest. Men sta ons enkele bondige verklaringen toe.
1o Wij hebben Zwitserland niet vergeleken met het Nederlandse schoolregime,
maar met België waar men nog ver af is van het door de Nederlandse katholieken
behaalde succes. - 2o Wij behoefden niet in details én de vroegere én de huidige
godsdienstige politiek van de Zwitserse cantons te beschrijven. Wij hebben nergens
gezegd dat de Zwitserse katholieken in alle cantons alles verkregen hebben wat zij
met recht kunnen wensen.
De 'godsdienstvrede' waarvan zij nu genieten en de voorname rol door haar in de
nationale opvoeding gespeeld, ziedaar het voorwerp van de twee bladzijden die de
aandacht trokken.
De geloofsbelijdenis van het kind wordt er, ook waar zij in de minderheid is, in
het algemeen geëerbiedigd. De staat erkent de godsdienst en onder zijn bescherming
is het, dat de overtuiging, waarin het kind is opgevoed, geëerbiedigd wordt. Waar
de school gemengd is, mag ze niet 'neutraal' genoemd worden in de betekenis die dit
woord heeft in België. Die school erkent dan in feite de verschillende belijdenissen
om ze positief te eerbiedigen. - 3o In de encycliek 'Divini Magistri', verklaart Pius
XI, in de geest van het kerkelijk wetboek canon 1374: 'Het bezoeken van
niet-katholieke, van neutrale of gemengde scholen... mag enkel worden geduld met
het goedvinden van de Ordinarius, in welbepaalde tijds- en plaatsomstandigheden
en mits bijzondere waarborgen'. Wanneer deze Geneefse zegslieden zich tevreden
verklaren met de gemengde scholen van hun stad - naar wij veronderstellen mogen
in overeenstemming met hun Ordinarius, - dan verklaarden zij niet dat deze volmaakt
waren of dat zij overeenstemden met hun Verlangens, maar enkel dat zij voldoende
waarborgen bieden voor het katholiek geweten. Zij legden dus een getuigenis af ten
gunste van de heersende verdraagzaamheid. - 4o Te Zurich hebben de katholieken
in de laatste 80 jaren, 18 nieuwe parochies opgericht, enkele met prachtige kerken.
Waarom geen of weinig scholen? Om verschillende redenen, waaronder ongetwijfeld
deze dat de 'neutrale' school er niet is zoals in België, en zeker niet omwille van een
tekort aan ijver of omwille van valse opvattingen! Dat de regering er geen cent geeft
voor de oprichting van een katholieke middelbare school is, helaas, eveneens het
geval sinds 118 jaar in het katholieke België... maar,
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het is er verre van dat dit het geval zou zijn voor geheel Zwitserland, omdat men in
de katholieke cantons talrijke katholieke staatsscholen vindt en in de andere cantons
een volledige gamma van locale overeenkomsten. Het schoolprobleem is immers
essentieel cantonaal en gemeentelijk en het is ons onmogelijk het hier in detail uiteen
te zetten. - 5o Is de politiek der katholieken in Zwitserland sinds 100 jaar werkelijk
steriel geweest? Verkeren de katholieken 'in een intellectuele, sociale en
maatschappelijke achterstand'? Elk katholiek Zwitser zou verstomd staan over
dergelijke affirmaties. Tientallen namen van de meest bekende groot-industriëlen,
financiers, trustbestuurders, schrijvers, geleerden en politici zou hij kunnen opnoemen,
o.m. Ette, Coelio, Leimgrüber, die onlangs tezamen voorzitter, ondervoorzitter en
kanselier waren van de Confederatie. Ongetwijfeld waren 100 jaar geleden de cantons
meer afgesloten en bewoonden de katholieken vooral de bergstreken, maar sindsdien
hebben zij zich overal gevestigd. Men zou - en dit zou meer plaats vergen - door
feiten moeten aantonen hoe in Zwitserland het federalisme en de 'rechtstreekse'
democratie een politiek stelsel in het leven roepen dat geheel van het onze verschilt.
De invloed van het volk uit er zich door machtiger middelen dan die ener politieke
partij; er is geen geunifieerde 'katholieke' partij in onze zin, maar een conservatieve
partij met een conservatieve pers. Cijfers uit jaarboeken laten bijgevolg de conclusies
niet toe die men geneigd zou zijn er uit te trekken. - Daarna zou men moeten verklaren
wat de 'godsdienstvrede' is, een Zwitserse realisatie die met sympathie verdiende
begrepen te worden door onze Belgische landgenoten, die zo onder partijsectarisme
te lijden hebben. 'De godsdienstvrede', schrijft de bisschop van Lausanne, Genève,
Freiburg, 'is een toestand die moeilijk te begrijpen is voor mensen die met onze
gewoonten niet vertrouwd zijn. Hij heeft niets van een lui doctrinaal compromis.
Ieder behoudt zijn overtuiging, maar beijvert zich de anderen beter te begrijpen en
te zoeken naar hetgeen ons verenigt, eerder dan naar hetgeen ons scheidt'. Hij voegt
er bij dat op dit capitale punt Mgr Besson, zijn vereerde voorganger, een weldoener
is geweest voor geheel Zwitserland door ideeënstrijd en godsdienstoorlog te laken.
- Pius XII, die Zwitserland uit eigen ervaring kent, heeft de confederatie geprezen
(brief aan de federale raad, Sept. '46), om haar openbare erkenning van God, om de
openbare beoefening van het gebed voor het vaderland, om haar authentiek
democratisch karakter. Hij wenste dit land geluk omdat het zijn eendracht en zijn
hechtheid vond 'in de hartelijke wedijver en de samenwerking van zijn verschillende
nationale groepen'. Ook die ideale samenwerking hebben wij beschreven en geprezen,
omwille van zijn gelukkige opvoedkundige gevolgen. - 6o De door beide belijdenissen
gewilde godsdienstvrede, geeft aan de katholieke religieuze politiek een eigen
physionomie, die men niet als zwakheid mag bestempelen. Om b.v. uit de federale
grondwet van 1848 het artikel te schrappen waardoor de Jezuïetenorde wordt verboden
- artikel dat sinds lang ruim wordt geïnterpreteerd en door de meest invloedrijke
personen (b.v. de protestanten Barth en Brunner) wordt veroordeeld, verkiezen de
katholieken, al laten zij niet na ertegen te protesteren, een volledige herziening van
de grondwet af te
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wachten om niet, ter gelegenheid van dit oude twistpunt, de godsdienstvrede te
breken, die zij met de oprechte protestanten als een vaderlandse plicht beschouwen,
door God zelf ten bate van het algemeen welzijn opgelegd. - 7o Om over de daling
van het geboortecijfer te spreken, zouden wij meer plaats moeten hebben. Maar met
tolerantie of verdraagzaamheid heeft dit droevig verschijnsel natuurlijk niets te maken.
Sinds het begin van de laatste oorlog, steeg het weer tot een bevredigend peil (19
o/00; meer dan in België!) - 8o Is Zwitserland nu verdraagzaam of niet?
'Onverdraagzaam' is Zwitserland in een paar oude teksten, waarvan helaas, bij
gelegenheid, enkele twistzoekers kunnen gebruik maken; intolerant is het eveneens
in het canton Solothurn, het enig canton waar het lager onderwijs verplichtend officieel
is; in zijn geheel echter is het zeer verdraagzaam omdat de katholieken, ondanks hun
minderheidspositie, in hun cantons volledig zijn; omdat ze zich overal elders in de
protestantse cantons vrij vestigen en uitbreiden, hun parochies en werken stichten,
kerken en scholen bouwen, dikwijls, ofschoon niet altijd, met de hulp of subsidie, ja
zelfs volledig ten laste van de staat. Zo betaalt nu b.v. het canton Bern (ondanks de
85% protestanten) volledig de bedienaars van de katholieke eredienst. Zeer tolerant
nog, daar overal de godsdienst erkend en geëerbiedigd wordt, overeenkomstig
gebruiken, regelingen of verstandhouding. Mogen wij er bij voegen dat gedurende
ons negen jarig verblijf en rondreizen in dit land wij nergens hebben gezien of gehoord
dat een kruisteken in een hotel misplaatst was. Maar het is waar dat aan dit teken
van godsvrucht geen combattieve betekenis wordt gehecht.
Zo schrijft André Siegfried, lid der Franse Akademie; in een uitstekend
gedocumenteerd boek: La Suisse, Démocratie-témoin, 1948, blz. 47: 'De religieuze
minderheden worden geëerbiedigd; de idee minderheden te verdrukken is uit de
Zwitserse mentaliteit geheel verdwenen; hier is meer de verdraagzaamheid; men
erkent als iets vanzelfsprekends het recht van een ieder de godsdienst te belijden die
hij verkiest'.
Zal men weldra de onverdraagzaamheid van enkele oude teksten doen verdwijnen?
Wij menen het. Maar het is een voorrecht van een 'rechtstreekse' democratie om een
landgenoot te overtuigen, eerder dan om een politiek tegenstander te overwinnen.
Trager dan de verovering van de macht door verkiezingen (in de veronderstelling
dat zij mogelijk weze), heeft de zegepraal door overreding behaald, het voordeel
noch de vrede noch de nationale broederlijkheid te vernielen.
R. Carpentier et W. Smet

Naschrift
De Redactie verzocht mij een kort naschrift. Daar kan ook mee worden volstaan. De
kardinale fout der beide auteurs bestaat hierin, dat zij niet voldoende naar voren
hebben gebracht de rechten van gezin en Kerk in zake opvoeding en onderwijs.
Uitdrukkelijk huldigde ik de mérites van hun artikel, maar protesteerde tegen de
wijze waarop zij over het katholieke onderwijs in Zwitserland heenliepen. Dat beide
auteurs, als Belgen, de toestand daar niet zo slecht vonden is te begrijpen, maar in
een zo gezaghebbend periodiek als 'K.C.T. STREVEN' met duizen-
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den Nederlandse lezers kan men iets dergelijks niet publiceren zonder reactie te
verwachten. Beide auteurs weten vermoedelijk niet, dat van neutrale zijde reeds
misbruik was gemaakt van hun visie.
Wij, Nederlandse Katholieken, pretenderen helemaal geen bevoorrechte positie
te bezitten, doch alleen de meest elementaire rechten van alle overige burgers, rechten
die volgens de katholieke beginselen voor alle geloofsgenoten in welk land ook,
worden opgeëist, speciaal in zake onderwijs en opvoeding, de vormgeving van het
opgroeiende geslacht. Dat is, waar in ieder land alles om draait, en in dit opzicht
voelen wij, Nederlandse Katholieken, hoeveel de geloofsgenoten over de hele wereld
nog missen.
De Godsdienstvrede, de verdraagzaamheid, ook in Zwitserland, ook in Frankrijk
en België, is pas een feit, als de Katholieken de wissel van hun opvoedingsrecht
presenteren aan hun andersdenkende landgenoten, en deze die wissel honoreren voor
100%. Deze positie komt pas als de Katholieken in alle opzichten gelijke
burgerrechten genieten.
Als Ette en Coelio in de hoogste regeringsfuncties zaten, dan mag men niet zo
naïef zijn dit als een waardering der Katholieken te zien; dan betekent dit kortweg,
dat radicalen en socialisten het niet eens konden worden over hun eigen candidaat,
en zij daarom bij gebrek aan andere mogelijkheden een Katholiek accepteerden. De
feiten in mijn bijdrage (K.C.T. STREVEN, Oct. 1948, pp. 71 vv..) hebben zo duidelijk
gesproken, dat we niet verder op de repliek behoeven in te gaan.
Maar hoe ver de auteurs er b.v. naast zijn met hun bewering van de ruime
interpretatie der grondwet van 1848, bleek onlangs toen een Jezuïet voor de Radio
zou komen. De Zwitserse pers stond op zijn kop. Nog een staaltje, en dan zetten wij
werkelijk een punt achter dit 'naschrift'. Een Nederlandse Jezuïet gaf in Glion op een
Nederlands internaat aan Nederlandse kinderen les. In St. Bonaventura van 10 Dec.
1948 leest men op p. 608 het volgende: 'Maar op een goede dag kwamen de Zwitsers
daar achter en aangezien volgens de Zwitserse federale wetgeving in heel het land
geen Jezuïeten mogen les geven, zelfs niet in de katholieke cantons, moest Pater
Hertogh er weg.'
Zwitserland, het volk, de natuur, de bergen, de meren, alles is ons zeer lief, maar
de waarheid moet de voorrang hebben.
F. de K.

De Film Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc is werkelijk een grote film. En tevens een volstrekt katholieke film, die
misschien te katholiek is om iedereen te voldoen. Of minstens kunnen wij zeggen
dat iets van haar grootheid ontgaan moet aan iedereen die haar niet kan zien met een
katholiek oog. Dit moet de oorzaak zijn van het koel onthaal dat haar vanwege
eminente critici te beurt viel.
Iedereen neemt aan dat de film, als prent, prachtig is. Taferelen als de ontmoeting
van Jeanne met de Dauphin, de belegering van Orléans, de kroning van de Dauphin
in de kathedraal van Reims, het proces van de Maagd en haar dood op de brandstapel
herleven waarlijk op het doek. Hollywood deed wat het kon om in al die episoden
een ongeëvenaard schouwspel te produceren. Uitgebreid
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onderzoek heeft de directeuren in staat gesteld zich in te leven in de historische
atmosfeer en in de geest van Jeanne's tijd en geen geld werd gespaard om een brok
geschiedenis te herscheppen. Omtrent de heerlijkheid en de praal van dit historisch
défilé bestaat geen meningsverschil.
Wat verwijten sommige critici deze film? De voornaamste kritiek luidt dat Ingrid
Bergman zich niet kan verheffen tot de hoogte van haar rol. Volgens Mr Bosley
Crowther, filmcriticus van de New-York Times, vertolkt Miss Bergman uitstekend
de roemrijke episodes van Jeanne's eerste optreden, maar heeft zij niet helemaal gevat
de geest van de intens dramatische en tragische opeenvolging van gevangenschap,
proces en dood. 'Haar foltering schijnt buitengewoon oppervlakkig en haar uitputting
zuiver physisch', schrijft Mr. Boswell over Bergman's optreden in het proces en de
dood. Ik deel die indruk niet, en naar mijn mening speelt Miss Bergman wonderbaar
goed, heel de film door. Het tegenovergestelde zou wel verrassend zijn, wanneer
men weet dat zij een der grootste actrices van deze tijd is, dat dit haar lievelingsrol
is en dat zij zich met zulke grote liefde en devotie op deze rol (de grootste wellicht
van haar loopbaan), heeft voorbereid. In deze mening kan ik mij vergissen, daarom
vermeldde ik de andere opinie, maar voor mij is de Jeanne d'Arc van Ingrid Bergman
prachtig.
Het tweede verwijt van Mr Crowther luidt, dat de climax van het spel in het midden
van de film ligt, en dat de 'dalende actie' een anti-climax vormt. Ik meen eerder dat
er een dubbele climax is, een mindere, physische climax eerst, die culmineert in de
kroning van de Dauphin; vervolgens een tweede grotere, geestelijke climax, die haar
hoogtepunt bereikt in Jeanne's dood op de brandstapel. Wie Jeanne als een martelares
en een heilige beschouwen kan, vindt de tweede climax torenhoog boven de eerste
verheven, en aldus kan er geen sprake zijn van een 'dalende actie' in de film, maar
eerder van een korte adempauze, een 'palier', waarop de handeling enigszins bedaart
om opnieuw feller te worden in het proces, en een merkwaardige intensiteit te bereiken
bij de dood der Maagd. Mr Crowther beweert dat het tweede deel van deze film 'een
innerlijk en intellectueel drama is, gebouwd op het conflict van persoonlijkheden en
idealen', en dat de directeur dus een fout beging, toen hij 'toeliet dat heel dit drama
gespeeld werd in het wijde raam van een historisch tafereel met het daaruit volgend
gebrek aan werkelijk inzicht en intimiteit'. Ik zou daarop antwoorden dat de film wél
genoeg laat vermoeden van de inwendige strijd van Jeanne en dat echt martelaarschap
- zoals de ethymologie van het woord dit overigens zelf zegt - niet vooral een
inwendige strijd is, maar een 'getuigen', een getuigenis die bedoeld is voor de ogen
van de wereld. En die openlijke getuigenis werd in de film aangrijpend uitgebeeld.
Sommige minder belangrijke bezwaren kunnen een grond van waarheid bevatten.
Zo staat bv. vast, dat het spel van Jeanne's vrienden, verdedigers en bewonderaars
eerder bloedloos is. Dit kan men echter niet zeggen van haar vijanden, vooral niet
van Cauchon, de bisschop van Beauvais, meesterlijk gespeeld door Francis L.
Sullivan, noch van de Dauphin, merkwaardig geïnterpreteerd door José Ferrer. Deze
laatste heeft bij alle critici overvloedige lof geoogst, die hij volkomen verdiende.
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Enkelen hebben zelfs beweerd dat zijn spel dat van Ingrid Bergman overschaduwde.
Maar misschien zijn deze critici beter afgestemd om een karakter van de Dauphin te
vatten, dan dat van de echte Jeanne d'Arc.
Van de 'ondragelijke sentimentaliteit' die een criticus aan bepaalde delen van de
film verwijt heb ik werkelijk niets gemerkt. Natuurlijk zou ik sommige taferelen
'ondragelijk sentimenteel' gevonden hebben, indien ik Jeanne niet kende als een
heilige en een martelares. Maar nu zijn deze delen precies de aangrijpendste van heel
de film.
De film is door en door katholiek. De Jeanne van Victor Fleming behoort niet tot
de massa novellen en spelen die haar in zuiver nationalistische of naturalistische zin
hebben geïnterpreteerd. Hier is het helemaal de Heilige Jeanne, en de film maakt dat
overduidelijk. Het begin is een korte allusie op de heiligverklaring, Jeanne's laatste
woorden zijn: 'Jezus, Jezus' en het laatste beeld van de film toont temidden van de
vlammen en de rook van de brandende takkenbossen het kruis dat Jeanne voor haar
dood vroom heeft gekust. Een paar geestelijken worden voorgesteld als volmaakte
schurken die enkel op geld en macht belust zijn, doch de directeurs hebben handig
de hele verantwoordelijk van hun misdaden op de personen zelf gelegd en de kerk
wordt door hun goddeloosheid niet bezoedeld.
De film herinnert aan 'Het Lied van Bernadette'. Wie van die Hollywood-productie
hield, zal ook deze film waarderen. Beide stellen een heiligenleven voor, allebei met
een dubbele climax: een uiterlijke en een innerlijke, de twee heiligen komen in
conflict met sommige geestelijken, en beide films eindigen met de totale loutering
en dood van de heilige.
Hollywood heeft een grote terughouding aan de dag gelegd bij de uitbeelding van
het leven van Bernadette; een grotere wellicht nog voor het leven van Jeanne d'Arc.
In het verhaal van Lourdes werd een licht liefdemotief ingeweven dat door zijn
bescheiden behandeling niet stoorde. Niets van die aard kleeft aan het maagdelijk
beeld van het Meisje van Lotharingen. De geestelijken die zich verzetten tegen Jeanne
d'Arc zijn aannemelijker dan de non die het kloosterleven van Bernadette vergalde.
Geen pogingen werden aangewend om Jeanne's visioenen te verbeelden; zij werden
gesuggereerd door middel van een muzikaal thema en door het schone spel op Jeanne's
gelaat.. Tenslotte komt Jeanne's dood beter tot haar recht dan de stervensstonden van
Bernadette. Pater Doncoeur, die zo nauw betrokken was bij de voorbereiding van
het scenario is er, aldus een recensent, volkomen in geslaagd dit werk op een hoog
religieus plan te houden.
En daarom, sommige ongunstige critiek in dit land (Amerika) ten spijt, kan ik
enkel herhalen dat dit een merkwaardige film is. Laten we hopen dat zij het haar
verdiende succes zal hebben, zodat Hollywood hiermee aangemoedigd wordt meer
dergelijke filmen te produceren.
J. Donceel

Vrije of gebonden kunst
Georges Lukacz, vooraanstaand intellectueel, communist en Professor aan de
hogeschool van Budapest, geeft in 'Esprit' van September
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1948 onder bovenstaand opschrift een toelichting van de communistische opvatting
over kunst, en kennelijk ten behoeve van de Westerse lezers.
Ziehier de thesis. Men moet streven naar een middenweg tussen absolute vrijheid
en absolute staatsautoriteit op het gebied der kunsten. De vroegere kunstenaars hebben
niet die absolute vrijheid genoten die wij thans kennen. Zowel in de ideologie van
hun werken als in hun thema's en vormen, werden de vroegere kunstenaars geleid
door de maatschappij waar hun scheppend werk in terecht kwam als deel van het
publieke leven. De kunstenaar was vrij 'als exponent van het gemeenschapsleven'
om een schepping voort te brengen waarvan echter al de bestanddelen 'sociaal
noodwendig' waren op een gegeven plaats en op een gegeven moment in de
geschiedenis. Het is ondenkbaar dat grote kunst zou zijn voortgebracht buiten deze
sociale gebondenheid. De kunst die alleenspraak zou zijn en geen echo zou geven
in het volk, hoort thuis bij krankzinnigen.
Het kapitalisme nu heeft de kunst vrij gemaakt en los van het sociale, het heeft
een wig gedreven tussen kunstenaar en publiek. De nieuwe kunstenaar staat daar als
de producent ten opzichte van de abstracte markt en moet zich plooien naar de vraag.
De kapitalistische macht is er in geslaagd altijd op breder schaal de betrekkingen
tussen publiek en kunstenaar te beheersen. De kunstenaar heeft niet alleen het contact
met zijn publiek verloren, hij is bovendien ervan gescheiden door de onoverwinnelijke
macht van het kapitaal.
Het gevolg is: de artistieke productie van tegenwoordig 'variétés les plus diverses
de navets'. Wel te verstaan is in die combinatie de echte kunst niet absoluut
uitgesloten, omdat zelfs voor een kapitalist de kunstenaar een markante figuur is, 'un
produit de marque'. De nieuwe kunstenaar is echter vrij, absoluut vrij, en spreekt
voor zichzelf in alleenspraak, ongebonden en vreemd aan het leven van de
gemeenschap. Die vrijheid is louter formeel, abstract en negatief.
De toekomst van de kunst - en niet alleen van de kunst - zo gaat Lukacz verder ligt gebonden aan de afschaffing van het kapitalistisch regime. Indien in de plaats
van de kapitalistische dictatuur de sociale organisaties de schakel worden tussen
kunstenaar en publiek, tussen de kunstwerken en het sociale leven der arbeiders en
boeren, dan volgen daaruit mogelijkheden voor de kunst zoals geen enkele periode
in de geschiedenis van het mensdom er rijkere en meer belovende heeft gekend.
Daartoe zal in de eerste plaats de kunstenaar zichzelf een leiding moeten opleggen,
en verder dienen alle sociale en ideologische hinderpalen uit de weg te worden
geruimd om tot een zo volledig en hecht mogelijk verband te komen tussen kunstenaar
en volk.
***
Het is wonderlijk hoeveel sympathie een tegenstander kan wekken wanneer hij begint
te redeneren. Bijzonder wanneer er zoveel punten van overeenstemming zijn met
eigen opvattingen.
1o. Het is waar dat de kunstenaar als individu afhankelijk is van het sociale, en dat
de vorming van zijn gedachten, zijn woorden, de wijze waarop hij zich uitdrukt, in
één woord dat alles hem ingegeven is door een ontelbare reeks oorzaken die in traditie,
ras, bodem, klimaat,
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geschiedenis, hun oorsprong vinden. Dieper dan die oorzaken, eerste in waarde en
tijd, gemene deler voor kunstenaar, publiek en kunstwerken, is daar het volle
menselijke leven dat vergeestelijkt in de kunst zal zinderen, en weer zal kunnen
beleefd worden zo dikwijls een mens het kunstwerk aanschouwt. Langs het menselijke
en niet omgekeerd zal iedere cultuur en kunst zijn oorsprong en eindpunt vinden in
het sociale. Men kan er zich alleen over verwonderen dat een socialisme als dat van
de Sovjet-Unie het nodig vindt door dwang en van staatswege (en met andere
middelen dan het kapitalisme) druk uit te oefenen op de kunstenaars, en wel juist om
het sociale in de kunst te pompen - terwijl men, oppervlakkig gezien, toch zou
verwachten dat het sociale daar uit innerlijke overvloed en 'par surcroît' zou
overvloeien.
2o. Het is waar dat het kapitalisme een wig heeft gedreven tussen volk en kunstenaar
(lees: tussen volk en kunstenaar die een kunstenaar had kunnen zijn). Wanneer een
kunstenaar zich bezondigt aan fabriekmatig geleverde romans en films is hij in dat
opzicht niet meer als kunstenaar te beschouwen. De vraag is ten eerste of 'het geld'
een macht is waaraan een kunstenaar niet zou kunnen weerstaan, en ten tweede of
het alleen een kwestie is van 'regime' wanneer dergelijke praktijken zich inderdaad
voordoen. Wij volgen Georges Lukacz tot op de uiterste grens der toegeeflijkheid:
de grootste romanschrijver wordt in ons kapitalistisch regime ertoe aangezet om zijn
werk te bereiden volgens een voor het grote publiek passend recept van x%
zinnelijkheid, y% nationalisme, z% brutaliteit, heldhaftigheid, getrouwheid, ontrouw,
enz....; zal dezelfde romanschrijver in het systeem van geleide kunst dan geen rekening
moeten houden (buiten de andere procenten) voor 95% met de officiële zienswijze
van de commissaris van wien hij tot overmaat van ramp de recepten dan ook nog
moet krijgen.
3o. Men heeft meermalen geschreven dat de opvattingen van het communisme en
die van het katholicisme over de geleide kunst, over de kritiek aangaande de absolute
vrijheid van de kunstenaar, vrij goed met elkaar overeenstemmen. Er blijft echter
een klein onderscheid bestaan: zelfs degenen die de meest verkeerde redeneringen
over kunst er op nahouden leggen toch altijd nog de nadruk op het zuiver menselijke,
op de menselijke waarde van het kunstwerk ten opzichte van hem die het aanschouwt.
En het zuiver menselijke is niet identiek met het zinnelijke en niet te herleiden tot
een mathematische formule, maar daarin heerst dat ongrijpbare, onverklaarbare, en
toch in de kunst op ieder ogenblik levende element: de ziel.
Veel illusie's kunnen wij aangaande de Sovjet-kunst-philosophie niet koesteren.
Jdanow's uitspraak over de Sovjetcultuur: 'De litteratuur van het Sovjetvolk is
ontzaggelijk hoog verheven boven die van de bourgeoisie... Is er een volk, is er een
land gelijk aan het onze?' is veelbetekenend, evenals ook de bekentenis van Elio
Vittorini die schrijft ('Esprit' Februari, 1948, Lettre à Togliatti,) 'dans toute grande
révolution nous savons que la culture est devenue une servante de la politique, chaque
fois'.
G. de Vocht
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Universiteitshervorming in Duitsland1.
Het probleem van de reorganisatie van het Hoger Onderwijs is niet alleen in Nederland
een urgent probleem, aan de studie waarvan zich sinds bijna drie jaren een
omvangrijke Staatscommissie wijdt, doch evenzeer in andere landen en ook in het
Duitsland van na de capitulatie. Of daar zelfs nog meer dan elders.
Elk Europees vraagstuk vertoont zich immers ook in Duitsland, doch meestal in
toegespitste vorm. Zo is het ook met de universiteiten. Meer dan in andere landen
was er daar een scheiding ontstaan tussen het universitaire en maatschappelijke leven,
was het volgen van Hoger Onderwijs het privilege van bepaalde groepen, waren de
universiteiten bovendien nog een haard van veel onheil (en zijn het gedeeltelijk nog),
dat over Duitsland en wereld is gekomen: anti-christelijke wijsgerige denkbeelden,
een overspannen nationalisme, sociaal exclusivisme. Bij het proces van de geestelijke
en culturele reoriëntatie van het Duitse volk neemt de universiteit een uitermate
belangrijke plaats in. Dat werd door het hoofd van de afdeling Opvoeding en
Onderwijs van het Britse militaire bestuur, Robert Birley, scherp gezien. Aan de ene
kant van de noodzaak van diepgaande hervormingen overtuigd, aan de andere kant
zich bewust, dat verordeningen van een bezettende macht in het leven van een volk
zelden lang stand houden, koos hij de juiste middenweg, door een Duitse commissie
te benoemen, die het universitaire probleem moest onderzoeken en hervormingen
voorstellen. Teneinde de aansluiting op het Westerse geestesleven te verzekeren,
benoemde hij in de Commissie ook een Engelse professor (de bekende Lord Liondsay
uit Oxford) en een Zwitsers hoogleraar. De samenstelling der 'Studienausschuss für
Hochschulreform' is op zichzelf al curieus genoeg: van de 9 Duitse leden waren er
slechts 3 professor, benevens één directeur van een 'Pädagogische Hochschule'
(opleidingsschool voor onderwijzers, c.q. leraren). De overige leden zijn
vertegenwoordigers van de katholieke en protestantse kerken, de vakverenigingen,
coöperatieve verenigingen, benevens een vertegenwoordigster van de Duitse overheid
(de ook in Nederland bekende paedagoge Catharina Petersen, thans aan het
Nedersaksische Ministerie voor Onderwijs te Hannover verbonden). Door deze
veelzijdige samenstelling van de Commissie, alsmede door een intens contact met
allerlei Duitse kringen heeft men het gevaar van een oplossing, die buiten het
practische hedendaagse leven staat en die de invloed van de aan het culturele leven
rechtstreeks minder deelhebbende groepen (bijv. werkgevers en arbeiders)
minimaliseren zou, trachten te bezweren.
De Commissie heeft in een half jaar tijds een enorme massa werk verzet en
publiceerde reeds in November 1948 het resultaat daarvan: een lijvig rapport (132
blz.), in druk uitgegeven en thans het voorwerp van discussie in Duitsland en, naar
Duitsers en Britten hopen, óók daarbuiten. Vandaar, dat wij de aandacht van de
Nederlandse geïnteresseerden vragen voor dit rapport, getiteld: 'Gutachten zur
Hochschulreform'2.. Wij weten, dat men in Duitsland ook op Nederlandse reacties
prijs stelt.
1.
2.

Deze kroniek werd aangeboden door de 'Coördinatie-Commissie voor Culturele betrekkingen
met Duitsland', Lange Houtstraat 26, Den Haag.
Ondergetekende is bereid dit rapport voor belangstellenden in Duitsland te bestellen. De
prijs bedraagt ca. f. 1. -
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Enkele hoofdtrekken, karakteristiek voor de geest, welke de Commissie bezielt,
mogen hier een plaats vinden, om aan te tonen, hoezeer een goedwillende minderheid
in Duitsland aan het werk is en haar kansen moet krijgen.
Vier hoofdvoorstellen doet de Commissie, welke vérstrekkende wijzigingen met
zich mede zullen brengen:
1. het veel meer dan vroeger mogelijk maken van het volgen van universitaire
studies door onbemiddelden;
2. bevordering van het contact van de universiteit met alle geledingen van de
maatschappij door het vormen van een 'Hochschulrat';
3. uitbreiding van het docentencorps;
4. bevordering van de opvoeding en van de eenheid van de vorming door een
'studium generale'.
Heel belangrijk is al aanstonds het eerste punt, dat een doorbreken van de traditionele
'Bildungselite' inhoudt ten gunste van een democratisering. Men wil de arbeidersstand
volledig een kans geven en daartoe moet het V.M.H.O. en H.O. geheel vrij zijn van
schoolgeld. Een algemene schoolbelasting zal de nodige geldmiddelen ter beschikking
moeten stellen. Daarnaast moet het beurzenwezen sterk worden uitgebreid, teneinde
daaruit de bijkomende kosten te kunnen bestrijden. Merkwaardig is de constatering,
dat het aantal der studentinnen momenteel te laag is. Het in Duitsland traditionele
verwisselen van universiteit moet gehandhaafd blijven, evenals de academische
vrijheid (geen collegedwang etc.). De studentenorganisaties hebben grondige
herziening nodig.
Bij het tweede punt wordt de autonomie van de universiteit tegenover de staat
uiteengezet en beklemtoond. Het behoeft geen betoog, hoe belangrijk het scheppen
van een tegenwicht tegen de in Duitsland traditioneel zo machtige Staatsautoriteit
geacht moet worden. Het Duitse universiteitswezen moet naar de mening van de
Commissie onder de in de onderscheidene federale Länder bestuurde departementen
van onderwijs ressorteren, onder een instantie van de (komende) centrale regering.
Waar bepaalde wetenschappelijke activiteiten zulks vereisen, kan een centrale
planning niet worden vermeden. Deze planning blijve dan liefst niet tot Duitsland
beperkt, maar strekke zich uit tot Europa of zo mogelijk nog verder. De gezonde
anti-nationalistische geest van dit rapport kan aan dit onderdeel gedemonstreerd
worden.
De veelomvattende plannen voor uitbreiding van het docentencorps laten wij
buiten bespreking, daar hierbij geen typische Duitse problematiek verbonden is.
Vervolgens het voorstel tot stichting van een 'Hochschulrat-Beirat' en een eigenlijke
'Hochschulrat'. Doel van beiden is: bindmiddel tussen de universiteit en de
buitenwereld, versterking van de autonomie van de universiteit en intermediair tussen
staat een docentencorps. De 'Beirat' (Raad van Advies) is zeer breed samengesteld
uit vertegenwoordigers van allerlei geestelijke, intellectuele, wetenschappelijke en
sociale corporaties en kringen, alsmede van de staat en van professoren en studenten.
Deze Raad kiest een derde van de leden van de universiteitsraad, waarvoor de twee
andere derden resp. door de senaat van de universiteit en de regering van het Land
op voordracht van de Minister van Onderwijs voor de tijd
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van 5 jaren worden gekozen. Deze Raad is 'das höchste Organ der Selbstverwaltung
der Hochschule', een onafhankelijk lichaam dus, dat tussen de staat en de universiteit
in staat. Het ledental - waar de rector van de universiteit, een ambtelijke
vertegenwoordiger van O.K. en W. en een representant van het docentencorps nog
bijkomen - is ten hoogste 10.
De positie van de Academische Senaat tegenover de gehele universiteit en de
afzonderlijke faculteiten wordt versterkt.
Wat de 'studium generale' betreft, de commissie spreekt zich uit voor het leggen
van een algemeen fundament, waaronder wordt verstaan elementair onderricht in
vakken als philosophie, sociologie, geschiedenis, economie en psychologie. Een
bindende richtlijn hiervoor wordt niet gegeven, teneinde de afzonderlijke universiteiten
en hogescholen ruimte tot experimenteren te geven, waarmede men reeds bezig is.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de te grote specialisatie van het Hoger
Technisch Onderwijs en aan de vorming van de onderwijskrachten in de 'Pädagogische
Hochschulen'.
Verheugend is de uitgesproken wens, om met het buitenland zo nauw mogelijk
relaties aan te knopen, zowel van professoren als van studenten. 'Es ist die Aufgabe
der deutschen Hochschullehrer, in der Jugend das Bewustsein zu erwecken und zu
pflegen, dass die Wissenschaft universal ist und keine Grenzen der Nation, der Rasse
und des Glaubens kennt'. Het tijdens het Hitlerregime ontstane isolement dient
volledig overwonnen te worden.
Aldus in zeer korte trekken het advies van de Commissie. Het is thans wachten,
in hoeverre de regeringen der Länder en de huidige leiders der Duitse universiteiten
de in dit rapport neergelegde conclusies, die bij doorvoering tot ingrijpende
hervormingen zullen leiden, willen en kunnen doorvoeren. Dat nog heel wat
conservatisme en groepsegoïsme zal doorbroken moeten worden, lijdt weinig twijfel.
Het buitenland zal een taak hebben te vervullen, teneinde de goedwillende krachten
in hun strijd voor deze zeer noodzakelijke vernieuwing bij te staan. Ten voordele
van de Duitse en dus ook van de Europese geest.
V. Beermann

Lof der rust
Jozef Pieper schreef in Hochland van April '47 een artikel 'Verteidigung der Musse',
dat hij in '48 uitgewerkt tot een grote brochure liet verschijnen onder de titel 'Musse
und Kult'. In datzelfde jaar liet Jacques Leclercq de rede, die hij bij zijn opname als
lid van de 'Libre Académie de Belgique' had uitgesproken, herdrukken als 'Eloge de
la Paresse'. Hij heeft daaraan een supplement toegevoegd over onze huidige jeugd,
dat heel wat optimistischer van toon is dan zijn rede van voor 13 jaar. We menen
niet dat hier sprake kan zijn van enige beïnvloeding.
Het werk van Pieper is heel wat schoolser van aard dan 'Eloge de la Paresse', die
in haar geheel een dithyrambe op het 'niet werken' geworden is. Daarom verrast het
des te meer, dat sommige beweringen, die in deze democratische tijd schandaliserend
kunnen werken, bij beide schrijvers terug te vinden zijn.
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Tegenover het parool van deze eeuw, dat men het best kan samenvatten in het
aphorisme van Graaf Zinzendorf: 'Men arbeidt niet alleen om te leven, maar men
leeft omwille van de arbeid', houdt Pieper beslist de stelling van de nuchtere, ijverige
Aristoteles: 'Wij zijn rusteloos om rust te hebben'. Wat J. Leclercq aldus uitdrukt:
'Et que notre vie n'est proprement humaine que s'il y a en elle de la lenteur... Le
travail, l'effort, doit partir d'un repos et aboutir à un repos.' (p. 15)
Daaruit blijkt duidelijk dat voor hen de rust niet is het noodzakelijk middel om
beter te kunnen werken, zo dat alleen de arbeid de rechtvaardiging van de 'Musse'
zou zijn. Integendeel vindt de rust, het niet-bezig-zijn, zijn verantwoording in zijn
religieuze betekenis.
Dit immers is het tweede punt waarin beide boekjes elkaar ontmoeten, al zij het
dan langs heel verschillende weg. Jozef Pieper ziet in de cultus, die een tijdruimte
voor de godheid vrij houdt, zoals zij ook met tempels en heilige bossen plaatsruimte
aan de goden wijdt, de oorsprong van de rust. De vrije tijd, die in een wereld van
totale arbeidsregeling, alleen in functie van het arbeidsproces kan begrepen worden
en dus altijd een nuttigheidsbetekenis behoudt (d.w.z. dat hij nooit volledig vrij is,
en altijd in dat proces kan betrokken worden), kan alleen zijn schenkende, stromende
nutteloosheid, die hij met het offer gemeen heeft, handhaven, indien hij zijn
rechtvaardiging vindt in een cultus-dag, waarvan het offer gewoonlijk het centrum
is. Tenlange laatste kan alleen de religieuze oorsprong de rustdag verdedigen tegen
de progressieve in beslagname ervan door het rendements-zoekende arbeidsproces.
Jacques Leclercq zoekt geen verre oorsprongen: hij vertelt zijn persoonlijke ervaring
die hij met zovelen gemeen heeft: 'toutes les aspirations à ce je ne sais quoi de total
et de plein, de parfait, d'absolu, au Tout, à l'Ineffable qui défie le mot et la pensée et
qui est cependant le vrai tréfonds de l'homme et qui, seul, vaut de vivre.' (p. 36) Waar
ontmoet men dat 'je ne sais quoi de total et de plein'? In de uren waarop men wacht,
zonder ongeluk wachten kan. 'Moïse attendit toute une heure, il attendit un jour: Dieu
ne parlait pas... Moïse attendit toute une semaine. Le septième jour, Dieu parla.'
Simeon wacht heel zijn leven in de tempel naar de vertroosting van Israël en op de
grens van leven en dood erkent hij het Kind.
Voor beiden aldus, voor de philosoof Pieper en de dichter Leclercq is de 'Musse'
het uur van God.
Beiden spreken ook over de mens der 'onvoorwaardelijke' activiteit, die de
eigenwaarde van de rust niet erkent. 'Il est accablé de travail... Et dans ses yeux luit
la dureté de ceux qui ne s'abandonnent pas.' (p. 17) Leclercq zegt dit terloops alsof
het vanzelfsprekend is. Wellicht is het dit ook: niettemin is onze eeuw het vergeten.
En onze verbazing dat deze tijd zo hard en meedogenloos werd, is wellicht
oppervlakkig. Het kan ook niet anders, of de mens die naast de nuttige, renderende
arbeid geen andere waarde erkent waarnaar de mens kan beoordeeld worden, moet
hard zijn. Hij weet geen weg met zieken, bidders, zwakken en ouden van dagen, hij
weet geen raad met een rust die geen voorbereiding op de arbeid is. Alleen het
rendement van de arbeid, en niet zijn menselijk karakter, bepaalt de waarde ervan.
Zo moest de vader aller proletariers, Stalin, zeggen: 'Men moet de arbeider betalen
volgens de geleverde
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arbeid en niet volgens zijn behoeften.' Zoals ook Hitler logisch bleef toen hij in zijn
daadroes zei 'Iedere daad is zinvol, ook de misdaad.' Niet de menselijkheid is
doorslaggevend, doch de activiteit zelf: men schat de waarde van de mens naar iets
wat buiten hem ligt en hem tenslotte vermorzelt. Wie zo oordeelt, moet meedoden.
Tegen die 'verstening der harten' zoals Pieper ze noemt, geeft hij dit geneesmiddel:
de aanvaarding van de laatste band mens-God, die de vrijwaring betekent van de
echte rust. De cultus-dag, die in het meevoltrekken van het offer, de mens uit 'de
beslotenheid van zijn arbeidersmilieu meerukt naar het middelpunt van de wereld.'
H. Boone

Boekbespreking
Godsdienst en ascese
BETANIE (Bloemendaal), De Eerstgeborene. - Van Munster's Uitg. Mij,
Amsterdam, z.j., 445 blz.
Een vrouw heeft deze Christusbiografie geschreven. Dit gebeurt niet vaak, maar nu
het gebeurd is, bemerken we wat een teerheid en fijn-psychologisch aanvoelen over
de beschrijving van Christus' leven kan liggen. Kleine trekjes, waar we gemakkelijk
overheen lezen, komen verrassend naar voren, feiten die we reeds lang wisten
verschijnen onder een nieuw licht, en in de rustige, afgewerkte stijl ontmoeten we
telkens weer schriftuurteksten uit andere dan de Evangelie-boeken, die omdat ze
meer dan een loutere aanhaling zijn, Christus' daden en woorden nieuw reliëf geven.
Zo heeft dit boek zijn geheel eigen waarde, waardoor het verschilt van de
Christus-biografieën die ons de laatste decennia verrijkten: Lagrange, Prat, Lebreton,
Willam en zoveel andere. Het berust op de wetenschappelijke gegevens van deze,
maar geeft ze weer op meditatieve, verhalende wijze, zodat het nog het meest aan
Goodier doet denken, al is het meer peinzend dan deze en meer beschouwend, hetgeen
ons ook wel eens een vraagteken doet zetten als dit schouwen enkele malen te
persoonlijk wordt.
Het geheel is een prachtig werk, dat de sfeer en de wijding van het Evangelie heeft.
En is dit niet de hoogste lof die men aan een dergelijk boek kan geven?
J. de Rooy
Jules LEBRETON S.J., Leven en leer van Jezus Christus, 2 delen.
Geautoriseerde vertaling door K. van Baelen en Dr M. Langohr. 'Woord
vooraf' door Prof. Dr B. van den Eynde O.P. - 't Groeit, Antwerpen, 1948,
XII-440 en 506 blz., ing. Fr. 300, geb. Fr. 340.
Wij weten niet of de vertaling van Pater Lebreton's werk niet de beste dienst was die
men, voor de kennis van Christus en zijn evangelie, aan ons volk kon bewijzen. Wij
bezitten vele en voortreffelijke werken over Christus; dit uitgewerkte evangelie
verhaal harmonieert meesterlijk een veilige exegese, een enige kennis van
kerkgeschiedenis als de oorsprong van Kerk en heil; toch verhaalt het, doorlopend
en eenvoudig, hoe Jezus verscheen, zijn zending vervulde, stierf en verrees.

Streven. Jaargang 2

Guardini (De Heer) plaatst beter Jezus' geschiedenis in het alles-omvattend
wereldverloop; Lagrange (Het Evangelie van Jezus-Chris-

Streven. Jaargang 2

545
tus) verhaalt even secuur en eenvoudig, maar met minder verscheiden aanhalingen
en vrome beschouwingen; Lebreton leert ons, omtrent evangelie en Kerk, het best
en het meest.
Wij kennen dus geen betere dienst aan ons volk bewezen. Priesters en ontwikkelde
leken vinden in dit boek - voor vrome lectuur, predicatie, overweging - een
allerovervloedigste materie, van het allereerste gehalte.
Em. Janssen
Ida Frederike GÖRRES, Das verborgene Antlitz. Eine Studie über Therese
von Lisieux. - Herder, Weenen, 1944, nieuwe uitgave 1948, 525 blz., Zw.
Fr. 21.
Reeds vroeger, in Gespräch über die Heiligkeit, verkondigde de Boheemse schrijfster
haar overtuiging, als zouden heiligen vaak verborgen worden door de sluiers van
menselijke verering. Nu voegt zij de daad bij het woord: van Teresia van Lisieux,
de jonge recente heilige van wie het leven tot in bijzonderheden wordt achterhaald,
randt zij den veelvuldig verbergenden sluier aan. Het goedkope verguldsel; het dichte
masker van een verouderd heiligheidsideaal; de mistekende eng-gehouden
familie-traditie; het duistere licht van haar eigen zwijgen. Van aanschijn tot aanschijn,
oog in oog, wil zij de heilige onderzoekend aanschouwen, - en al zal zij de gesluierde
aanwezigheid waarnemen van den onbegrijpelijken God, tegelijk verwacht zij het
helderste licht om en doorheen een geheel blootgelegde, een buitengemeen
bevoorrechte menselijke ziel en bestemming.
In het kleine, meent zij, ligt het grote. Het kon iemand wel ergeren dat de Heilige
Kerk zulk beperkt leven heldhaftig verklaart en ter verering voorstelt; want strijden
en lijden millioenen mensen niet honderdmaal groter en méér? Doch in besloten
kring en met geringe daden greep de jonge Carmelites, zeker en zuiver, naar de kern
van alle leven: dag aan dag zich verliezen; door lengte van dagen en maanden
getransformeerd worden in de liefde. Zo werd zij, eenvoudig en consequent, het
verrukkelijk kind van God: Diens barmhartige liefde haalde zij op de aarde neer; met
eeuwigheid doordrong zij den tijd. Achter haar vermoedt ja weet men God zelf,
ontzagwekkend onpeilbaar en onuitsprekelijk zaligend, die zich, in en door haar
allergrootste kleinheid, eens te meer aan de wereld wil openbaren.
Ida Görres schreef een studie, geen eigenlijke biografie. Tweemaal legde zij, in
het levensverloop, een rechtlijnige ontwikkeling: het bestaan in de wereld liep op
het alles-geven in den Carmel uit; dat in de Carmel op den rozenregen uit den hemel.
En tweemaal doorvorste zij ongenadig de ziel die zich prijs gaf of wilde verbergen:
een allereenvoudigst mensenkind, dat, zonder anders te willen zijn dan het was, zich
zo aan God durfde schenken, en dat met zijn klein-grote liefde (het wist het) raakte
aan alles en allen.
Het boek bleef dus een studie; het werd geen biographie. Daardoor bleef de methode
te oppermachtig - het verwijderen van sluiers - en beschouwde en doorzocht men
veel te weinig, in en om zichzelf, het moeizaam bereikte resultaat. Daardoor viel de
levensgang episodisch uiteen, onwillekeurig versneden tot opeenvolgende
studie-objecten. Daardoor staat het beeld hertekend als een geometrische figuur,
recht, scherp, hoekig, met uitneembare stukken. Daardoor gelijkt het boek op een
zorgvuldig en groots opgetrokken toren, waarvan echter de steigers bleven staan.
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Een biographie zou, na dit grotendeels kritisch werk, een creatie betekenen. Maar
niemand creëert adaequaat een heiligenleven, zonder een nieuwen sluier-van-eerbied
te weven om die menselijke gestalte gevangen in Gods vuur. Dat laatste heeft Ida
Görres niet gewild; haar arbeid bleef dan ook onvolkomen. Methodisch bereikte zij
de verborgenheid; eerbiedig deed zij 'het verborgen gelaat' te weinig oplichten.
Em. Janssen
Werken van de H. Teresia, uit het Spaans vertaald door Dr Titus
Brandsma, Dr Athanasius van Rijswijck, herzien door Mr Dr Thomas
Keulemans, van de Orde der Broeders van O.L. Vrouw
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van den Berg Carmel, Deel I bevattende Het Boek van haar Leven, Het
Boek der Kloosterstichtingen, Regel en Constitutiën, Wijze van Visitatie.
- Paul Brand, Bussum, 1948, 1149 blz., geb. f. 15,-.
Van dit 1e Deel moet men zeggen, dat de uitgave van de tekst niet nieuw, doch wel
zéér verzorgd is. Het aandeel van de Bewerker lijkt niet zo omvangrijk als bij de
twee nog te verschijnen Delen. Het 2e Deel zal de brieven van de Heilige bevatten,
die hij grotendeels zelf vertaalde en aanmerkelijk vervolledigde. In het 3e Deel, dat
de Weg der Volmaaktheid en Het Kasteel der ziel behelzen zal, belooft hij belangrijke
verbeteringen en aanvullingen van de tekst. De tekst van het 1e Deel is met enkele
kleine wijzigingen, meestal van stylistische aard, overgenomen uit de bekende uitgave
van Dr Titus Brandsma en Dr Athanasius van Rijswijck. De voetnoten daarentegen
zijn zorgvuldig herzien en bijgewerkt. De spelling is niet aangepast. De orthographie
van plaats- en persoonsnamen is met het Spaanse gebruik in overeenstemming
gebracht.
In de Inleiding bespreekt de Bewerker de vraag, of wij bij de H. Teresia van een
psychologisch gezonde en normale aanleg kunnen spreken. Haar karakter en
verbijsterende werklust worden zuiver en treffend belicht. Verder geeft hij een
critische toelichting op het literaire oeuvre van de Heilige. Gelijk wij elders opmerkten
(Ned. Kath. Stemmen, Jan. 1949), missen wij node een algemene uiteenzetting van
haar mystieke leer. Wij herhalen onze wens: moge deze uitgave een mijlpaal worden
in de geschiedenis van de Nederlandse Vroomheid in de 20e eeuw!
Dr M. Smits v. W.
J.H. WALGRAVE, O.P., Kardinaal Newman's theorie over de
ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn
apologetiek. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 312 blz., Fr. 200.
Na J. Guitton en J. Byrne, die beiden baanbrekend werk geleverd hebben om de juiste
opvatting van Newman aangaande de ontwikkeling van het dogma te achterhalen,
komt J.H.W. ons een merkwaardige synthese bieden, die, naar hij zelf verklaart, in
tegenstelling met zijn voorgangers, steunt op systematische ontleding van het gehele
oeuvre van Newman, ook van na de bekering.
Men kent de op te lossen moeilijkheid: Enerzijds moet worden vastgehouden aan
het definitief afgesloten zijn van de Openbaring bij den dood van den laatste van de
schrijvers der H. Schrift, anderzijds merken we dat tot met en na het Vaticaans
Concilie de ontwikkeling van het dogma zijn normalen gang gaat en tot nieuwe
geloofsdefinities leidt. De oplossing, welke Newman voorstelde, was zijn tijd vooruit
maar beantwoordt aan moderne tendensen van het actuele denken.
In de psychologische structuur van het denken onderscheidt hij de concrete
ding-ervaring, voortvloeiend uit het onmiddellijk contact met de werkelijkheid, en
de abstracte, discursieve, steeds deficiente uitdrukking, welke volgt op dezen eersten
intuïtieven kijk, hieraan niets toevoegt maar hem enkel geleidelijk verder expliciteert.
Waar het nu geloof en dogma betreft, wordt de rol van die concrete ding-ervaring
overgenomen door een zekere mystische quasi-ervaring van de bovennatuurlijke
werkelijkheid en in het bijzonder van den levenden Christus. Wat waar is voor het
individuele denken is waar ook voor de ontwikkeling van een idee binnen een groep.
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De onveranderlijkheid wordt gewaarborgd door het aanwezig zijn in het ontwikkeld
stadium van zeven welbepaalde kenmerken, die Newman won als vrucht van een
lang contact met het historisch leven der ideeën.
De grote kracht en oorspronkelijkheid van deze theorie is vooral hierin gelegen
dat Newman aantoont hoe voor een, op een bepaald ogenblik van de geschiedenis
gereveleerden godsdienst, dogma-ontwikkeling niet enkel a-priori te verwachten is
maar bovendien op haar beurt het bestaan van een onfeilbaar leergezag, steunend op
godde-
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lijken bijstand, postuleert. Zo groeit het antwoord op een moeilijkheid uit tot een
positieve Apologetiek van de Kerk.
J. Van Torre
Dr Franz L. SCHLEYER, Die Stigmatisation mit den Blutmalen.
Biographische Auszüge und medizinische Analyse. - Hannover, Schmorl
& von Seefeld Nachf., 154 blz., D.M. 5,-.
Gelijk de ondertitel aangeeft, wordt hier een medische beschrijving en ontleding
gegeven van de stigmatisatie, en daarbij van nog enige verwante verschijnselen als
bijv. het bloedzweten. Hoofdstuk I geeft een samenvatting van ongeveer alle gevallen
waarover betrouwbare medische gegevens bestaan. Schr., zelf medicus, voegt hier
alleen nog enkele biographische notities aan toe, maar is zich bewust dat voor een
volledig waardering der stigmatisatie ook nog andere gegevens dienen beschouwd
te worden. Hfdst. II ontleedt en bespreekt de verschillende symptomen der
stigmatisatie, hfdst. III behandelt verwante verschijnselen. In hfdst. IV worden
observatie en meningen van medici en psychologen weergegeven. In hfdst. VI laat
schr. enige katholieke theologen aan het woord die een psychogene verklaring stellen
boven wat hij de 'bovennatuurlijke' uitleg noemt (men zou wellicht beter kunnen
zeggen: de lichamelijk-wonderlijke). Belangstellenden in dit verschijnsel kunnen
hier een rijke informatie vinden, welke tot op de laatste jaren is bijgehouden.
P. Schoonenberg
M.A. RICAUD O.P., La vie est sacrée. - Desclee - de Brouwer,
Parijs-Brugge, 1948, 306 blz., Fr. 75.
Een kerngezond, levendig, welgeordend, misschien wel soms ietwat streng
katholicisme spreekt uit deze belangwekkende bladzijden. Verschillende problemen
van de zedeleer, welke betrekking hebben op de eerbied voor het menselijk leven in
de voortplanting, worden hier bevattelijk en levendig konkreet onderzocht. Helder
en systematisch opgesteld en toch in hoge mate vulgariserend, is het boek een soort
belichaming van de pauselijke encycliek over het christelijk huwelijk. De plichten
tegenover het leven worden een voor een besproken; de gangbare opwerpingen en
de gevoelsargumenten worden ontzenuwd. Een analytisch register en een
gedetailleerde inhoudstafel maken het werk uiterst bruikbaar voor dokters, priesters,
vroedvrouwen, verpleegsters, en verder voor alle gehuwden, die het niet alleen met
grote vrucht, maar ook voorzeker met geboeide belangstelling zullen lezen.
A. Snoeck
A, JANSSEN, Schaamtegevoel en zedigheid. - Bibliotheca Mechliensis
II/1. Nauwelaerts, Leuven, 1948, 127 pp.
De bekende professor aan de Leuvense Universiteit biedt ons hier een werkje aan
waarnaar men zoekt in ons taalgebied. Men vindt er het beste in wat in andere talen
over het onderwerp is geschreven, gecondenseerd en helder uiteengezet. Er spreekt
daarbij zoveel gezond verstand en diep menselijk inzicht in deze bladzijden, dat men
ze ten zeerste kan aanbevelen aan al wie zich voor het probleem interesseert. Het
werkje heeft niets dat aan casuistiek doet denken, niets dat enggeestig is of preuts.
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Het is gezond van opvatting, ernstig bedacht en vlot geschreven. In het eerste
hoofdstuk worden de begrippen schaamte en schaamtegevoel bepaald en gesorteerd.
Er is immers een sociaal, een psychisch en een sexueel schaamtegevoel. Het tweede
hoofdstuk geeft den zin aan, de uitingen en den oorsprong van het sexuele
schaamtegevoel. Het sexuele schaamtegevoel is, volgens schrijver, een bijzondere
vorm van het psychisch schaamtegevoel, een innerlijke huivering voor het openbaren
van de intieme persoonlijkheid: 'Dit gevoel van ontwijding, dat ons aangrijpt, wanneer
ons lichaam blootgesteld is aan naar sexueel genot verlangende blikken, is het
eigenlijke schaamtegevoel als hartstocht, als schaamte-affekt' (p. 46). 'Het
schaamtegevoel is dus in zekeren zin een uiting van de zucht tot zelfbehoud, tot
bescherming van de persoonlijke waardigheid, tegen
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het steeds dreigende gevaar van afglijden naar het louter zinnelijk driftenleven...' (p.
51). Het is echter niet het produkt van de opvoeding, geen overgedragen gevoel, geen
vrees voor hogere machten, doch een natuurlijk verschijnsel, ten minste in zijn
primaire uitingen. Theologisch gezien is het een gevolg van de erfzonde.
Het derde hoofdstuk handelt over de deugd van zedigheid, die het instinktmatige
schaamtegevoel vrijwillig beheerst, naar redelijkheid. Zij is aldus een hulpdeugd
voor de kuisheid.
De enige negatieve kritiek die men kan uiten is dat het werkje misschien bondiger
had kunnen zijn, door het weglaten van sommige herhalingen. Persoonlijk houdt ik
niet van het onderscheid tussen zedigheid en kuisheid op de wijze waarop het, volgens
Noldin en vele auteurs, werd aangegeven. Het lijkt me niet gewenst aan de zedigheid
ook het onvoltooid geslachtelijk genot als materie toe te kennen.
André Snoeck
J.W. KERSSEMAKERS S.J., Nader tot God. Inleiding tot volmaakter
geloofsbeleving. - De Toorts, Heemstede, 1948, 3e druk, 305 blz., geb. f.
5,90.
Wij begroeten met vreugde de derde druk van het reeds zo vaak geprezen
meditatieboek van P. Kerssemakers. Men klaagt vaak dat men in het Nederlands
geen geschikte werken vindt, die beginnelingen - en ook anderen - kunnen helpen
in hun gebedsleven.
Langzaam en biddend gelezen kan dit boek veel goed doen aan allen die iets meer
ontwikkeld zijn. Het is vlot, fris en degelijk, - met alles wat onze moderne mensen
terecht verlangen.
A. Fransen
M.A. GENEVOIS, O.P., Les voies de la Sainteté. Eléments de Théologie
Spirituelle. - Editions de la Revue des Jeunes, Parijs, Les Presses de
Belgique, Brussel, 1947, 192 blz.
De hier behandelde wegen ter heiligheid zijn de 'via purgativa, via illuminativa, via
unitiva'. Dit werkje ontwikkelt, naar de veilige leer van Pater Garrigou-Lagrange,
den opgang van den mens; maar het geschiedt zo zorgvuldig, zo theologisch
verantwoord, volgens een schema dat aan Joannes van het Kruis en Teresia, naast
Augustinus en Thomas, recht laat wedervaren, dat dit klein traktaat meer uitgebreide
verhandelingen voordelig kan vervangen. Voor jonge priesters en kloosterlingen lijkt
het bijzonder geschikt; waarom ook niet voor vrome leken?
E.J.
J. CRASSET S.J., Methode van overweging en nieuwe vorm van
overweging. Vertaald door Stanislas. - Tweede druk, Bibliotheek van den
'Bode van het H. Hart', Van In, Lier, 1948, 154 blz.
Nu onze tijdgenoten, die duidelijk het bidden verleerden, zoveel banaler en armer
ook leven, moeten wij nu niet met méér aandrang terug wijzen naar de klassieke
werken over het gebed, en neemt onder deze het kleine traktaat van den
zeventiende-eeuwsen meester niet een belangrijke plaats in? Wanneer wij het eerste
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deel zo betiteld vinden: 'Methode van overweging ten dienste van hen, die moeilijk
met God omgaan en in het gebed verstrooid zijn' (blz. 19); dan lijkt het wel als zou
de auteur, over drie eeuwen heen, ons bedoeld hebben, - en geen enkel hoofdstuk
over de verstrooidheid of de godsvrucht neemt dien indruk weg. Wanneer we daarna,
een voor een, de 56 rhythmische overwegingen beproeven: dan treedt bij eenieder,
in een verdiept gemoed, God binnen. Religieuzen en leken dus, die het met bidden
ernstig menen, vinden hier handleiding en voorbeeld.
E.J.
Ds A.B.W.M. KOK, Verleidende geesten. - Kok, Kampen, 1948. 2e herz.
en verm, dr., 191 blz., geb. f. 3,90.
'Velen zullen met mijn Naam optreden en zeggen: Ik ben de Christus, en ze zullen
velen verleiden' (Mt. 24,5). Dit woord van Jezus inspireerde Ds Kok tot de titel van
dit boek, dat handelt over allerlei
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godsdienstige mode-bewegingen in de wereld van vandaag, waarvan de meeste ook
tot onze landen zijn doorgedrongen, zoals Christian Science, Baha'i-beweging,
Soefi-beweging, Theosofie, Anthroposofie, Bellamy-beweging, Mazdaznan,
Vrijmetselarij, Spiritisme, Rozenkruisers, Getuigen van Jehova e.a. Ze worden
populair beschreven en met grote ernst tegenover Christus' leer gesteld, waarbij ze
vooral, en terecht, worden beschuldigd van een zelf-verlossingsleer. Een enkele keer
krijgt natuurlijk ook 'Rome' een veegje uit de pan. Dit boek is een tweede
vermeerderde druk; voor een derde zou misschien ook de Brits-Israël-beweging met
zijn tijdschrift 'Het Stenen Koninkrijk' in aanmerking komen.
P. Schoonenberg
L. BENDER O.P., De huwelijksbeletselen en hun dispensatie. - Paul
Brand, Bussum 1948, 131 blz., Serie Waarheid en Leven, gen. f. 1,95.
Het is geen zeldzaamheid dat Katholieken verkeerde opvattingen hebben over het
kerkelijk huwelijksrecht. Dit werkje samen met 'de echtscheiding' en
'Huwelijksprocessen' van dezelfde schrijver, geeft precies zóveel over dit onderwerp,
en in precies zo'n vorm, dat voor ieder deze materie duidelijk en voldoende
toegankelijk is. Deze boekjes worden blijkbaar vlot verkocht, en het zal zeer goed
zijn, als ze ook door velen gelezen worden.
P. Huizing
L. BENDER O.P., Het geweten. - Paul Brand, Bussum, Serie Waarheid
en Leven, 1948, 144 blz., gen. f. 2,20.
Practisch alle belangrijke vragen over het geweten, zijn aard, de vorming van het
gewetensoordeel, het ware en het dwalend geweten, het lakse en het angstvallige
geweten, gewetensvrijheid en dwang e.d. komen ter sprake. We hebben slechts een
desideratum: dat namelijk de vraag, wat het geweten is, zijn samenhang met de natuur
van de mens, en de zeer diepe persoonlijke verhouding met God, die in het geweten
besloten ligt, en het in deze orde wezenlijk betrokken zijn op Christus van ieder
mensengeweten, in een wijder perspectief wordt behandeld. Het is niemand beter
dan Prof. Bender toevertrouwd, deze diepere aspecten voor ieder bevattelijk te
bespreken.
P. Huizing

Wijsbegeerte
Alexander DRENKER, Ueberwindung der Verzweiflung. Zweite
Erweiterte Auflage. - J.P. Bachem, Köln, 1948, 211 bladz., D.M. 6 en
7,50.
Alexander Drenker is een uit den oorlog teruggekeerd journalist, die zijn vaderland
in geestelijke en stoffelijke ruïnes terugvond. Met dit boek maakt hij de balans van
zijn vaderland op, een ongeflatteerde, nuchtere reële balans. Hij zegt zijn landslieden
harde waarheden en wijst hun den harden weg dien zij te gaan hebben om weer een
waardig volk te worden. Er zijn drie dingen te overwinnen nl. gewelddadigheid,
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hebzucht en hoogmoed. Zijn beschouwingen groeien intussen uit tot rijke en
diepzinnige diagnosen van de heersende stromingen en opvattingen. Wat hij zegt
over het Marxisme, het socialisme, het nationalisme, over democratie en imperialisme,
over Christendom en wereld is het lezen overwaard. Drenker is een Christelijke
cultuurphilosoof van formaat, die de noden en zwakheden van den tijd merkwaardig
juist doorschouwt en de genezing kent. Hij zegt zijn waarheden tot allen zonder
iemand te ontzien. Ook tot den clerus richt hij zijn onbarmhartige vermaning en eist
van de clerici niets minder dan Franciscaanse armoede. Alles bij elkaar is het boek
van diepe en heldere bezinning, een bijna te idealistisch boek dat eisen stelt die de
menselijke natuur niet makkelijk verwezenlijken zal. Een nieuwe realizering van het
oude Christendom, dit is het dat Duitsland en de Westerse wereld redden zal, een
Christendom, dat de rechtvaardigheid en liefde doet heersen en zowel het ka-
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pitalistische als het collectivistische stelsel weet te vermijden.
J.v.H.
Dr Jozef STAUDINGER S.J., Das Schöne als Weltanschauung im Lichte
der platonisch-augustinischen Geisteshaltung. - Herder, Wenen, 1948,
334 blz.
'Het doel dat mij voor ogen stond, zegt de auteur in het Voorwoord, was een
philosophie en nog meer een theologie te schrijven van het schone.' Inderdaad men
kan zijn boek slechts bezwaarlijk een eigenlijke aesthetiek noemen; het is veeleer
een ontologie van het pulchrum, maar een ontologie, die haar object ook in het licht
der bovennatuurlijke werkelijkheid wil beschouwen en zo al heel gauw uitgroeit tot
een theologie van de schoonheidservaring. De gedachtenwereld van de auteur is
hoofdzakelijk die van Platoon en Augustinus. Vanzelfsprekend worden dan ook de
transcendentele aspecten van het schone zeer nadrukkelijk - o.i. soms een beetje
voorbarig - naar voren gebracht. Het onderwerp wordt in zijn volle breedte behandeld
en het boek beantwoordt ten volle aan de titel: Das Schöne als Weltanschauung.
Geen enkel probleem wordt uit de weg gegaan: zowel voor het heerlijke als voor het
donkere van wereld en mensenleven, van natuur en Verlossing wordt, steeds in het
licht van Augustinus' leer, een allesomvattende verklaring gezocht. Hierbij worden
nochtans met zorg alle technische en al te vakkundige 'Schulstreitigkeiten' vermeden,
zodat ook een bredere kring van universitair gevormde lezers in dit waardevolle werk
een zeer toegankelijke en uiterst verrijkende en verhelderende lectuur zal vinden.
L. Vander Kerken
Dr E.J.E. HUFFER, Chemie (deel V van de Berchmanianum-serie). - J.J.
Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1948, 216 blz., geb. f. 5,80, Fr.
98,-.
Voor wie op de hoogte is van het karakter van de Berchmanianum-serie, zijn de titels
misleidend. Wie wel den opzet van deze serie kent, weet dat hij in dit geval geen
uiteenzetting van de chemie moet verwachten, maar wel een wijsgerige behandeling
van de chemische wetenschap en haar object; ten voordele van de beoefenaars van
de chemie aan den enen kant, en van de philosophen aan den anderen kant.
Na twee historische hoofdstukken, die voor een goed inzicht in den aard der chemie
van belang zijn, behandelt de schrijver in opeenvolgende hoofdstukken de wet van
behoud van massa, de stoechiometrische wetten en de atoomtheorie van Dalton, de
chemische structuurtheorie, de atoomtheorie van Bohr, het periodiek stelsel, de
chemische cinematica en de phasentheorie. Deze onderwerpen worden niet besproken
om hun waarde voor de chemie, maar om hun epistemologische en wijsgerige
betekenis, of ter toelichting van beschouwingen die een inzicht geven in de rol van
ervaring en deductie in de chemie, of in aard en waarde van een empirische wet,
natuurwetenschappelijke hypothese of theorie.
Om zijn voortreffelijke kwaliteiten wens ik dit boek in handen van allen die zich
willen bezinnen op den aard en de structuur van de door hen beoefende of gedoceerde
chemische wetenschap. Vele gebruikers zullen zich met verwondering afvragen hoe
het mogelijk is geweest dat zij tot nu toe voor zulke belangrijke aspecten van hun
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wetenschap geen oog hebben gehad. De leraars zullen het zich vervolgens tot plicht
rekenen de gewonnen inzichten aan hun leerlingen over te dragen, en zij zullen
verzekerd kunnen zijn van een aandachtig gehoor.
De uitgever heeft, zoals gewoonlijk, gezorgd voor een keurige uitvoering in geheel
linnen band.
P.H. van Laer
Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig
Denken. Onder redactie van prof. dr H. van Oyen. Eerste deel:
Indie-Renaissance. - Uitg. W. de Haan, Utrecht, 1947, 246 blz.
De bedoeling van prof. van Oyen met deze uitgave was: 'een niet te omvangrijk
Nederlands handboek over de geschiedenis van het wijsgeerig denken... en dat zich
niet ver-
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liest in namen en feiten, maar dat van de verschillende perioden der wijsgeerige
bezinning een op de essentie afgaand inzicht geeft'. Een reeks deskundigen werd
daartoe door den redacteur uitgekozen en zo verscheen onlangs het eerste der twee
delen. Dat de inzichten der vele schrijvers sterk uiteenlopen, ligt voor de hand bij
deze opzet, maar hier kan soms gemakkelijk de een de ander corrigeren. Wanneer
bv. dr. L. Loenen schrijft: 'Het denkend zoeken wordt verdrongen door het dogmatisch
geloof' -, dan hoeft men slechts de bladzijden die onmiddellijk volgen te lezen om
van het tegendeel te worden overtuigd. Daar laat prof. de Vogel op voortreffelijke
wijze zien, hoe de ontmoeting van het wijsgerig denken met de christelijke openbaring
is geweest. Dit ontmoeten heeft ons bv. een Augustinus geschonken: Overigens wordt
zijn bewering reeds weerlegt doordat prof. de Vogel in haar bijdrage juist de
feitelijkheid zo goed tot haar recht laat komen.
Helaas kan men dit niet van alle bijdragen zeggen. Het heeft de schijn, of
verschillende schrijvers zich als hoofdtaak hebben gesteld zich toch vooral niet te
verliezen in feiten en namen. Wie bv. het een en ander weet van de griekse
wijsbegeerte, zal het knappe stuk werk van prof. Oldewelt met zijn prachtige taal
gaarne en zelfs met vreugde doorlezen, omdat hij beter de wijsbegeerte van prof.
Oldewelt zal leren kennen. Maar degene die wenst voorgelicht te worden omtrent
het griekse denken zelf, zal hier worden teleurgesteld, en indien hij niet teleurgesteld
wordt, dan zal dit zijn, omdat hij niet bespeurt hoezeer hier langs de ware feitelijkheid
van het griekse wezen wordt heengedacht.
Ditzelfde gemis aan eerbied voor 'namen en feiten', de noodzakelijke grondslag
voor de wetenschap der geschiedenis, bemerkt men bij de literatuuropgaven van
meer dan een bijdrage. Waarom verouderde werken hier staan i.p.v. essentiële nieuwe,
waarom zelfs recente nederlandse publicaties van belang als Nuyens' Aristoteles niet
genoemd worden, dat blijft me een raadsel.
Zo lijkt ons dit eerste deel minder te beantwoorden aan de nobele opzet van prof.
van Oyen. Voor hen die thuis zijn in het vak, biedt dit boek waardevolle inzichten,
anderen zal het niet de gewenste oriëntering kunnen geven.
J. Nota

Taal en letterkunde
Em. van HEMELDONCK, Land van belofte. - Lannoo, Tielt, 1948, 234
blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 105.
Lena de dochter van Kempische fabrieksmensen, huwt met Fons, die door zijn meer
bemiddelde ouders wordt verstoten. Beide grijpen, in de nijverheidsstad, naar geld
en geluk; Lena's ouders en familieleden grijpen mee. Ach! ze laten daar twee doden
achter; ze keren naar de heide weer: het land van belofte en gelukkig makende
werkelijkheid, vredig en verdiepend met zijn harde eisen en schrale troost.
Met bijna al de voorgaande heimatromans kan dit werk vergeleken worden; het
vertoont ook enigermate de sociale bekommernis van vroeger jaren. Maar ziehier
het grote verschil; het verhaal komt meer symbolisch voor, meer doorlicht en
doorhuiverd van mensenkennis, menselijke ervaring, warm, nuchtere naastenliefde.
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In ieder mens toch ligt dat hunkeren naar ver geluk, alleen vervuld door een graag
gedragen nabije plicht, en de groep van de hier optredende personen vindt, in elke
gemeenschap, weerga en gelijkenis. Daarbij is het boek meer beheerst dichterlijk
geschreven, met vaster hand, zekerder techniek en overvloediger materiaal.
Minder groots en ruim dan De cleyne Keyser en De Groene Swaen, is Land van
belofte een werk van verinniging, meewarigheid en troost. Altijd vordert de
romanschrijver in het doorleven-en-weergeven van land-en-volk; misschien is de
vertelkunst als zodanig, bij deze opeenvolging van zacht befloersde beelden, even
geweken. En meer sobere directheid ware stellig gewenst.
Em. Janssen
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Emiel van HEMELDONCK, Moeder Greta. - Thymfonds, Den Haag,
Kempische Boekhandel, Oost-Turnhout, 1948, 288 blz.
Emiel van Hemeldonck is een schrijver uit de Belgische Kempen, die Dorpsverhalen
weet te schrijven van grote innigheid en natuurlijkheid. Moeder Greta is er zo een.
Het gehucht Vosselaer leeft in dit verhaal met al zijn lief en leed, met zijn zwijgzame
mensen en ruisende bossen, in al zijn afgeslotenheid en met heel in de verte de
avondlichten der stad. Van Hemeldoncks mensen komen tot leven onder zijn hand,
het zijn mensen met een hart, vrome, goedige mensen die stil en tevreden hun weg
gaan, onberoerd door de wereld. Dergelijke boeken worden door de 'litteratuur'
voorbijgezien, maar in hun eenvoudige, zuivere menselijkheid spreken zij tot allen
die 'van goeden wil' zijn.
J.v.H.
Lidy van EYSSELSTEYN, Tristan en Isolde. - Leopold, Den Haag, 1948,
128 pp., geb. f. 5,25.
Lidy van Eysselsteyn heeft de oude Keltische legende van Tristan en Isolde opnieuw
bewerkt en daarvoor een versvorm gekozen, die sfeer en kleur van het verhaal
behouden moest. Deze vorm is het vierregelige couplet van vele oude volksliederen,
dat met zijn weinig gebonden springend rhythme een bijzondere levendigheid bezit.
Ook Bertus Aafjes heeft zich voor zijn Voetreis aan dit volkslied geschoold, al nam
hij het niet zo over, en Lidy van Eysselsteyn heeft de Voetreis blijkbaar goed gelezen.
Aafjes' eigenaardige rijmaccentuering vinden we hier terug. Nog in een ander opzicht
doet het gedicht volksliedachtig aan, dat er namelijk heel het gedicht door eenvoudige,
als ter loops neergeschreven, maar diepzinnige regels voorkomen, wat de epische
volkskunst typeert. Ook archaizeert de dichteres graag, wat hier volkomen op zijn
plaats is. Zo heeft Lidy van Eysselsteyn de oude legende op treffende wijze vernieuwd.
Minder geslaagd lijkt zij mij in de wijze, waarop zij de Christelijke gevoelswereld
in haar gedicht verwerkte. Heel de legende staat reeds met de christelijke levenswet
op gespannen voet en in deze bewerking doet het religieuze meestal opgelegd en
gekunsteld aan.
J.v.H.
Antoon van DUINKERKEN, Geschiedenis van Sinterklaas. - Paul Brand,
Bussum, 1948, 163 pp., geb. f. 4,90.
Wat weten we eigenlijk van Sinterklaas? Van Duinkerken heeft er allerlei bronnen
op nageslagen en zijn fantasie te hulp geroepen om ons dit smakelijk boekje over
Sinterklaas aan te bieden. Voor wie nog twijfelen mocht, wat er historisch is in dit
werk, drukt hij achter in het boek een brief af, waarin hij rekenschap aflegt van zijn
werkwijze. Het is een alleraardigst verhaal geworden, deze 'legende' van Sinterklaas,
waarin Dichtung und Wahrheit voorkomen, maar waaruit Sinterklaas levend en
werkelijk naar voren treedt. Zo leeft Sinterklaas in de voorstelling der mensen en zo
kunnen wij in hem geloven of hem althans aanvaarden. De uitgever zorgde voor een
smaakvolle inkleding van dit schriftuur.
J.v.H.
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Henriette ROLAND HOLST - van der SCHALK, In de Webbe der
Tijden. - Brussel, Rotterdam, 1947, 106 blz.
Het onderhavige werk is rijker aan verscheidenheid, en wel omdat het gedichten
bundelt uit een lange Periode: van 1935 tot 1945 verlopen tien jaar, overrijk aan
gebeurtenissen. Naast de 'weerstandspoëzie' vinden we pareltjes van genres die
vroeger minder voorkwamen: huiselijke poëzie, intiem natuurgevoel en
innig-nederig-overtuigd gebed.
Maar het werk treft vooral door zijn grote rijpheid. De doorgedreven,
bewust-volbrachte offerdaad staat hier als vroeger in het centrum van het zieleleven.
De onstuimig rusteloze drang is echter uitgegroeid tot een edele levensaanvaarding,
zelf oorsprong van een heerlijk-zeker overwinningsgeloof. Ze heeft de stem gehoord
buiten en boven de tijd; ze begrijpt dat het lijden op aarde niet immer kan worden
weggewerkt,
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maar wel aanvaard en aldus dienstbaar gemaakt voor 't eeuwige. Na nog eens haar
levensloop te hebben overschouwd in het grootse gedicht: 'De Loop is bijna volbracht',
wenst ze
'Te sterven, dankbaar voor wat God ons zond.'
Het laatste gedicht 'Moeders van het leven' - een weerstandsgedicht met diepe,
ingehouden overtuiging, en zonder enige bombast - is een heerlijke synthese dezer
gevoelens. H. Roland Holst ontdekt er 'de eeuwige roeping der vrouw': levens te
redden, levens te beschermen, door dulden en dragen 'dapper en trouw'.
In verstechniek of rhythmische bouw treedt geen opmerkelijke wijziging of evolutie
naar voren; het werk blijft echter belangrijk om de uitgroei van de gestalte der
schrijfster: ze reikt tot de eeuwige waarden der gerijpte berusting in het daadwerkelijke
offer.
R. Hostie
Gérard KNUVELDER, Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over
Middeleeuws 'Uitschot'. - Uitgeverij 'Helmond', Helmond, 79 blz., f. 2,90.
Schrijver stelt ons de 'Aernoutsbroeders' voor. Het zijn de 'vaganten' van alle slag,
zo vagebonden of 'kokkijnen' als 'intellectuele' minnestrelen, die de zelfkant der
middeleeuwse maatschappij uitmaken. Voor het uitschilderen van hun leven wil
schrijver ingaan tegen het eenzijdig ophemelen der middeleeuwse kultuur.
Dit keurig boekje, pittig geschreven en artistiek verlucht, voldoet volkomen, althans
bij een eerste lezing. Doch wie zich afvraagt waarop de indruk teruggaat vindt geen
enkel stevig houvast: de geestrijke opstellen zijn slechts een vulgariseren der
conclusies van Dr D. Th. Enklaar's werk. Daar deze opstellen oorspronkelijk als
dagbladartikelen verschenen werd waarschijnlijk niets meer bedoeld. Oprecht is dan
ook het voorwoord: 'Dit boekje heeft geen enkele pretentie... maar als men de mensen
een genoegen kan doen, mag men dit niet nalaten'.
R. Hostie
Armand BONI, Ernest Claes. - Davidsfonds, Leuven, 311 pp.
Wie met niet vooringenomen hart en met sympathie de boeken van E. Claes gelezen
heeft, wie hem tegen vermeende fijngevoeligheid heeft verdedigd en bij dit alles
immer getracht heeft hem in de Nederlandse en Europese letteren de hem toekomende
plaats te geven, zal wel enigszins verwonderd blijven over de haast onbeheerste
verheerlijking van Claes in dit boek. Voorzeker zal het vele verkeerde
Claes-voorstellingen uit de weg ruimen en de verdiende verering voor de schrijver
verdiepen, maar wij menen dat Claes tenslotte met deze àl te uitbundige apologie op
bijna heel zijn werk niet gediend wordt.
Dat de criticus A. Westerlinck niet akkoord gaat met de redenen die A. Boni
opgeeft om E. Claes diep te verklaren, wijst er op hoe de meningen zelfs in de kringen
die Claes vereren, op dit punt verdeeld zijn. We hopen dat dit Claes-boek een etappe
is naar een dieper gaande, objectiever studie, zoals A. Boni beslist niet wilde schrijven.
A. Boone
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Herman GORTER, Verzamelde Werken. - van Dishoeck, Bussum;
Querido, Amsterdam, 1948. Deel I, 147 pp. In 8 delen bij int. f. 88, -, na
versch. van deel I en II, f. 96,-.
G. Stuiveling en Mej. J. Clinge Doorenbosch bezorgen de uitgave der Verzamelde
Werken van Herman Gorter bij bovengenoemde uitgevers. Tot nu toe verschenen
twee delen. Het eerste bevat het uitvoerige gedicht Mei, het tweede De School der
Poëzie, onderverdeeld als: Individualistische Verzen, Socialistische Verzen en
Bijlagen, waaronder een aantal onuitgegeven gedichten. In een Verantwoording
telkens aan het einde van het boekdeel, leggen de verzorgers der uitgave rekenschap
af van hun werkwijze. Gorter heeft in zijn herdrukken herhaaldelijk veel van wat hij
vroeger gepubliceerd had, geschrapt en verworpen. Dit is thans heropgenomen doch
met een typografisch teken gemarkeerd.
J.v.H.
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Ernest CLAES, Kobeke. - Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen,
1948, 208 pp., geb. Fr. 80.
Men kan bezwaarlijk zeggen dat de eerste hoofdstukken van Kobeke grote letterkunde
zijn. Behorende tot de veelbesproken anekdoten-litteratuur van Claes, hebben ze in
dit boek geen andere rol te vervullen dan een inleiding te zijn op de eigenlijke
geschiedenis van Kobeke dat de wereld verlaat en broeder wordt om de heiligheid
te zoeken, dat om dezelfde reden het klooster verlaat, dat op zijn zwerftocht door de
wereld niets anders vindt dan mensen en zonden, het Kobeke dat meende het kwaad
in de wereld te vluchten en op de vlucht was voor de klop van zijn hart. Wie deze
tragische tocht meegaat kan niet meer lachen, ook niet als Kobeke zijn simpele
dwaasheden begaat. Het kan waar zijn: 'misschien is Claes nooit zo ernstig dan
wanneer hij humoriseert' (A. Boni, Ernest Claes, p. 101). Hij heeft echter weinig
ontroerender bladzijden geschreven dan deze 'ernstige' hoofdstukken van zijn Kobeke.
A. Boone
Meesters der Russische Vertelkunst. Vertaling door Aleide G. Schot. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1948, 217 pp.
Aleida Schot, de vertaalster van veel Russische werken, heeft hier van een elftal
Russische schrijvers kleine verhalen vernederlandst. Haar vertaling is voortreffelijk,
voortreffelijker nog dan haar keuze. Wellicht was de vertaalster in deze keuze bij
sommige auteurs beperkt doordat zij de opvallende novellen en korte verhalen van
dezen reeds bewerkt heeft. Hoe het zij, deze verzameling biedt een goede doorsnee
door het novellistische werk der Russische schrijvers. Onwillekeurig betreurt men
het dat zeer bekende vertellers hier ontbreken. Dit is het euvel van elke keuze, die
nu eenmaal zeer persoonlijk is. Het best vertegenwoordigd lijkt mij Tsjechow, de
klassieke meester van het korte verhaal. Poesjkin heeft belangrijker vertellingen dan
het lascieve Egyptische Nachten. Alle opgenomen auteurs zijn nog van voor de grote
revolutie en weerspiegelen het oude Rusland, zo geheel anders dan het hedendaagse.
Slechts voor rijpe lezers.
J.v.H.
Achilles MUSSCHE, Nederlandse poëtica. - De Boeck, Brussel, 1948,
195 blz., Fr. 85.
Dit boek, in de school ontstaan en 'aanvankelijk opgezet als een leerboek', wordt
toch ook als een handleiding bedoeld voor 'de gewone letterminnaar'; in geen geval
wil de auteur zich aanstellen 'als een schoolmeester' (blz. 8).
De structuur is die van een schoolboek. Uitgaande van 'het kunstwerk en de
kunstenaar', komt men tot de bijzonderheden van het vakmanschap: het rijm, het
metrum, de strophe. Ook de uitwerking is schools: klare formuleringen, telkens met
passende voorbeelden (het meest uit Gorter, Boutens en Gezelle). En toch reikt het
werk ver boven het school-niveau uit; ieder 'letterminnaar' kan er veel in leren.
Neem hoofdstuk na hoofdstuk. Zonder iets van zijn bruikbaarheid te verliezen,
wordt het telkens een verkenning in het geheimzinnige land van kunst en poëzie.
Telkens staat men, verrukt, voor het mysterie dat men zoveel veiliger benadert; heel
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evenwichtig vindt men technisch vakmanschap en menselijke waarden telkens
verenigd.
Elke verkenning kon nog veel verder gaan, en de dichtkunst heeft, voor den Heer
Mussche, wel een andere levenswaarde dan voor ons. Blijft toch dat geen andere
Nederlandse poética, evenzeer als deze, bruikbaar is, evenwichtig, suggestief en
verruimend. Wij bevelen ze ook warm aan, voor een zo breed mogelijken kring van
leraars en belangstellenden.
Em. Janssen
Jean du PARC, Marilou. - Vink, Antwerpen, 445 blz.
Deze roman met zijn mondainen titel verhaalt van Marie-Louise Colpaert, een meisje
aan de zee, dat in de bezettingsjaren omgang heeft met den Duitser Hans Kuhn, en
na de bevrijding gered wordt door den Onderpastoor Godfried Bonte. Om-
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wille van een meisje staat een priester dus tegenover een Duitser; niet-tegenstaande
het pikante onderwerp schreef de auteur zijn meest katholiek boek, tegelijk literair
zijn beste.
In den romancier Jean du Parc herkennen we den toneelschrijver Willem Putman.
Door het systematisch gehouden decor, dat licht onwerkelijk aandoet en waaraan de
sensatie niet vreemd is. Door den veelvuldig aangewenden dialoog en het peilen van
zielen. Door den harmonischen uitbouw: twee evenwichtig gehouden delen, en, voor
elk van beide tot in de bijzonderheden, veel technisch afwegen en tegenstellen. Door
de gewaagde en verlokkelijke intrigue vooral, waarbij de auteur toch, de diepte van
schuld en zonde, van berouw en opstanding, heel oprecht heeft doorschouwd... Wij
herkennen Willem Putman; maar Jean du Parc is een Putman die zich bezint en
vernieuwt. Christine Lafontaine was een boek van bezinning; Marilou is een werk
van godsdienstige vernieuwing. En het verenigt, meer en beter dan elk soortgelijk
werk bij ons, modernen, zin en christelijk geweten.
Em. Janssen
Romano GUARDINI, Zu Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins.
Eine interpretation der Zweiten, Achten und Neunten Duineser Elegie.
- Verlag A. Francke, A.G., Bern, 1946, 122 blz., geb. Zw. Fr. 6,50.
In deze reeks, die 'Sammlung um Wesentliches', bezinning en vereniging om het
essentiële beoogt, is het Rilke-essay van Guardini zeker op zijn plaats. Geen tweede
kan als hij de moeilijke en diepe poëzie van de Duineser Elegien benaderen en
verklaren, met het scherpe en doordringende inzicht van een solide wijsgerige geest,
tevens soepel en tactvol genoeg om de persoonlijke ervaring van de dichter niet aan
het eigen systeem te assimileren, doch om het in te leven en het van binnen uit te
begrijpen.
Kan poëzie, die woord, klank, beeld en innerlijke beweging is, die met oor en
phantasie wordt opgenomen, wijsgerig verklaard worden? Zeker zal deze verklaring
nooit de poëtische beleving vervangen; doch kan zij haar niet helpen meedelen,
wanneer zij ondernomen wordt door een man met de geest en het gemoed van een
Guardini? Zijn interpretatie schuift zich niet in de plaats van de poëzie: zij zoekt er
de innerlijke logica van, en de diepere levensbeschouwing waaruit zij is opgeweld.
Een studie, waarvan elke zin, elke bladz. vol rijke inhoud steekt, kan hier niet
worden samengevat. Dat Guardini zich tot drie Elegien beperkt, maakt zijn werk niet
fragmentair; het steunt op de overige Duineser Elegien, de Sonnette an Orpheus, en
de correspondentie met W. von Hulewicz en Ilse Jahr, die alle dezelfde beleving
vertolken. Wij hopen, dat Guardini eenmaal een groot werk aan Rilke mag wijden,
zoals hij het aan Hölderlin deed. Want hoezeer ook Rilke er voor waarschuwt, dat
zijn werk niet in katholieke zin kan geïnterpreteerd worden, hoezeer hij zich ook 'zur
Erde bekennt', en de transcendente God tot de innigste kwaliteit van het 'Dasein'
verdicht, toch is een katholiek denker, - en dan liefst van het formaat van Guardini
-, meer dan enig ander in staat, dit werk te begrijpen. (Misschien verklaart dit voor
een deel het grootste succes van Rilke in de landen met een van Katholicisme
doordrenkte cultuur.) Zijn Weltanschauung is slechts van uit een katholieke
achtergrond te begrijpen; zijn opvattingen, meer dan die van Hölderlin en Nietzsche,
'sind keine Ur-, sondern Epiphänomenen und leben von dem, wogegen sie sich stellen.
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Sie sind der Versuch, christliche Daseinselemente ins rein Welthalfe herüberzuzichen
und offenbaren erst ihren Sinn, wenn man diese nennt.' (p. 59) 'Rilke's Gedanken
haben eine Tiefe hinter sich, die aus dem Glauben seiner Herkunft stammt.' (p. 71)
Merkwaardig, hoe, eens te meer, voor een zoekende dichtersgeest die aldus het
Katholicisme den rug toekeert, zich verrassende, alleen uit het Katholicisme
verklaarbare inzichten en belevingen openen, die de binnen hun veiligheid slapende
gelovigen niet weten te ontdekken in de diepten van hun godsdienst.
A. Deblaere
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Maurice COLBOURNE, Le véritable G.-B. Shaw (The Real Bernard
Shaw), vert. A. Bailly. - Uitg. La Sixaine, z. pl.; z.j., 252 blz.
Een goed Engels criticus, niet zonder geestverwantschap met Shaw, bekijkt Shaw
zoals Shaw de wereld bekijkt. Vol humor, in een luchtig onderhoudende toon, benadert
hij het veelstaltige phenomeen G.B.S. Achter de clown leren wij de predikant zien,
achter de revolutionnair de profeet, achter de ironische spotter de moralist, achter de
libertijn de vrome zoeker naar een nieuwe religie. Het raadsel Shaw wordt daarbij
niet opgelost, doch als raadsel aanvaardbaar en begrijpelijk gemaakt. De veelschrijver
Shaw, die alle vragen, van louter wijsgerige tot practisch sociale behandelt, en daarbij,
trots zijn genialiteit, het nauwelijks vermag één dezer vragen in haar complexiteit te
stellen, verre van er een andere dan even simplistische als schitterende oplossing aan
te geven, kan binnen het bestek van een essay bezwaarlijk ernstig onder handen
worden genomen. Vandaar dat de meeste door Shaw opgeworpen godsdienstige,
morele, sociale en zelfs finantiële problemen, hier maar zeer algemeen of volgens
bepaalde aspecten worden behandeld.
A. Deblaere
Frank VAN DEN WIJNGAERT, Glorie en Nood van het Plantijnse
Huis. - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1947, 55 blz. en 8
reproducties naar foto, 22 × 14 cm.
Wij kennen maar al te goed het verschijnsel van de 'late belangstelling in eigen land':
buitenlandse tijdschriften verzochten Schr. om studies over het Plantijnse Huis, de
V-ramp die het trof, zijn cultuurhistorische betekenis, en de schatten die het bewaart.
'Bij nadere beschouwing' dacht hij er aan, dat deze bladzijden op de eerste plaats
toch ook 'de binnenlandse lezer konden interesseren'. Wij durven het hopen!... Een
hoogstaand vulgarisatiewerkje, voor eenieder leesbaar.
A.D.

Kunst
A.H. CORNETTE, De Schilderkunst in de Lage Landen. - Het Kompas,
Antwerpen, 95 blz., 192 platen, 18,5 × 11,5 cm.
Dit boekje werd oorspronkelijk in het Engels geschreven, voor de Angel-Saksische
bezoekers na de bevrijding. Thans verschijnt de Nederlandse vertaling van de hand
van Mevr. Cornette. Wij voelen vaak de behoefte aan een helder en tevens bondig
overzicht van heel onze schilderkunst: dit boekje zal zeker aan het verlangen van
talrijke Nederlandse lezers voldoen. Noodzakelijk moesten zekere perioden en
meesters vrij summier behandeld worden. Jammer dat in een handleiding
oorspronkelijk bestemd voor vreemden, een paar verouderde stellingen en niet veel
zeggende algemeenheden voorkomen, vooral over de kunst van de XVe eeuw. (Van
Eyck wordt zonder meer 'wereldsch' genoemd; zeer hypothetische gegevens over
Robert Campin worden als feiten voorgesteld; en de XVIe eeuw kwam onze kunst
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bevrijden van 'de laatste dogmatische belemmeringen der middeleeuwen'). De beste
bladz. zijn gewijd aan de grote meesters van de XVIIe eeuw.
A. Deblaere
A.J.J. DELEN, Henri De Braekeleer, Een keuze van 48 tekeningen. 'Tekeningen van Vlaamse Meesters', Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1948, 31 × 24 cm., Fr. 225.
Een waardevolle album met een keuze uit de weinig bekende tekeningen van De
Braekeleer. De inleiding, gemoedelijk vulgariserend, steunt voor de biografische
gegevens op het werk van Em. de Bom en Maur. Gilliams. A.J.J. Delen beschrijft
ons De Braekeleer als de eenzaam levende, vrome, werkzame kunstenaar, met zijn
echt Antwerpse, reële blik op mensen en wereld; en tevens zijn werk, dat wil
doordringen tot het eenvoudige, het noodzakelijke van elk ding, gefascineerd

Streven. Jaargang 2

557
door het wonder van deze dingen en van hun zwijgend maar stralend bestaan in en
door het licht. De schilder De Braekeleer wordt thans algemeen erkend als de grootste
zijner generatie, de tekenaar is nog minder bekend, en toch helpen deze tekeningen
om beter het werk van de schilder te begrijpen.
A. Deblaere
Dr A. STUBBE, Van Eyck en de Gothiek, Klassicisme, Romantiek en
Naturalisme ten overstaan van de Nederlandse primitieven. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 230 blz., 24 platen, ing. Fr. 115,
geb. Fr. 140.
Een actuele studie, tevens een brok 'geschiedenis van de Kunstgeschiedenis'. Van
Eyck, hoezeer ook bestudeerd, blijft een omstreden figuur, wanneer men begint zijn
werk te interpreteren, en poogt door te dringen tot de geest waaruit het geboren werd.
De, wellicht onbewust, subjectivistisch oordelende kunsthistorici, die Van Eyck
beschouwen met het oog, en dus ook met de vooroordelen, van hun tijd, komen tot
contradictorische besluiten over deze zo geniaal eenvoudige, en, naar uit het debat
blijkt, ook enigmatische kunst. Het is een 'lange geschiedenis', na te gaan, hoe men
in de loop der tijden een wisselende houding tegenover Van Eyck's werk heeft
aangenomen, om te komen tot de naturalistische interpretatie van het eind der vorige
eeuw. Om haar schijnbaar verantwoorde wetenschappelijkheid vindt deze nog steeds
ingang bij velen onzer a-religieuze tijdgenoten, die niet kunnen vatten, hoe een
werkelijk religieuze kunst mogelijk is, waarin het hiëratische en verheven idealistische
met de liefde voor het concrete détail en de vreugde aan aardse weelde kan samengaan.
Vooral het laatste deel van het boek zal men met belangstelling lezen, nl. waar de
hedendaagse kunsthistorie, vanaf Courajod tot Dvorak, aan een soliede critiek wordt
onderworpen.
A. Deblaere
Robert VAN PASSEN, Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis. Volksreeks van het Davidsfonds nr 349, Davidsfonds, Leuven, 1947, 140
blz., 40 platen, ingen. Fr. 34, geb. Fr. 49.
Wij leren in dit boek het leven en de vreemde, soms tragische persoonlijkheid kennen
van onze volksgenoot, de tekenaar en schilder A. Ost, die arbeidde met een
onbedwingbare scheppingskracht, en een zelfzeker uitbeeldingsvermogen. Schr. had
ongetwijfeld aan zijn grote vriend een betere dienst bewezen, indien hij zijn
dithyrambische toon enigszins gematigd had. Is het wel objectief, Ost in één adem
te noemen met... Dante, Michelangelo, da Vinci, Sophokles?
Waardevol zijn de veertig platen, die ons het karakter van Ost's werk onmiddellijk
leren kennen.
A. Deblaere

Geschiedenis
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H. PIRENNE, De Middeleeuwen. Economische en sociale Geschiedenis.
- 'De Wetenschappelijke Bibliotheek', 'Het Kompas', Antwerpen, Veen's
Uitgeversmij, Amsterdam, 1948, 299 blz., 24 platen, Fr. 130.
In een handig formaat bezorgt 'De Wetenschappelijke Bibliotheek' ons een
Nederlandse vertaling van Pirenne's 'Le mouvement économique et social', verschenen
als eerste stuk in 'La civilisation occidentale du Moyen Age', dat zelf het VIIIe Deel
vormt van de 'Histoire du Moyen Age' van Gustave Glotz. Hieraan werd een kort
besluit toegevoegd 'Nieuwe richtingen in de economie' (blz. 257-274), genomen uit
Pirenne's aandeel aan Deel VII van 'Peuples et Civilisations' door Halphen en Sagnac.
Daar deze grote Belgische historicus zich vooral interesseerde voor de Middeleeuwen
en voor het economisch phenomeen, is deze economische en sociale geschiedenis
van de Middeleeuwen ongeveer het beste wat hij publiceerde. Men kent zijn
grondstelling: de veroveringen van den Islam sloten in de Vroege Middeleeuwen de
Middellandse Zee af en prentten op West-Europa een uitgesproken landbouwkarak-
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ter, slechts de kruistochten braken de hegemonie van de Mohammedanen in het
Zuiden en gaven aldus aanleiding tot het ontstaan en den groei van steden en handel.
In dit boek worden alle uitingen van de economie systematisch onder ogen genomen:
het grootgrondbezit en de landbouw, de steden, hanzen en gilden, het verkeer en de
jaarmarkten, het geld en het krediet, de klein- en groothandel, de rampen en sociale
onlusten, en zo meer.
Over het soms enggeestig aangevallen renteverbod der Kerk schrijft de liberale
Pirenne: 'Toen de Kerk dus, op grond van godsdienstige motieven, het renteverbod
uitvaardigde, heeft zij aan de landbouwmaatschappij van de vroege Middeleeuwen
de grootst mogelijke diensten bewezen' (blz. 141). De vertaling leest vlot; de
Noordnederlandse vertaler J.A. Meijers zal door zijn kort voorwoord menigen
Zuid-Nederlander ontstemmen; ook zou hij in een volgende uitgave beter spreken
van Rijsel, Ieper, St. Omaars, Hoei en vooral Sint Truiden, in plaats van Rijssel (blz.
169), Yperen (passim), St. Omer (blz. 132), Huy (blz. 65) en Saint Trond (blz. 69).
M. Dierickx
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, Deel III, Afl. 1-2. Nijhoff, 's Gravenhage, De Sikkel, Antwerpen, 1948, 160 blz.,
abonnementsprijs per jaar Fr. 275.
In dit nummer van de Bijdragen, die wij hier reeds hebben voorgesteld (Oct. 1948,
pp. 108-109), antwoordt Dr Ph. De Vries met een scherp artikel 'Het tegendeel van
wetenschappelijke kritiek' (pp. 1-16) op een even fel stuk van Prof. P. Geyl in het
vorige nummer 'Het tegendeel van wetenschappelijke geschiedschrijving', geschreven
naar aanleiding van de dissertatie van De Vries. De kern van het debat is de volgende:
moet de historiografie een absolute objectiviteit nastreven en de personen volgens
hun tijd en milieu beoordelen - de gevestigde stelling, door Prof. Geyl met klem
verdedigd, en terecht - of moet zij over het verleden een oordeel vellen van uit ons
hedendaags standpunt, hierbij steunend op een relativistische wereldbeschouwing de mening van De Vries. Daarop volgen de artikels 'Vormen van bestuur ten
plattelande in de Noord-Oostelijke provincies vóór 1795' door Dr W.J. Formsma,
'Het verhandelen der stedelijke officiën te Antwerpen in de XVIIIde eeuw' door René
Boumans, en een revelerend stuk 'Julius Vuylsteke, promotor der Groot-Nederlandse
geschiedschrijving' door M. de Vroede. De lange kroniek (pp. 80-128) geeft een
interessant halfjaarlijks overzicht van al wat aan historische boeken en artikels over
de Nederlanden verscheen. De bundel eindigt met een uitvoerige bespreking van een
twintigtal markante historische werken.
M. Dierickx
Dr J.S. BARTSTRA, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der
Landen van onze Beschavingskring van 1648 tot heden. Dl I van
1648-1763. - L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch, 1948, 395 pp., bij
intekening op de 4 dl., f. 17,50 per deel.
In zekere zin is de benaming 'Handboek' voor een werk, dat uit vier delen van elk
ongeveer 400 bladzijden zal bestaan, te bescheiden. Maar de geschiedenis is een
rekbare stof. Het zou evengoed mogelijk zijn over dezelfde periode van drie eeuwen,
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maar dan in collectieve samenwerking, een hele boekenplank te vullen. Dr Bartstra
heeft echter gemeend, dat het schrijven van een geschiedverhaal door één persoon,
al is hij niet voor alle onderdelen even deskundig, de voorkeur verdient boven de
aaneenrijging van een aantal door specialisten geleverde monografieën. Zonder
twijfel valt hier iets voor te zeggen, zeker in het geval, als de feiten meer
gecomprimeerd dan in de brede worden uiteengezet. De schrijver heeft gestreefd
naar objectiviteit, met vermijding van de behoedzaamheid, waardoor de bekende
uitgaven van 'Clio' worden gekenmerkt. Natuurlijk is hij daar niet in geslaagd. Men
kan zich evenmin in de huid van een ander steken als zelf huidloos zijn. Bij het pogen
objectief te zijn, komt altijd een of ander standpunt te kort. Zo
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zou een katholiek bij de behandeling van de Kerk en haar optreden zich toch anders
hebben uitgedrukt. De schrijver troost ons bij voorbaat met de erkenning, dat zijn
voorstelling van zaken tenslotte slechts die is van een handboek. Nochtans is dit
bezwaar niet van die omvang, dat we dit werk, dat, behalve enkele platen, ook
litteratuur-opgaven bevat, niet zouden aanbevelen aan ernstige lezers, inzonderheid
aan hen, die zich de geschiedenis-studie als vak hebben gekozen.
K.J.D.
Tien Jaren. Kroniek van de Belangrijkste staatkundige en
wetenschappelijke feiten in de jaren 1938-1948, samengesteld door de
Redactie van de Winkler Prins. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1948, 466
pp.
Men zou zich vergissen, wanneer men meende in deze 'Kroniek' een chronologisch
verhaal van de gebeurtenissen tussen 1938-'48 aan te treffen. Dit werk heeft de vorm
van een encyclopedie en is ook bedoeld als een verbinding tussen de vijfde en zesde
druk van de bekende Winkler Prins. Deze vergissing van de lezer behoeft echter geen
tegenvaller te zijn. Er bestaan, ook in het Nederlands, boeken, die deze gebeurtenissen
in hun opvolging behandelen. Deze uitgave biedt het grote voordeel, dat men zich
uiterst makkelijk oriënteren kan over alle feiten van betekenis, niet het minst over
de vooruitgang, die de verschillende wetenschappen gedurende deze periode hebben
bereikt. Het is een lust voor de weetgierige lezer dit werk open te slaan. Bijna op
elke willekeurige bladzijde vindt men mededelingen, die verrassen door hun
nieuwheid. Aan 'Politiek' wordt een duidelijke en zeer uitvoerige uiteenzetting gewijd.
De toestand van Nederland gedurende deze laatste tien jaren wordt op staatkundig
gebied uitstekend behandeld. We geven slechts enkele voorbeelden, maar zij zouden
makkelijk met andere vermeerderd kunnen worden. Ook de illustraties bij de tekst,
al zijn zij niet talrijk, zijn keurig uitgevoerd.
Die 'à la page' wil zijn, zal dit boek niet kunnen missen.
K.J.D.

Varia
Dr J.J.L. DUYVENDAK, Wegen en Gestalten der Chineesche
Geschiedenis. - 2e dr., Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1948, 356 pp.
Professor Duyvendak geeft hier een zeer aantrekkelijke en overzichtelijke beschrijving
van de Chinese geschiedenis. Zoals hijzelf zegt, moest hij wegens de uitgebreidheid
van het materiaal en de ongelijke bewerking van de verschillende delen ervan, een
grote selectie toepassen, en heeft hij niet geaarzeld in bepaalde gevallen 'één regel
aan een eeuw en één bladzijde aan een jaar te wijden'.
Het boek heeft daardoor aan leesbaarheid gewonnen, maar vertoont ook een zekere
oppervlakkigheid b.v. in het beoordelen van het optreden der Jezuïeten in China, dat
onze lezers bijzonder zal interesseren. De gedurfde en merkwaardige verrichtingen
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van die missionarissen kwamen immers voort uit het verlangen om de Chinezen met
alle middelen voor het Christendom te winnen.
De herdruk van het boek is door Elsevier zeer verzorgd uitgegeven en met fraaie
foto's verlucht.
C.K.
Bernard H.M. VLEKKE, Amerika en Wij. - Romen & Zonen,
Roermond-Maaseik, 1948, 399 pp., geb. f. 9,75.
Dr Vlekke, die vijf jaren in Amerika werkzaam was aan de Harvard University, is
bij zijn terugkeer in Nederland teleurgesteld over de gebrekkige en scheve
voorstellingen, die menig journalist en intellectueel zich van de Amerikaanse
toestanden maakt. Om deze voor te lichten heeft hij dit boek geschreven. Zeker heeft
hij hiermee geen overbodig werk verricht. Wat hij naar voren brengt omtrent het
ontstaan en opbouw der Amerikaanse gemeenschap, over kerkelijke en
onderwijs-verhoudingen, over de inrichting van het staatsbe-
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stuur, de betekenis der partijen, de buitenlandse politiek en het karakteristieke van
de Amerikaan is leerzaam en in staat vele misvattingen op te ruimen. In het laatste
hoofdstuk komen 'Wij' aan de beurt en rekent de schrijver af met de
zelfgenoegzaamheid, waarmee wij, Nederlanders, van Amerika sympathie en
erkenning van onze 'grootheid' op menig gebied verwachten. Vlekke vergist zich
echter als hij aan 'een Ministerraad' de 'spreuk' verwijt, dat 'Nederland groot zij in
alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn'.
Overigens is er geen reden deze 'spreuk', die een wens was van de Koningin-Moeder
Emma, aan een minderwaardigheidsgevoel toe te schrijven.
Nu de belangstelling zich steeds meer op de V. St. richt, zal dit werk, met een
twaalftal foto's geïllustreerd, een breed debiet beschoren zijn.
K.J.D.
The Kings Good Servant. - Papers read to the Thomas More Society of
London, Oxford, 1948, 112 blz.
In 1928 richtten een aantal Engelse juristen een club op, de Thomas More Society
waarvan, tot zijn dood in 1946, president was Lord Russell of Killowan, die de
werkzaamheid der vereniging als volgt beschrijft: 'Men komt ongeveer tweemaal
per kwartaal op een Vrijdag samen en gebruikt een diner maigre. Tot bevordering
der spijsvertering zorgt men, dat een of andere autoriteit de vriendelijkheid heeft
aanwezig te zijn, welke na het diner een voordracht houdt over een onderwerp waarin
hij meester is. Als hij gaat zitten, zeggen de leden om de beurt precies wat ze van
hem en zijn opinie's denken, tot algemene tevredenheid van alle betrokkenen.'
Theoretische en morele vraagstukken betreffende recht en wetgeving vormen het
studieobject der societeit. De ons in deze uitgave voorgelegde voordrachten: De
Utopia van Thomas More; de wijsbegeerte van het recht; Wet en geweten; De grenzen
van recht en wetgeving; Het bonum commune in recht en wetgeving; Wet en vrijheid;
straf en morele verantwoordelijkheid; Geweten en rechtspraak; zullen ongetwijfeld
de vereiste tevredenheid geoogst hebben.
P. Huizing
Fritz STERNBERG, Hoe houden wij de Russen tegen zonder Oorlog?
vert. d. I. Carvalho. - Leiden, E.J. Brill, 1948, 102 blz., gen. f. 2,75.
Dit boekje van ruim 100 bladzijden geeft een heldere uiteenzetting van de actuele
toestanden in Europa en Azië en van de politiek, die in beide werelddelen door de
tegenstanders Rusland en Amerika wordt gevoerd. Een oorlog zal, volgens de
schrijver, geen definitieve oplossing brengen. Om hem te voorkomen moeten de V.
St. meer progressief zijn dan de Russen. Men zou kunnen vragen: wat betekent dit
veel geen misbruikt woord 'progressief'? En, zijn de Russen wezenlijk progressief?
Als progressief een synoniem is van het oude: socialistisch, of het moderne:
democratisch, wil het ons toeschijnen dat de wereld daardoor alleen niet gered is.
Het hangt er van af, waarheen men progressief is.
K.J.D.
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
Dezelfde nood, die Z. Em. Kardinaal van Roey bewogen heeft om in een
merkwaardige rede de wantoestanden in het Belgische onderwijs aan te klagen heeft
ons gedreven om die rede in ons tijdschrift te publiceren. Daar dit probleem voor de
gezonde religieuze ontwikkeling van een volk zo belangrijk is, hebben we besloten
in een volgend nummer een bijdrage te plaatsen over de regeling van het Onderwijs
in Nederland. Deze toestand, die na een lange strijd van de Katholieken een
bevredigende oplossing van het vraagstuk bracht, kan de onregelmatigheid van onze
situatie alleen nog maar scherper doen uitkomen en een aanwijzing zijn voor de te
volgen richting. We hopen nog andere aspecten van het schoolprobleem te bespreken.
*

**

De 28 Mei 1948 verscheen in het Staatsblad de mededeling dat het Canisianum,
eigenares van het K.C.T. STREVEN, als V.Z.W. werd opgericht. Het doel der
vereniging werd als volgt omschreven: 'Van Katholiek standpunt uit voorlichting en
leiding te geven op godsdienstig, cultureel en sociaal gebied.' De zetel ervan is te
Leuven, Minderbroederstraat 11. Kort daarop werd bij de uitgever van het Tijdschrift,
'de Kinkhoren', Houtkaai 22, Brugge, een eigen P.C.R. aangevraagd om de
geld-transacties, die alleen het tijdschrift betreffen, uit te voeren. Alle
abonnementsgelden moeten dus van nu af aan gestort worden op
Streven, Katholiek Cultureel Tijdschrift,
Brugge
884.67
*

**
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De taak der redactie van een Katholiek Cultureel Tijdschrift, die haar werk als een
apostolaat wil opvatten, is niet voldaan, wanneer de rekeningen van de drukker
vereffend zijn, de administratiekosten betaald en elke abonné zijn nummer iedere
maand thuiskrijgt.
We hebben nl. als Katholiek tijdschrift plichten van christelijke caritas te vervullen.
Bij de verhoging van de abonnementsprijs konden we met vreugde vaststellen dat
het overgrote deel van onze oude lezers ons trouw gebleven is en dus heeft begrepen
dat het onmogelijk is 1232 pp. te leveren aan een lagere prijs.
Des te pijnlijker was het ons te moeten constateren dat een bepaalde categorie lezers
(zoals bv. missionnarissen) om financiële redenen ons tijdschrift heeft moeten
opzeggen.
Nu legt ons de caritas de verplichting op zulke mensen met een gratis-abonnement
te bedenken. We hebben daarmee een aanvang genomen, maar hebben jammer genoeg
de grens van onze mogelijkheden bereikt.
Naast deze caritatieve verplichtingen blijft ons de taak ener verspreiding van de
Katholieke Vlaamse idee, waarvan ons blad de drager wil zijn.
Neutrale bibliotheken, uitheemse tijdschriften, kringen van vreemde belangstellenden
zouden ons tijdschrift kunnen betrekken en aldus met onze wereldbeschouwing
kunnen in aanraking komen, indien van onze zijde de mogelijkheid bestond K.C.T.S.
kosteloos te verspreiden. Die hele Katholiek culturele actie, die mee op ons program
staat en die zovele onvermoede aspecten kan aannemen, veronderstelt een financieel
fonds waarover we helaas niet beschikken.
Daarom zijn we op de gedachte gekomen om aan onze lezers, die over ruimer
geldmiddelen beschikken, te vragen ons hierin te willen bijstaan. We hebben derhalve
besloten een steunfonds op te richten dat al de giften zal verzamelen die onze abonné's
ons ter beschikking willen stellen. De steungelden dienen gestort te worden op
Streven, Katholiek Cultureel Tijdschrift, Brugge, 884.67.
We danken de lezers die aldus zullen bijdragen tot de bloei en de verspreiding van
K.C.T.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Baron, Dom L., 'L'expression du chant grégorien'. Dl I, Le temporal de l'Avent
à. Pâques, 1947, 345 pp.; Dl II, Le temporal de Pâques à l'Avent. - Presses de
Belgique, Brussel, 1948, 390 pp., Fr. 700 per Dl.
Bellon, Mgr Dr K.L., 'Inleiding tot de natuurlijke Godsdienstwetenschap'. Standaard-Boekh., Antwerpen, 1948, 383 pp., Fr. 195 en 230.
Bender O.P., Lud., 'Ius publicum Ecclesiasticum'. - Paul Brand, Bussum, 1948,
232 pp., f. 7,90.
Bernard, Charles, 'Opsomer'. - Monographieën over Belgische Kunst. De
Sikkel, Antwerpen, 1948, 15 pp. en 24 reprod., Fr. 60.
Boccacio, 'Verhalen uit Boccacio's Decamerone'. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1948, 174 pp.
Boeren, Dr P.C., 'Geschiedenis der Nederlanden', Dl I van Lotharingen naar
Bourgondië. - De Koepel, Nijmegen; Zonnewende, Kortrijk, 1948, 319 pp., Fr.
225.
Brunner, Emil, 'Gerechtigheid. Een leer van de grondbeginselen ener
Maatschappelijke vrede'. - W. ten Have, Amsterdam, 1948, 302 pp., f. 8,50.
Cardolle, Chan. L., 'Et toi, connais-tu le Christ?' - Desclée de Brouwer,
Parijs-Brugge, 1949, XX-276 pp., Fr. 54.
Chorus, Prof. Dr A., 'Intelligentie-onderzoek en zijn kwalitatieve verdieping'.
- Het Spectrum, Utrecht; Standaard, Antwerpen, 1948, 302 pp., geb. f. 9,50.
Collectanea Franciscana Neerlandica VI-2, 'Paus Leo de Groote en S. Hilarius
van Arles', door Prof. Dr Desiderius Franses O.F.M. (†). - Teulings, Den Bosch,
1948, 55 pp., afz. f. 2,50, bij int. f. 2,25.
Conscience, Hendrik, 'De Boerenkrijg'. - Standaard, Antwerpen, 1948, 200 pp.
Criminologische Studiën. 'Droom en Onthulling', lezingen gehouden voor het
criminologisch instituut. - Dekker en van de Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1948, 94
pp., f. 2,90.
Duynstee C.ss.R., Mr W.J.A.J., 'Burgerlijk recht en zielzorg'. - 6e dr., L.
Malmberg, Den Bosch, 1948, 282 pp., f. 7,50 en 10,-.
French, Harold, 'Ik was achter het ijzeren gordijn'. Oost-Duitsland in de greep
van het Sovjetisme. - Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1948, 224 pp., geb. f. 5,90.
Guitton, Jean, 'Morceaux Choisis'. - Casterman, Doornik, 1948, 192 pp., Fr.
48.
Huyben O.S.B., Dom J. e.a., 'Met de Heiligen het jaar rond'. Dl. I, Jan.-Maart.
- Heideland, Hasselt; Paul Brand, Bussum, 440 pp., geb. Fr. 275, f. 15,-.
Kramer, Dr J.M., 'De Ilias van Homerus'. - Noord-Holl. Uitg., Amsterdam,
1948, 104 pp., geb. f. 3,50.
Kramer's Duits Woordenboek. Bewerkt d. Dr H.W.J. Kroes. - Van Goor en
Zn, Den Haag-Batavia, 1948, 1375 pp., geb. f. 7,90.
Leeuw, Prof. Dr G. van der, 'De Godsdiensten der Wereld', Dl II. - Meulenhoff,
Amsterdam, 1948, 546 pp., 2e dr. Dl I en II geb. f. 50,-.
Lin tsin sen, 'De Liefdespijl'. - Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen,
1948, 36 pp.
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Mahieu, Paul, 'De administratieve organisatie der ondernemingen'. - Standaard,
Antwerpen, 1948, 267 pp.
Martindale S.J., C.C., 'De roeping van den H. Aloysius van Gonzaga'. Vert. d.
L. van der Biesen S.J. - Sheed and Ward, Antwerpen, 1948, 318 pp., Fr. 85 en
110.
Meer, F. van der, 'Christus' oudste gewaad'. Over de oorspronkelijkheid der
Oud-Christelijke kunst. - Spectrum, Utrecht-Brussel, 1948, 268 pp., geïll., geb.
f. 15,50.
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Monumenta Christiana, 'Bibliotheek van Christelijke klassieken'. Eerste Reeks,
geschriften van de kerkvaders. Dl I. Sint Augustinus' preken voor het volk. Vert.
en ingel. door Chr. Mohrmann. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1948, 470 +
72 pp., afz. f. 12,75, bij int. f. 9.
Morier, James, 'Hadji Baba uit Ispahan'. Ingel. en vert. d. G. Drewes. - Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1948, 473 pp.
Newman, John Henry Kard., 'Apologia pro vita sua - Geschiedenis van mijn
religieuze denkbeelden'. Vert. d. Fr. Aurelius Pompen O.F.M. (Dl IV Werken
van Newman). - Paul Brand, Bussum, 1948, 549 pp., geb. f. 15,-.
Nolet, W. en J. Prein, 'Beknopt handboek der kerkgeschiedenis'. - 4e dr. Dekker
en van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1948, 544 pp., f. 10,50 en 12,90.
Ortegat, Paul, 'La philosophie de la religion'. - Duculot, Gembloux, 1948, 846
pp., Fr. 275.
Papini, Giovanni, 'Brieven van Paus Celestinus VI'. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1949, 191 pp., geb. f. 5,50.
Perkins, Francis, 'Roosevelt zoals ik hem gekend heb'. - van Stockum en Zn.,
Den Haag, 1948, 354 pp., geb. f. 8,50.
Pirenne, Henri, 'Geschiedenis van Europa'. Van de invallen der Germanen tot
de 16e eeuw. - L.J. Veen, Amsterdam; Het Kompas, Antwerpen, 1948, XX-520
pp.
Plinval, Prof. Dr G. en R. Pittet, 'Geschiedenis der Kerk'. - Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1948, 264 pp., geïll., geb. Fr. 350.
Ridder, A. De, 'George Minne'. - De Sikkel, Antwerpen, 1948, 16 pp. en 28
reprod., Fr. 60.
Roels, Dr E., 'Handboek der Psychologie' Dl V. - Standaard, Antwerpen, Dekker
en van de Vegt, Nijmegen, 1947, 212 pp.
Timmermans, Hélène, 'Spreken en schrijven we goed Nederlands?' - 2e dr.,
Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1948, 187 pp., Fr. 65.
Toynbee, A.J., 'Een studie der geschiedenis'. Bewerkt door D.C. Somerwell. Kroonder, Bussum, 1948, 624 pp.
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[1949, nummer 6]
De Schoolvrede in Nederland
door F. de Kock
DE met ernst geladen rede van Z. Em. Kardinaal van Roey over de onderwijskwestie,
in de vorige aflevering van Streven afgedrukt, stelt voor België een probleem aan
de orde, waar ook Nederland mee te kampen had. Het is niet moeilijk in de strijd die
Nederland gevoerd heeft en België nog aan het voeren is, naast tal van coïncidenties
in het oog lopende verschillen aan te wijzen.
Een coïncidentie is, dat in beide landen vanaf de vroegste tijden de school niet
was een instituut waar de staat zich opofferingen en zorgen voor getroostte, doch de
Kerk, voor wie de school een natuurlijk instituut was ter vervulling van haar
bovennatuurlijke taak. Ook op historische gronden heeft de Kerk in beide landen
prevalerende rechten.
Een tweede coïncidentie is, dat in beide landen het door de franse revolutie, door
Napoleon, en door de duitse filosofen gepropageerde staatsonderwijsmonopolie
resoluut door de katholieken werd afgewezen, als zijnde in flagrante strijd met de
vrijheid van godsdienst, waarvan de vrijheid van onderwijs een wezenselement vormt.
In België gebeurde dat in 1830 reeds, in Nederland in 1848.
Een derde coïncidentie is tenslotte dat in beide landen een schoolstrijd ontbrandde
met het uiteindelijk doel de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs van
een staatsrechtelijke illusie te maken tot een daadwerkelijk te beleven vrijheid.
Dan beginnen de verschillen, en deze zijn van zo fundamentele betekenis, dat de
ontwikkeling van de schoolstrijd in Nederland en de schoolstrijd in België niet eens
meer met elkaar zijn te vergelijken.
Toen in Nederland in 1848 de schoolstrijd begon bestond er practisch maar een
enkele behoorlijke lagere school voor katholieken; men moest school na school
veroveren, d.w.z. bouwen, inrichten, bevolken, onderhouden. In datzelfde jaar 1848
waren alle Belgische scholen katholiek, men moest alleen waken dat de neutraliteit
er zich niet kon nestelen, en de ene school na de andere besmetten. En dat juist is
gebeurd. In België verminderde gestadig het aantal katholieke scholen, in Nederland
groeide het gestadig. Laten we de gang van zaken in Nederland nagaan.
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Het jaar 1857 bracht de neutrale volksschool onder dominante invloed van een
overmachtige liberale meerderheid. De invoering was niet te verhinderen en de
invloed niet te stuiten. De ernstige bezwaren door Mgr Zwijsen, de eerste
Aartsbisschop van Utrecht, per open brief aan de regering ter kennis gebracht bleven
zonder directe uitwerking. Men bedenke hierbij, dat het liberalisme in Nederland in
1857 nog niet had dat radicale karakter, waarmede het twintig jaren later zoveel
kwaad zou stichten. Bovendien waren de Katholieken nog niet aan hun emancipatie
toe, zij zagen in 1857 het liberalisme nog niet zoals Paus Pius IX het in 1864 zag en
veroordeelde. In vertrouwen op de bepalingen der wet en de eerlijke uitvoering,
hadden zelfs een zestal Katholieke Kamerleden vóór de wet gestemd, maar spoedig
zou blijken, dat zij zich politiek vergisten.
De neutraliteit der schoolwet van 1857 noodzaakte in 1868 het Nederlands
Episcopaat de juiste betekenis van deze wet en haar toepassing heel duidelijk uit de
doeken te doen. Een Mandement verscheen, zo tactisch, zo logisch, en zo scherp,
dat de liberalen er zelfs niet aan dachten het te kleineren. Integendeel, de knapste
koryfeeën werden er op losgelaten en nog is het een genot de talrijke pro- en
contra-commentaren te lezen. Maar wetenschappelijk succes zochten de
Hoogwaardige Excellenties niet, zij zochten de volksziel en die vonden zij ook. Dit
Mandement, steunend op de Syllabus, bleef tot op den dag van heden, de
richtinggevende handleiding en grondwet voor het katholiek onderwijs in Nederland.
Het noemde onomwonden de neutrale volksschool onbruikbaar voor katholieke
kinderen, het riep de katholieken op tot de uiterste inspanning om te komen tot de
stichting van zoveel mogelijk eigen katholieke scholen. De Nederlandse Bisschoppen
begrepen zeer goed welke offers dit betekende voor de gelovigen, maar zij begrepen
ook dat zonder offers er nooit sprake zou kunnen zijn van wettelijke herzieningen.
De scholenbouw door de Katholieken vloog met sprongen omhoog, waarbij men
niet mag vergeten dat voor deze scholen nimmer één centime subsidie werd gegeven.
De regering meende, dat de grondwet een positief verbod inhield om vrije scholen
te subsidiëren en de liberale meerderheid hield hier krampachtig aan vast. Deze totale
strijd hebben de katholieken in België nimmer gekend. Daar immers bleven altijd
nog een groot aantal katholieke scholen intact, al dreef de ongelukswet van 1879 op
veel staatsscholen de laïcisering door.
Nauwkeurige statistieken uit die dagen over de toestand in Nederland ontbreken,
maar men mag als vaststaand aannemen, dat vanaf het jaar 1868 tot het jaar 1918,
dat is dus in een periode van 50
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jaren, de Nederlandse Katholieken de geweldige prestatie leverden om minstens
1000 eigen scholen te bouwen en te onderhouden. En bitter voor hen was de gedachte,
dat de overheid, niet alleen geen vinger uitstak om te helpen, maar integendeel alles
in het werk stelde om de vrije scholen te vermorzelen tussen de molenstenen van
een weinig scrupuleuze oneerlijke concurrentie en een belemmerend toezicht. Zo
leefden de Katholieken in een waanzinnige dwangpositie, aan de ene kant hoge
belasting betalen voor de dure staatsscholen, waar hun kinderen geen gebruik van
maakten, aan de andere kant nog eens betalen om de eigen scholen aan de
allernoodzakelijkste uitrusting te helpen. Voor de kinderen der staatsscholen mooie
gebouwen, goede leermiddelen, geen schoolgeld, voeding en kleding; de kinderen
der Katholieke scholen kregen niets van dat alles, integendeel een zo hoog mogelijk
schoolgeld was onvermijdelijk.
Talrijk zijn de namen van hen die in deze strijd vooraanstonden, maar over elk
zou een boekdeel zijn te vullen. Toch is het logisch hier enkele namen te noemen,
n.l. die van Schaepman, - Kappeyne - en Kuyper, omdat in hun optreden zich de
politieke verhoudingen kristaliseren.
Een jonge kapelaan kreeg in 1868 de opdracht het Mandement voor te lezen in de
Utrechtse kathedraal. Die jonge kapelaan heette toen heel eenvoudig Schaepman.
Nu weten wij iets meer van hem. In stilte heeft hij een dure eed gezworen, n.l. de
katholieke school te redden. Daarvoor was maar één middel geschikt, n.l. de
gelijkstelling voor de wet van alle scholen, openbaar of bijzonder. Een geweldige
belofte. Maar hij hield woord. Men moet eens onderduiken in zijn geestelijke
nalatenschap. Men moet eens gaan neuzen in de turven van Persyn of in de oude
vergeelde jaargangen van 'De Tijd'. Dan leest men iets waarover men nu nog in vuur
en vlam raakt. Een katholiek priester neemt de handschoen op, hem door een liberale
minister, Kappeyne, toegeworpen. Want deze minister, met zijn radicale allures,
gevormd in de politieke leerschool der loge, zoekend de ondergang van de steeds
groeiende confessionele school, was in het jaar 1878 gekomen met een schoolwet,
die naar menselijke berekening het sterven zou veroorzaken van de bijzondere school.
Schaepman trad hem tegemoet, als eens David Goliath. Hij vaagt hem niet alleen
weg uit de politiek, ook uit de geschiedenis. Wie kent Kappeyne nog? Wie kent
Schaepman nog niet?
Maar Schaepman, de geleerde, de lyrische natuur, de politicus, durfde niet alleen
op de vuist met Kappeyne, hij durfde ook aan één tafel te gaan zitten met de
geweldenaar: Abraham Kuyper. Hoe
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geestig werd opgemerkt dat Schaepman de knapste ingenieur was, omdat hij alleen
kans zag een brug te slaan van Dordt naar Rome. Die twee werden het samen eens.
Hoe, kan men zo aardig lezen in het boek van Piet Kasteel over Kuyper. De coalitie
van Protestanten en Katholieken werd geboren uit de nood der kinderziel.
Kappeyne dacht de bijzondere school te raken door te speculeren op het eigenbelang
der massa. Steeds dreef hij de eisen aan het onderwijs en aan de gebouwen te stellen
hoger op. Hij eiste van de bijzondere scholen aanpassing aan alle nieuwe en zeer
kostbare bepalingen, doch weigerde iedere cent subsidie.
Kuyper en met hem Schaepman vlogen van de ene vergadering naar de andere.
Een geweldig petitionnement volgde, honderd en nog eens honderd en weer eens
honderdduizend Nederlanders protesteerden bij de Koning. Tien jaar na Kappeyne's
optreden was zijn schoolwet van de baan, de katholieken hadden met de overige
christelijke groepen afgesproken om in de verkiezingen van 1889 met eigen candidaten
te komen en het grote wonder gebeurde. Wat nergens in Europa mogelijk bleek, dat
gelukte in Nederland. De liberalen moesten reeds 80 jaren geleden in Nederland
wijken, voor de verenigde kracht van Rome en Dordt. Baron Mackay werd formateur,
de schoolwet herzien, de eerste subsidie toegekend. Tot aller grote vreugde, in het
bijzonder van vele pastoors, die heel zwaar onder de zorgen zaten met hun 'eigen'
parochiale scholen.
Hier moeten wij een ogenblik stilstaan bij het failliet van de liberale opvatting
inzake hun onderwijspolitiek, zoals deze thans door alle historici wordt toegegeven.
Zij kan leerzaam zijn, niet meer voor de liberalen, die hun tijd gehad hebben, maar
voor alle andere hedendaagse richtingen, die geestelijk zo duidelijk het kenmerk
dragen van het tweelingschap met het liberalisme.
De fout, die de wet van 1878 van meet af aankleefde, was dat ze, in tegenstelling
met de wet van 1857, was een zuivere partijwet. Uit een staatkundig oogpunt
beschouwd is haar - negatieve - betekenis deze geworden, dat ze duidelijk heeft
aangetoond, dat de liberale onderwijspolitiek ons land niet van den schoolstrijd kon
verlossen. Vast overtuigd dat alleen door een consequente toepassing van het liberale
beginsel de strijd beeindigd kon worden, aan allen recht zou geschieden en het
nationale belang zou worden gediend, gevoelden de liberalen zich sterk tegenover
de kerkelijke partijen. Aan de eerlijkheid hunner overtuiging behoeft men niet te
twijfelen, evenmin natuurlijk aan de oprechtheid van de motieven der tegenstanders
van de liberalen.
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De kloof was onoverbrugbaar. Wat naar de opvatting der liberalen de openbare school
voor allen geschikt maakte: het huldigen van de christelijke zedeleer zonder enigen
dogmatischen geloofsgrondslag, maakte haar in het oog van Protestanten en
Katholieken juist ongeschikt. Wat de eersten neutraal noemden, was voor de laatsten
het ontbreken of zelfs de vervalsing van het allereerst nodige. De liberalen zagen in
het ijveren voor confessioneel onderwijs slechts het streven naar kerkelijke
alleenheerschappij, (een zienswijze die ook nu nog door alle tegenstanders van het
vrije onderwijs, en zeker in België, op grote schaal abusievelijk wordt gehuldigd).
Juist ter bevordering van de verdraagzaamheid, ter verdediging van de geestelijke
vrijheid en in het belang der nationale eenheid meenden en menen zij de gemengde
overheidsschool te moeten handhaven en elke geldelijke ondersteuning van het
kerkelijk bijzonder onderwijs - hetwelk zij daarenboven strijdig oordeelden met het
essentiële van het Nederlandse staatsrecht - te weigeren; van de subsidie, eenmaal
toegestaan, verwachtten zij zeer verregaande consequenties. Doch naar het inzicht
van de kerkelijke partijen was die politiek niets anders dan: het harde regime van
een hooghartige en tyrannieke meerderheid, die haar wil doordreef, zelfs de door de
Grondwet gebaarborgde vrijheid van onderwijs de facto te niet deed, met geen andere
bedoeling dan, om haar moderne wereldbeschouwing aan het gehele volk op te
dringen. Met het scherper in acht nemen van de neutraliteit kwam men dan ook geen
stap dichter bij den vrede. Er was geen toenadering mogelijk.
Een ding hebben de liberalen in 1878, - al is hun onverzoenlijke houding uit de
politieke constellatie en uit hun mentaliteit verklaarbaar, - over het hoofd gezien, en
wel dit: de vraag of de door de regering ingerichte 'neutrale' openbare school bruikbaar
was voor katholieken en protestanten, behoorde in laatste instantie door dezen zelf
en niet door de regering beantwoord te worden. Men mag nog zo overtuigd zijn van
het goede recht der gemengde openbare school als nationale instelling, wanneer een
groot gedeelte van het volk die, uit de publieke kas bekostigde, school ten stelligste
voor onbruikbaar verklaart, dan heeft men, aan de regering zijnde, met dat feit ernstig
rekening te houden. Ook tot dat inzicht konden in 1878 de liberalen niet komen.
Eerst tien jaar later, toen het niet meer te loochenen was, dat de wet van 1878 niet
het verzoenende gevolg had, dat Kappeyne en het merendeel zijner vrienden er van
verwacht hadden, wijzigden sommige liberalen hun houding en, hun grondwettige
bezwaren prijsgevende, werkten mee aan de totstandkoming van de schoolwet van
het minis-
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terie Mackay - het eerste bewind van de inmiddels gecoaliseerde rechtse partijen tengevolge waarvan het bijzonder onderwijs van overheidswege gesubsidieerd werd.
De invoering van dit subsidiestelsel in 1889 heeft tot consequenties geleid: het
inwilligen van steeds hogere eisen, met als eind de financiële gelijkstelling van het
bijzonder met het openbaar onderwijs; echter niet tot herstel van den confessionelen
staat, wat de liberalen er in 1878 van voorspelden.
De liberalen hebben hun ideaal: één nationale school voor het kerkelijk zo zeer
verdeelde volk, niet kunnen verwezenlijken. In scholen van onderscheidene
kleurschakering groeien tegenwoordig de Nederlandse jongens en meisjes op tot
leden van één staatsgemeenschap, tot burgers en burgeressen met gelijke rechten en
plichten.
Nu nog iets over de eerste victorie van 1889, het jaar van de eerste subsidie voor
de confessionele school, dank zij het zwoegen van onze emancipators. Het was nog
niet veel, wat deze wet de voorstanders van het bijzonder onderwijs gaf, het was nog
maar een fractie van datgene waar zij recht op hadden, maar het was iets dat veel
beloofde voor de toekomst. Van 1889 af kregen zij de salarissen van het personeel
vergoed, doch het onderhoud der scholen, de gebouwen, de leermiddelen etc., moesten
zij nog zelf betalen. Dat was niet weinig. Daarbij kwam dat heel veel gemeenten een
zeer onsympathieke vorm van 'oneerlijke concurrentie' gingen toepassen. Men
verhoogde namelijk uit de gemeentekassen de salarissen der onderwijzers aan de
openbare scholen, met het gevolg dat er toch weer een groot onderscheid bleef bestaan
tussen het salaris van leerkrachten, die overigens hetzelfde werk verrichtten. Op deze
wijze bleef men de Katholieke school wat men kan noemen: dwarszitten.
Toch blijft het jaar 1889 een jaar van historische betekenis. Want het eerste succes
van de Schoolwet-Mackay was niet direct geldelijk gewin. Het succes lag dieper.
Van 1848 af hadden de liberalen de rechtsgrond van iedere subsidie ontkend. Zij
betoogden dat de grondwet subsidie aan de Katholieke School verbood, en dat principe
liet men in 1889 los. Zoals men in 1848 het principe had losgelaten, dat de Staat
uitsluitend regelende bevoegdheid bezat inzake onderwijs en opvoeding. Daarin zit
de betekenis van de jaren 1848 en 1889.
En dit is zeker uit historisch oogpunt het markante resultaat van een samenwerking
tussen mensen van verschillend geloof, maar met eenzelfde energieke wil, dat in
1889, toen het liberalisme overal aan de top van zijn invloed was gekomen, toen
economie en politiek volkomen door dit stelsel werden beheerst, toen
Frankrijk-Duitsland-Italië-Engeland-Zwitserland en België het liberalisme beleefden
als
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de enig-juiste staats- en maatschappijleer, dat toen in Nederland de bijl werd gelegd
aan deze onaantastbaar lijkende suprematie. Dat en dat voornamelijk is de betekenis
van 1889.
Van de eerste subsidie in 1889 naar de volledige gelijkstelling in 1920 werd slechts
de ene consequentie na de andere getrokken, voortvloeiend uit de doorbraak die had
gezegevierd. En verdere consequenties zullen zeker volgen voor de andere nog niet
gelijkgestelde takken van onderwijs, het bewaarschoolonderwijs, het
nijverheids-onderwijs, het middelbaar- en het hoger-onderwijs.
Dit alles stemt niettemin tot voldoening en dankbaarheid. Katholieken en
Protestanten van Nederland erkennen, dat in onze onderwijswet zich opvallend het
nationaal rechtsgevoel heeft uitgeleefd. Maar de vreugde der Kerk ligt dieper. Zij
kijkt nu eenmaal door het aardse naar de eeuwigheid. Zij rekent nu eenmaal in
bovennatuurlijke waarden.
In de gewichtige encycliek van Paus Pius XI, aan de opvoeding van het onderwijs
gewijd (Divini illius Magistri), wordt de werkelijke betekenis van de Katholieke
School uiteengezet. Die betekenis zit niet in subsidie, niet in zusters, of broeders of
leken-leerkrachten, niet in het bidden voor en na de klas, niet in godsdienstonderricht,
een uur per week; de enige betekenis van de Katholieke School zit hierin, dat de
geest van het daar gegeven onderwijs door en door Katholiek is, dat de kinderen op
de Katholieke school leren het Katholieke geloof beleven, wat zij ook in de
maatschappij worden. Niet het middel, maar het einddoel is hoofdzaak. Daarom is
de school de oogappel van de Kerk. Zij kan de school niet missen, zonder de school
is de Kerk vleugellam ten opzichte van haar paedagogische taak op de aarde. Door
de school krijgt de Kerk vat op de jeugd, door de school blijft de Kerk een machtige
cultuurfactor. Met scherpe blik schouwt men van Rome uit over de wereld, om te
speuren, waar het onderwijs naar de hoogste eisen van het recht is geregeld. En
menigmaal is dan ook in het openbaar gewezen op ons klein landje, dat zo groot van
allure bleek in onze onderwijswet.
In 1848 hadden wij nog slechts zeer weinig katholieke scholen; in 1868 hadden
wij er 250, in 1888 hadden wij er 560, in 1920 hadden wij er 1179, en nu in 1948
hebben wij er plm. 4000, medegerekend over de duizend bewaarscholen. Onze
katholieke scholen worden bezocht door plm. 750.000 leerlingen, dat is de helft van
alle schoolgaande kinderen in heel Nederland.
Het grote onderscheid tussen de regeling van het vrije onderwijs in België en
Nederland ligt allereerst in de algemene aanvaarding van
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het rechtsprincipe, dat erkent, dat iedere burger voor het onderwijs van zijn kinderen
in gelijke mate door de overheid moet gesteund worden. Het is de overheid nooit en
nergens geoorloofd voor het ene kind bijv. 25 gulden per jaar ter beschikking te
stellen, omdat de vader niet in God gelooft en voor het andere kind 3 gulden per jaar,
omdat de vader wel gelooft in God, en daarom bezwaren heeft tegen de neutrale
openbare school, waar over God in alle talen het diepste zwijgen wordt bewaard.
Terloops volge hier de opmerking dat de regeling in Nederland, in geen enkel
opzicht de Katholieken bevoordeelt. Zij krijgen wat iedere Nederlander ontvangt en
nog eer minder dan meer. Vervolgens bestaat er nog een in het ooglopend onderscheid
tussen België en Nederland. Dat is de vrijwel ongebonden autonomie der Belgische
gemeente inzake de subsidiëring van de scholen, die zij wenst te subsidiëren, en de
grote gebondenheid van de Nederlandse gemeente, die in alles, tot in de kleinste
bijzonderheden aan de wet heeft te gehoorzamen. In België kan de gemeente met
een bepaalde politieke constellatie willekeurig handelen, in Nederland niet.
Dan is er tenslotte de wijze waarop de overheid in Nederland betaalt, hoeveel zij
betaalt, en aan wie. In Nederland wordt het confessioneel lager onderwijs geheel
door de overheid betaald, en wel naar gelijke maatstaf als het openbaar neutraal
onderwijs. Gelijke kansen dus voor beide richtingen. Deze gelijkheid is grondwettelijk,
en geregeld in de schoolwet van 1920. Behalve de salarissen der leerkrachten, die
de regering betaalt, komen alle kosten voor rekening van de gemeente, zodat iedere
gemeente met de besturen van in die gemeente bestaande lagere scholen regelingen
heeft te treffen. Dit treffen van regelingen geschiedt volkomen op basis van gelijkheid.
De gemeente èn het schoolbestuur zijn aan de wet onderworpen, hebben de wet te
eerbiedigen. En de wet, de rijkswet, heeft de autonomie der gemeente t.a.v. de regeling
van het bijzonder onderwijs zo beperkt, dat de belangen van dit onderwijs volkomen
veilig zijn gesteld, afgezien van de politieke samenstelling van de gemeenteraad.
Laten we de Nederlandse toestand eens ter vergelijking en tot verduidelijking, op
een Belgische gemeente toepassen, bijvoorbeeld Luik.
Dan zou dit het gevolg zijn.
Luik geeft normaal per jaar uit aan de eigen neutrale gemeentescholen een bedrag
van laten we zeggen 1000 Francs per leerling, waaruit dus de normale exploitatie
moet worden bekostigd, behalve de salarissen, die de regering betaalt.
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In Luik staan 10 vrije scholen met elk 300 leerlingen, welnu dan betaalt de gemeente
Luik aan het vrije Katholieke onderwijs 10 × 300 × 1000 Francs of 3.000.000 Francs.
Dat bedrag van 1000 Francs kan stijgen, dan stijgt ook de subsidie voor het vrije
onderwijs; dat bedrag kan dalen, dan daalt ook het subsidiebedrag. Dit is in wezen
de inhoud van de Nederlandse Schoolwet uit het jaar 1920, die een volledige
pacificatie beoogde en ook tot werkelijkheid bracht, van de gevaarlijkste aller
geschilpunten tussen burgers van één volk, n.l. de strijd om de school. Want de strijd
om de school is de strijd om het kind, is embryonaal een godsdienststrijd. En,
opvallend verschijnsel, onze eeuw met haar pretenties van religieuze
verdraagzaamheid, blijkt volkomen hypocriet en furieus onverdraagzaam als in naam
van die verdraagzaamheid op gelijkheid inzake onderwijs wordt aangedrongen.
In Nederland beleven we een schoolvrede sinds 1920. En al zijn nog lang niet alle
takken van onderwijs gelijk gesteld, toch stijgt het aantal scholen en leerlingen zeer
snel, omdat waar geen gelijkstelling is doorgevoerd, behoorlijke subsidiemaatregelen
bestaan. Laten we hopen, dat ook België spoedig tot een volledige oplossing komt,
tot heil van land en volk, dat als vrijheidlievend voor geen ander ter wereld onder
doet.

Naschrift van de redactie
In bovenstaand artikel wordt bijna uitsluitend gesproken over het lager onderwijs.
De actuele schoolstrijd in Belgie wordt echter voornamelijk gevoerd op het gebied
van het voorbereidend hoger, middelbaar en vak-onderwijs. Aan de confessionele
scholen van voorbereidend hoger onderwijs wordt door het rijk geen enkele subsidie
verleend.
In Nederland is sinds het jaar van de pacificatie 1920 de situatie in grote lijnen als
volgt: de erkende bijzondere (confessionele) scholen van voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs (gymnasia, lycea, hogere burgerscholen, middelbare
meisjesscholen) ontvangen van het rijk 80% subsidie voor de salarissen der leraren,
voor bouw en onderhoud der inrichtingen en voor de leermiddelen. In principe werd
reeds besloten ook voor deze scholen de financiële gelijkstelling door te voeren.
Het bijzondere (confessionele) nijverheidsonderwijs (verschillende vakscholen,
ambachtscholen) ontvangt 70% subsidie (voor leerkrachten, gebouwen en
leermiddelen) van het rijk, terwijl de gemeenten de ontbrekende 30% aanvullen. Hier
bestaat dus practisch reeds de gelijkstelling.
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Het historisch Type van de Christen-Humanist
door W. Everaet
DE eerste ontmoeting van het transcendente Christendom met het anthropocentrische
heidendom gebeurde te Athene. De praatzieke Atheners brachten de verkondiger
van de nieuwe boodschap op de Areopagus en zeiden: 'Mogen we vernemen wat de
nieuwe leer is waarvan ge spreekt?' Daar stond Paulus en sprak: 'Mannen van Athene,
ik zie dat gij in alles buitengewoon godsdienstig zijt. Want als ik rondwandelde en
uw heiligdommen afzag, vond ik ook een altaar waarop geschreven stond: “Aan de
onbekende God”. Wat ge dan vereert zonder het te kennen dat verkondig ik u...'1. Die
classieke Paulusrede betekent niets minder dan een bewust contact nemen van een
ontjoodst Christendom met de beschaafde heidense wereld. Paulus zoekt toenadering
met het heidendom door zijn onverholen waardering uit te spreken voor de menselijke
bedrijvigheid der Atheners. Hij bewondert hun monumenten, hun dichters en
wijsgeren, hij prijst hun kennis en hun natuurlijke godsdienstzin, hij wordt Griek
met de Grieken. En juist daarin ligt de kiem van een ontluikende
christelijk-humanistische levenshouding. Tegen die kordate toenadering zal verzet
loskomen in de Joodse Kerkgemeente van Jerusalem, die nog vasthing aan de
Oud-Testamentische traditie van de wetsvroomheid. Het komt tot een scherp conflict,
waarin Paulus ter verantwoording geroepen wordt; maar op het eerste Concilie van
Jerusalem beslecht Petrus het geschil naar de geest van Paulus, die op zijn beurt
enkele concessies zal doen. Hier viel de ontzaglijke beslissing of het Christendom
een Joodse secte zou blijven of een wereldkerk zou worden. Nu pas kan de
wereldverovering een aanvang nemen, omdat nu eerst de genade het volle leven en
alle aardse lagen kan doorstromen; nu pas kan het Godsrijk groeien tot een machtige
en schaduwrijke boom, omdat nu eerst het mosterdzaadje zijn wortels kan boren in
de diepere grondlagen van het volle leven, dat ook deze wereld omvat.
Die zienswijze zet zich in de Kerk de volgende eeuwen krachtig door. Reeds in
160 slaat de Apologeet Justinus de brug van de christelijke naar de heidense wijsheid.
Met zijn leer van de 'Logos spermatikos', het zaadkorrelende Woord in het natuurlijk
verstand, voert hij de oude wijsheid terug op Christus. 'Wanneer Christus het Woord
Gods zelf is, dan heeft
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Hij sinds de eeuwigheid bestaan; dan was ook de Logos eeuwig; dan was het Joodse
Godsbegrip het volmaakte inzicht, waaruit ook de Griekse wijsheid is voortgekomen,
en dan waren Heraclitus en Socrates Christenen... Alles wat ooit goed of schoon
gezegd of geschreven werd, behoort ons Christenen toe.'2. 'Voilà, zegt E. Gilson,
formulée dès le deuxième siècle, en termes définitifs, la charte éternelle de
l'humanisme chrétien!' Enkele jaren later gaat Clemens van Alexandrië nog een stap
verder. Gans de heidense cultuurrijkdom, hun wijsheid, hun kunst en schoonheid,
hun godsdienstzin en hun deugdzaamheid eist hij op en verklaart deze 'spolia gentium'
tot het rechtmatig erfgoed van de begenadigde mens: 'De wijsbegeerte heeft het
Griekse volk tot Christus opgevoed, zoals de wet de Hebreeërs. Zo gaf de wijsbegeerte
hun een voorbereiding, doordat ze hen die door Christus verlicht worden de weg
baant; zij is de leermeesteres tot Christus... Alles wat ooit de naam verdiende van
schoon en waar en goed, behoort ons Christenen toe'.3.. In zijn bekende homelie 'Quis
dives salvetur?', kiest hij ook kordaat stelling tegenover de aardse waarden. De
woorden, door Christus tot de rijke jongeling gericht, die weigerde Hem te volgen,
verstaat hij in die zin, dat de rijkdommen maar een hindernis zijn voor het heil, door
het misbruik dat men er van maakt, maar dat ze goed aangewend de deugd kunnen
bevorderen. Dit was ongetwijfeld gericht tegen hen die de ascetische tendenz
overdreven, waartoe Christus' woorden aanleiding konden geven.
Gelijk weleer te Jerusalem zou ook nu de reactie niet uitblijven. De vurige
Tertullianus, die in zijn Apologeticum dit milde woord liet weerklinken: 'o
testimonium animae naturaliter christianae', sloeg weldra een bittere toon aan en
beschimpte hen die zich inlieten met de Griekse wijsheid: 'Wat heeft Jerusalem met
Athene gemeen, wat het Evangelie met de Griekse philosophie?' Maar het ideaal van
Justinus en Clemens gaat niet ten onder noch in het Oosten noch in het Westen.
Christenen gaan ter school bij de heidense leermeesters en laten er zich onderrichten
in de profane kennis: Origines bij Ammonius Saccas, Basilius en Gregorius bij
Himmerios, Chrysostomus is de beste leerling van Libanius. Zo diep waren zij toen
reeds overtuigd dat alle aardse en natuurlijke schatten hun rechtmatige eigendom
waren. En die profane vorming schaadde geenszins aan hun geestelijk leven en ze
bracht hun zieleheil niet in gevaar. Integendeel! Ze schonk hun een geweldige
apostolaatskracht, waarmee ze de heidense wereld zouden veroveren voor de genade.
In de IVe eeuw veroverden zij zelf de heidense philosophenscholen en de
Catechetenschool van Alexandrië overvleugelde ze alle. Met Athananius, Basilius,
Gregorius,
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JUSTINUS, 'Apologie' I, 46, II, 13.
CLEMENS van Alexandrie, 'Stromata', I, 5.
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Chrysostomus en Cyrillus in het Oosten, met Ambrosius, Hiëronymus en Augustinus
in het Westen, begint het gulden tijdperk van de christelijke humanitas. 'Wat aan die
mensen tot op heden hun onvergankelijke waarde verleent, schrijft H.W. Rüssel, is
het feit dat er levende mensen van het allergrootste formaat uit spreken, vol tintelende
ijver, diepte van gedachte en gloeiende geestdrift; het zijn mensen die een sieraad
van elke philosophenschool hadden kunnen zijn. Zij waren geen lieden die uit
vermoeidheid het Griekse denken hadden opgegeven en uit minderwaardigheidsgevoel
in het duister onderdoken, zoals Nietzsche hen ten onrechte voorstelt; maar echte
vurige harten, waarin Romeinse virtus en grootheid even goed huisden als Griekse
wijsheid en menselijkheid. De laatste Griekse rhetoren reiken de Kerkvaders niet tot
de knieën, ook niet uit een zuiver cultureel oogpunt. De blijvende betekenis van de
classieke christelijke literatuur ligt echter niet in haar formele waarden, maar in het
feit dat in die tijd het christelijk dogma tot stand kwam met de hulp der Griekse
philosophie. Het Concilie van Chalcedon heeft de verhouding van de goddelijke en
de menselijke natuur in Christus zo gedefinieerd, dat ze beide ongescheiden,
onvermengd, onveranderd en niet opgeheven zijn; daarmee is tegelijkertijd de
waardigheid, grootheid en verhevenheid der menselijke natuur gered en haar
verbinding met de Godheid gehandhaafd'.4. Is dit niet juist de basissynthese waarin
de christelijk-humanistische levensbeschouwing triomfeert? Evenwichtige en
harmonieuze persoonlijkheden waren de Kerkvaders, niet alleen omdat de genade
krachtig in hen leefde, maar omdat de synthese van het goddelijke en het menselijke,
van natuur en genade in hen volgroeid was. Want ook mensen bleven zij en menselijk
bedrijvig op velerlei gebied. Kunstenaars van het woord en de pen waren er onder
hen, bedreven in allerlei kennis en wetenschap, maar zij gaven aan hun natuurlijke
activiteit een hogere gerichtheid, door ze af te stemmen op een bovenaards einddoel.
Zo volbrachten ook zij naar best vermogen de dubbele opdracht van Gods Scheppingsen Verlossingsplan en daarom zijn zij Christen-Humanisten die tot voorbeeld kunnen
gesteld worden voor alle tijden.
In de IVe eeuw kende het Christendom een wondere bloei. De catacombentijd
was voorbij; de ware God werd in het volle daglicht beleden; de nieuwe leer had het
paleis en de school veroverd; de strijd tegen de ketters was soms nog vinnig, maar
de waarheid was sterker dan de dwaling; de Kerk ging haar zegetocht door het
onmetelijk keizerrijk; de zuurdesem van het Geloof had het volle leven en de cultuur
beroerd; woelig en strijdbaar bleef die eeuw, maar de waardenbalans kwam stilaan
tot een gezond evenwicht. Toen trad de grote Augustinus te voorschijn, heilige
doorgloeid van genade en tevens kunstenaar in merg en been. Hij is de voldragen
vrucht
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van vier eeuwen inspanning om de christelijke humanitas te veroveren, de eindterm
en het hoogtepunt van dit langzame groeiproces, waarvan de kiem in het Christendom
zelf ligt. In hem leeft die eeuwige bezorgdheid om het evenwicht; niet strijdend
nochtans, maar gerijpt tot gedegen bezit oefent ze geen misvormende invloed meer
uit. 'Ik klom op tot het bisschopsambt en zag, getuigt hij in zijn sermo 355, dat ik als
bisschop een onophoudende humaniteit aan de dag legde, ten opzichte van allen, die
hoe dan ook met mij in aanraking kwamen. Hadde ik dit niet gedaan, ik zou een
onbeleefde bisschop schijnen'. Hij liet ons ook dit schone woord na, 'dat het hoogste
genot hier beneden bestaat in te kunnen, te mogen schrijven', want groot was zijn
liefde voor het schone woord: hij hanteerde de pen met kunstenaarshand. Hij schreef
zoals weinigen, onder de bezieling der goddelijke Liefde zoals St Paulus maar ook
met de koele bezonkenheid van een superieure geest en de beeldenrijkdom van een
Platoon. Hij schreef met al de spieren en zenuwen van zijn breed en diep en
bloeddoorstroomd mensenhart. Hij is de edelste vrucht van het Christelijk-Humanisme
der eerste tijden en daarom ook o.a. zal hij, honderden jaren later, de middeleeuwen
nog begeesteren, als die op hun beurt op zoek zullen gaan naar de volmaakte
levensvorm.
Met de val van Rome onder de druk der barbaren gaat de christelijke humanitas
als brede cultuurstroming in het Westen tijdelijk ten onder, terwijl ze zich in het
Oosten nog eeuwen zal handhaven. Maar in die vreselijke stormen blijft het ideaal
van Augustinus voortleven in enkele eminente mannen. Benedictus, Cassiodorus,
Boëthius schakelen het over op de eeuw van Charlemagne, en van daaruit begint een
nieuwe vormingsperiode die in de XIIIe eeuw volgroeid zal zijn. Dit eeuwig
levensideaal kent hoogten en laagten, het kan tijdelijk kwijnen; het moet steeds
vernieuwing van levensvorm zoeken en nieuwe waarden assimileren; het is een
levende, dynamische kracht. De middeleeuwen hebben de christelijk-humanistische
synthese niet met één slag veroverd; zij werd slechts na eeuwen strijd en inspanning
gewonnen, zoals ten tijde der Patristiek. In de vroege middeleeuwen overheersen
zelfs sterke tendenzen van wereldvlucht en levensverzaking. Daarmee begon trouwens
elke religieuze en culturele renaissance. Maar na de weldoende invloed der zuiverende
ascese komt de bezorgdheid voor het evenwicht weer boven en een
breed-ontvankelijke cultuurtendenz zal zich weldra in de Kerk weten door te zetten,
niettegenstaande de ascetische en mystieke drang die naast haar blijft bestaan.
Menigmaal kwam het zelfs tot conflicten, zoals blijkt uit de twist tussen Cluny en
Bernardus, tussen de dialectici en de antidialectici, maar beide tendenzen waren
noodzakelijk om de harmonie te veroveren. In de XIIIe eeuw was het pleit voorlopig
beslecht en kon de christelijke humanitas nog eens openbloeien.
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Tot voor enkele jaren schetste de cultuurgeschiedenis ons, onder invloed van
Burckhardt, een totaal verminkt beeld van deze beschavingsperiode. De specialist
der Italiaanse Rinascita zag het ideaal dezer laatste in een al te scherp contrast met
de middeleeuwen. De Renaissance bestond volgens hem in de wederontdekking van
mens en natuur, in de ontvoogding van het individu uit de greep der gemeenschap,
van de geest uit de kluisters van geloofsdwang, in de bewustwording van het rijke
aardse leven. En tegenover de zonnemorgen van dit nieuw levensbewustzijn lagen
de middeleeuwen gehuld in het nachtelijk duister van Geloofswaan en bleek
Godsverlangen. Welnu, niets is meer onwaar en de recente wetenschap heeft die
legende vernietigd. Huizinga, Nordström, Mâle en Cohen hebben ons een totaal
nieuw inzicht geschonken. De godsdienstige belevenis van de Middeleeuwer was
geen hinderpaal voor zijn aardse bedrijvigheid. De zogenaamde 'Duistere
Middeleeuwen' beginnen weer schitterend te lichten en steeds talrijker worden zij
die er met bewonderend ontzag naar opzien5.. En het is goed zo, want niets mag
verloren gaan van de kostbare levenswaarden der traditie; alle lessen der geschiedenis
moeten ons helpen het huidige leven steeds schoner op te bouwen en die gulden
schakel in de ononderbroken traditie heeft ons wellicht nog iets te leren - evenveel
en meer wellicht dan de schitterende Griekse schakel - op het gebied der levenskunst.
Over vijf volle eeuwen, van de Chanson de Roland tot Jeanne d'Arc, strekt de
middeleeuwse beschaving zich uit, maar middenin, tussen de uiterste grenzen van
haar geboorte in de XIe en van haar verval in de XVe eeuw, ligt de XIIIe gulden
eeuw. Gelijk weleer de Grieken hun duizendjarige beschaving in haar totaliteit
beleefden en haar op perfecte wijze tot uitdrukking brachten in de schitterende
persoonlijkheden, de tragedie en het Acropolis van hun gulden Ve eeuw, zo hebben
de middeleeuwen hun levens- en cultuurideaal samengebald in hun glansrijke XIIIe
eeuw. In haar edelste uitingen was ze een vrucht van het Christendom, want niets
groots werd hier verwezenlijkt dat niet geworteld zat in het Geloof.
Zij hebben ons vooreerst een brok levensideaal uitgebeeld in de heldenfiguur van
de strijdbare ridder, waarin we drie vormingselementen kunnen onderscheiden: het
Christendom, de eigen volksaard en de traditie der Oudheid. Zijn sterk ontwikkeld
eergevoel, zijn beschermend verweer voor zwakken, weduwen en wezen, waarvan
de dienst der 'schone vrouw' een gevolg was, maar vooral de geloofsijver die de
ridder ter Kruisvaart dreef, zijn christelijke deugden die een diepe religieuze
ondergrond verraden. 'L'amour courtois' is een originele schepping van die tijd, die
we noch in het heidendom noch in de vroegere christelijke eeuwen terugvinden. Het
is een versmelting van diep-menselijk gevoel, opborrelend uit de volksziel,
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met de christelijke Liefde; een gespiritualiseerd natuurgevoel, dat bij de vrouwendienst
begint maar gesublimeerd zal overgedragen worden op de Vrouw bij uitmuntendheid,
de Moeder-Maagd. Haar heeft de XIIIe eeuw een kroon van heiligdommen gesmeed.
De middeleeuwen hebben hun levensideaal ook vorm gegeven in de monnik; niet
alleen in de beschouwende, maar ook in de dichtende, schrijvende, kunst en
schoonheid scheppende monnik. We denken hier aan het type van de kloosterling,
dat in St Thomas zijn volmaakte uitdrukking vond, maar ook aan de monnik van
Cluny, die de kathedralen ontwierp met hun wondere beeldengroepen en die de
kerkhymnen dichtte en liet weergalmen onder de machtige gewelven waarin de aardse
gezangen wegdeinden tot hemelmuziek. Boven allen straalt de figuur van de doctor
angelicus. Zijn verheven Godskennis belette hem niet ook de mens te doorgronden
in zijn aardse natuur; zijn heiligheid stond niet in de weg van zijn menselijke
persoonlijkheid, die zo vruchtbaar ingewerkt heeft op de profane cultuur. Hij was
een universeel genie, open voor alle licht, ontvankelijk voor alle schoonheid, de man
van de scientia universalis. Alle tendenzen en excessen van die zo tot extremisme
geneigde eeuwen komen bij hem tot rust en verzoening. Hij heeft de natuur verdedigd
tegen het opdringend supernaturalisme en de rede een eigen bestaan toegekend naast
het Geloof. Aan zijn leer van erfzonde en genade hebben we dit natuuroptimisme te
danken, dat de grondslag is van het Christelijk-Humanisme.
De rijpste cultuurvrucht en de volmaaktste uitdrukking van de geest der
middeleeuwen is nochtans de gothische kathedraal. Dit is de schepping niet van één
denker of één kunstenaar, die toch altijd nog een eenzijdige gerichtheid verraadt,
maar de creatie van een ganse volksgemeenschap, waarin geslachten hebben
samengewerkt van geleerde theologen naast volksmensen, steenkappers naast
steensjouwers. Het is de vrucht van één machtig solidariteitsgevoel, waarin alle
krachten en alle begaafdheden samengebundeld liggen tot één ziel. Zij maakten van
die schepping van hun Geloof, hun Hoop en hun Liefde een waardige woonplaats
van God. Hun Godsverlangen rankt er omhoog langs de opwaartspijlende torenspits,
de beide torens verlengen het armengebaar van de biddende priester en de boogribben
zijn als zovele vingers die elkaar raken in sterkend gebed, vingers van zoveel
armenpijlers, in eenzelfde Godsvertrouwen verstrengeld. En ringsom in de portalen,
boogvelden en kleurramen ontvouwt zich het grootse liefdeëpos van het
verlossingswerk. Hier vond de Godschouwende en Godminnende ziel werkelijk haar
tehuis! Maar de kathedraal was ook het huis van de mensen. Daar ligt niet alleen hun
Godsverlangen in uitgedrukt, maar ook hun natuurlijke levenswil, hun geest en
begaafdheid en kunstzin. Zij hebben grote vreugde beleefd aan hun scheppingskracht.
In het kerk-
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schip heerst het rijke leven, want de Middeleeuwer heeft de godsdienst niet
losgescheurd van het leven noch de natuur van de Genade. Ze liggen hier
samengeweven, verstrengeld in opperste eenheid. Het leven van plant en dier en
mens wordt mee betrokken in het geheim van verlossing en begenadiging. Klimop
en eikenloof, rozeknop en druivenrank, gans de weelderige natuurvegetatie wast en
woekert hier. Het werk van elke maand, het werk op het veld, pikken, binden,
wijnoogsten en houthakken, de arbeid thuis, op het atelier en in de bouwhut, gans
het leven roert en wentelt hier. Maar alles stijgt mee omhoog en groeit samen tot één
levenswil, want door Christus werd elk werk geheiligd, elke waarde en elke kracht6..
Neen, de Middeleeuwer was niet natuurvijandig noch levensvreemd; geen
bovenaardse held wilde hij zijn maar een eenvoudig goed mens. In de kathedraal
wandelen we tussen een volk van goede mensen, vergeestelijkt wel doch niet
ontlichaamd, en God staat te midden van hen, zeker niet minder als een goed mens
dan als een transcendente Majesteit. Alleen een gezond volk kon zulke evenwichtige
cultuur scheppen, waarin God en mens, genade en natuur, geest en stof op
harmonieuze wijze verbroederen. Dat was de levensstijl der christelijke middeleeuwen
en die stijl was een volksstijl! Kunst in de moderne betekenis van dit woord bestaat
in de natuurlijke verfijning van geest en zinnen en bereikt haar hoogtepunt in de
artistieke schepping van de zuivere vorm; zij kan glansvol uitstralen over haar eeuw,
maar de schepping zelf en het kunstgenot dat zij schenkt blijven het voorrecht van
een geprivilegieerde elite, en niet allen bezitten de materiële middelen noch de
geestelijke begaafdheden om tot die trap te stijgen. Zo gans anders was de kunst der
middeleeuwen! Zij stijgt uit de diepten zelf der volksziel; zij straalt niet alleen met
uiterlijke glans maar bewerkt een innerlijke omvorming, breed genoeg om cultuur
en heiligheid samen te omvatten. Daardoor krijgt het leven en gans de levensactiviteit
die ordelijke en hiërarchische gerichtheid, die immer het kenmerk zal blijven van
ware cultuur. Dat is het geheim van de grootheid der middeleeuwen en daarom hebben
ze aan onze verscheurde en verbrokkelde tijd nog ontzaglijk veel te leren op het
gebied der levenskunst.
Die glansvolle rijpheid zou nochtans niet ontsnappen aan de aardse wetten. Reeds
stonden veler ogen gericht op een nieuw licht en veler oren gespannen op de lokkende
klank van een nieuw geluid. Nog éénmaal zal de zon met felle herfstglans stralen
over de plastiek van Sluter en de doeken van Van Eyck, maar dit was het einde. Nu
valt de christelijk-humanistische levensvorm uiteen, maar het ideaal is aan geen vorm
gebonden en sterft nooit! Het zal kerngezond voortleven in een schare van
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mannen die zullen trachten het nieuwe geluid tot samenklank te brengen met het
oude lied. Zij hebben zich scherp verzet tegen de verwording der middeleeuwen,
maar de gezonde waarden ervan hebben zij trouw bewaard; scherper dan wie ook
onderscheidden zij de lenteroep van de nieuwe tijd maar zij hielden vast aan de
traditie en dat werd hun redding en het geheim van hun relatieve grootheid tevens,
want geen mens mag zich verstouten de traditie te verloochenen of hij breekt roekeloos
zijn eigen kracht en boet er zijn grootheid bij in.
Bij Petrarca, Marcilio Ficino, Pico di Mirandola, Da Vinci, evenals bij Nicolaas
van Cusa, Erasmus, Colet en Thomas Morus leeft de bezorgdheid om het verloren
evenwicht weer op. Naast hun bewust streven naar levensvernieuwing, waarbij soms
een strijdbare houding aangenomen wordt tegenover de verwording der middeleeuwen,
hebben zij de voetvaste bodem der middeleeuwse geloofsgronden nooit verlaten. En
zelfs Erasmus die een scherpe aanval richtte tegen de grootmeester der Scholastiek,
waar die zich beroepen had op de heiden Aristoteles om het Geloof te funderen,
bewijst juist hierdoor met gans zijn wezen nog vastgeankerd te zitten in de
middeleeuwse geloofsgrond. Dat men zulke mannen dus niet langer doodverve als
moderne heidenen, zij die de levens- en cultuurherwording nastreefden door een
terugkeer tot de ware bronnen. 'Het zekerste middel om de godsdienst te herstellen
en te versterken, is dat de gelovigen over de gehele aarde zich toeleggen op de
wijsbegeerte van Christus en dat zij voor alles de gedachte van hun Meester leren
kennen uit de boeken, waarin het hemels Woord nog leeft en ademt', zo begon
Erasmus de inleiding van zijn tekstuitgave van het Nieuwe Testament. Terug tot het
levende Woord en de levende Mens Christus! Met voorliefde verdiept Erasmus zich
in Jesus' menselijkheid en tracht hij door te dringen tot zijn geheimste
gemoedsbewegingen. In zijn briefwisseling met John Colet behandelt hij op
merkwaardige wijze het probleem van Jesus' doodsangst voor het lijden in de Olijfhof.
Colet kon niet aannemen dat de Zaligmaker in menselijke zwakheid de dood zou
hebben gevreesd, maar Erasmus antwoordt hem: 'Het is niets verwonderlijks dat een
mens, die onder mensen met menselijke woorden sprak, een menselijke angst aan
de dag heeft gelegd'. Volgens Erasmus is die menselijke stervenskreet van Jesus als
een tastbaar bewijs zijner totale menswording. De navolging van Christus kan ons
dus nooit tot onmenselijkheid dwingen, omdat Hij zelf het voorbeeld gaf van het
menselijke in het ondergaan van de menselijke smart. 'Weinige bladzijden uit de
geschiedenis van het Europees Humanisme, besluit A. Van Duinkerken daaruit, raken
zo diep datgene wat door de latere critiek “de ontdekking van de mens” is genoemd,
als deze fijn-zielkundige ontleding, die ons wijst op de mystische en natuurlijke
verwantschap van Christus'
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menselijkheid met de onze.'7. Hier greep Erasmus inderdaad terug naar het fundament
zelf van het Christelijk-Humanisme, dat door de verstelseling der Laat-Scholastiek
totaal verdoezeld werd. En daarom zal hij een schakel van betekenis blijven in de
ontwikkeling van de christelijke humanitas. Wellicht zou hij met zijn bekwame
vrienden er in geslaagd zijn een heropbloei van Christelijk-Humanisme te verwekken,
indien de dubbele splijtzwam van Protestantisme en heidens Humanisme Europa
intussen niet geestelijk gespleten had. Nu zou de religieuze strijd alle gezond-gebleven
krachten opeisen, die anders voor dat schone doel konden aangewend worden. Maar
deze mannen hebben toch de grote verdienste dat ze het ideaal levend hielden om
het over te dragen op de XVIIe eeuw.
Een schakel tussen deze Christen-Humanisten en de Barok was Ignatius als leider
der religieuze hervorming, vooral door zijn orde, die een machtig instrument zal
worden voor de geestelijke herleving door een reorganisatie van school en opvoeding.
De Barokcultuur schiep een nieuw levenstype dat, alhoewel niet zo zuiver-evenwichtig
als de gothieke gestalte, met nieuwe luister zal stralen in een menigte eminente
persoonlijkheden en in talloze cultuurscheppingen. De Baroksynthese is de vrucht
van een hervonden evenwicht tussen een nieuw-beleefd Christendom en een door
het Humanisme tot nieuwe belevingswaarde geroepen Oudheid. Opmerkenswaard
is het feit dat de Barok haar hoogste bloei kende in de landen waar de dwaling en de
daardoor veroorzaakte godsdiensttwisten het minst waren doorgedrongen. De
religieuze herleving had de geesten tot een diepe bezinning geroepen en overal in
Europa zien we de eeuwige bekommernis om het geestelijk evenwicht weer boven
komen. Eerst in Italië en Spanje, later in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden,
overal staan heiligen en kunstenaars op die het oud ideaal nog eens gaan beleven en
bezielen. Een der schitterendste vertegenwoordigers van de Barok in Italië was
ongetwijfeld de oudere Michel-Angelo. Hij was eerst een smartelijk-verscheurde,
maar tussen alle levensspanningen die hem naar verschillende richtingen trokken:
natuur en genade, Christendom en Oudheid, idealisme en realisme, veroverde hij
tenslotte zijn geestelijk evenwicht. Hij heeft zijn levensideaal belichaamd in de
Mozesfiguur, een der geweldigste scheppingen van het menselijk genie, waarin aards
geweld en geestelijke energie, natuur en godsdienst samenballen tot één machtig
leven. In dat beeld, dat beschouwd mag worden als het symbool en de synthese van
gans het barokke streven, heeft Michel-Angelo zijn eigen persoonlijkheid vereeuwigd.
Naast hem leefden en werkten vele andere groten, die van de Italiaanse Barok een
haast ongeëvenaarde cultuurprestatie hebben gemaakt.
Het barokke Frankrijk schonk ons zijn ideaal in de figuur van de

7.

A. van DUINKERKEN, 'Verscheurde Christenheid', pp. 20 en 22.
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'honnête homme', waardoor de eeuw van de Zonnekoning begeesterd werd. Dit ideaal
leeft in mannen als Franciscus van Sales, Racine en Bossuet. Franciscus van Sales,
de heilige gentleman, schonk ons in zijn geschriften een menselijk-warm, meer
religieus-georiënteerd levensideaal, waardoor hij volgens H. Brémond de vader werd
van het 'humanisme dévot'. Toch straalt dit ideaal de classieke harmonie uit van een
edele levensordening: 'L'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la perfection
de l'homme, l'amour celle de l'esprit et la charité celle de l'amour: c'est pourquoi
l'amour de Dieu est la perfection et l'excellence de l'univers... Tout est fait pour ce
céleste amour et tout se rapporte à iceluy'. Racine boetseerde ons zijn mensenideaal
in de hogepriester Joad, een van de subliemste scheppingen van het wereldtoneel.
Dat die stoere profetenfiguur uit dezelfde stof gehouwen werd als Michel-Angelo's
Mozes zal aan geen kenner ontsnappen. Bossuet tekende de 'honnête homme' met
scherpe trekken in zijn beroemde lijkrede van Condé. Wat de helden en de ideale
mensen maakt beweert hij, is de harmonieuze levenssynthese van alle natuurlijke
hoedanigheden van geest en hart, gekoppeld aan de bovennatuurlijke waarden van
een sterke godsdienstigheid en een diepe geest van Geloof. Van deze grote generaal
getuigt Bossuet, dat hij tot op zijn sterfbed nog steeds bekommerd bleef om dat
kostbaar levensevenwicht: 'Sensible jusques à la fin à la tendresse des siens, il ne s'y
laissa jamais vaincre; au contraire, il craignait toujours de trop donner à la nature'.
Zo werd dit eeuwig ideaal van de christelijke humanitas in die eeuw nog eens krachtig
beleefd door een schare heiligen en cultuurscheppers op elk gebied, niet alleen in
Italië en Frankrijk, maar ook daarbuiten, door een Velasquez en Murillo, een Rubens
en Rembrandt, een Calderon en Vondel, om maar enkelen van de grootsten te noemen.
Al die mannen waren menselijk bedrijvig met pen en penseel, om de stof te ordenen
door de geest, maar allen wisten aan hun werk een hogere gerichtheid te schenken
en stralen het levensideaal uit van de Christen-Humanist. En ligt juist daarin de
opvoedende waarde niet, die zij op dit ogenblik voor onze jeugd nog
vertegenwoordigen?
Toen rond het einde der XVIIe eeuw de Baroksynthese in ontbinding geraakte,
eindigde meteen de laatste gave levensstijl der beschaafde wereld. Europa slaagde
er sindsdien niet meer in zijn geestelijk evenwicht te herwinnen. Oneindig verscheurd
in geest en hart, losgerukt van het christelijk Geloof en de christelijke traditie, waarin
ze tot nu toe haar stabiliteit had gevonden, gaat de oude cultuurwereld het strijdtoneel
worden van wild tegenelkaar steigerende natuurkrachten en strevingen. De Romantiek,
die een poging deed om de gezonde bronnen weer aan te boren, beloofde aanvankelijk
veel maar ontgoochelde jammerlijk. Zelfs in haar beste ver-
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tegenwoordigers kon zij de verloren levenssynthese niet terugvinden; zij slaagde er
slechts in de levensverscheurdheid en de cultuurchaos nog te vergroten. Stelsel na
stelsel werd sindsdien beproefd en talloze afgodenbeelden werden geboetseerd, doch
alle vervielen voor onze ogen tot puin. Zij missen consistentie en stabiliteit, omdat
ze de eenheidsband van een diepere metaphysische basis ontberen, die alleen een
godsdienst kan schenken. Men wordt troosteloos bij het beschouwen van het
mensenbeeld dat de laatste eeuwen opgebouwd hebben. Eén lichtpunt nochtans! Het
oud ideaal is niet dood. Bij elk volk, in elk geslacht staan steeds weer mannen op die
het trachten te beleven en het overdragen op de volgende generaties. Newman was
zo een lichtpunt voor de voorbije eeuw, Claudel is er een voor de onze. Zij zijn de
pijlers van een nieuwe brug, de schakels naar een nieuwe synthese! Zal ze weldra
komen? Velen menen in de tekenen des tijds een voorbode te ontwaren van een
nakend evenwicht. De grote strijd die thans gestreden wordt om de hoogste waarden
mag ons niet afschrikken, want uit strijd werd de synthese steeds geboren. Aan ons
allen de plicht niet te slapen op ons schild, maar ons te weren om de eeuwige droom
der geslachten, die ten slotte toch Gods wil is in zijn Schepping, voor deze generatie
naar best vermogen te helpen realiseren.
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Evolutie of Schepping?
door Dr P. Smulders S.J.
ALS in 1948 een theoloog over de leer van de afstamming van de mens gaat spreken,1.
spitsen zich veler oren, verlangend om te vernemen, wat de katholieke theologie en
het katholiek geloof over deze voor velen kwellende vraag te zeggen heeft. Dat er
hier voor niet weinigen moeilijkheden schuilen, bleek me onlangs, toen een priester,
godsdienstleraar aan een middelbare school, me vroeg, wat hij denken moest van het
bericht (welke zijn bron was, weet ik niet, maar hij geloofde erin), dat bij de
atoombomontploffingen geweldige aantallen microben ontstaan zouden zijn: hij
vreesde daarvan een geweldige moeilijkheid voor het dogma van de schepping!
Daarom heeft Joseph Ternus in het onderhavige werkje gelijk, als hij begint te
zeggen, dat de vraag van het ontstaan van de mens inderdaad nauw samenhangt met
de opvattingen over zijn wezen, en dus voor het christendom niet geheel onverschillig
kan zijn; maar ook, dat vele moeilijkheden en schijnbare problemen hadden vermeden
kunnen worden, indien biologen, palaeontologen en anderen die zich met de oorsprong
van het leven op aarde bezig houden, zich beter bewust waren geweest van de grenzen
hunner wetenschappen, zonder telkens over te stappen op het terrein van
wezensvragen, waarin zij niet competent zijn, en waarvoor zij niet zelden de vereiste
geestesvorming missen (p. 5-12).
Nu verwacht de lezer dus te vernemen, welke die christelijke, op de openbaring
berustende grondbeginselen over wezen en oorsprong van de mens zijn, die niet tot
de competentie van de exacte wetenschappen behoren, maar die dezen te eerbiedigen
en van geloof en philosophie te aanvaarden hebben. Hier echter stelt de schrijver
teleur. Want de enkele bladzijden over het standpunt der katholieke theologie (p.
14-17) zijn vrijwel uitsluitend gewijd aan het gezag der Bijbelcommissie en haar
verklaring over de zin van het Bijbelverhaal, en geven daarover enige algemene en
vage stellingen, die de lezer weinig wijzer maken, en die bovendien wel aanvechtbaar
zijn.2. Dan gaat de auteur aanstonds over tot wat in zijn boekje de hoofdschotel vormt,
een kritisch onderzoek van de evolutie-leer.
Evenmin echter als de bioloog op grond van zijn wetenschappelijke gegevens
philosophische of theologische stellingen moet verdedigen, evenmin

1.
2.

Joseph TERNUS S.J. 'Die Abstammungsfrage heute' (Die Diskussion Heft 4). Regensburg,
J. Habbel, 1948, 96 S. kart. DM. 2.50 halbleinen DM. 4. Zo aanvechtbaar zelfs, dat zij door de recente brief van den secretaris der Bijbelcommissie
aan Kardinaal Suhard (tekst o.a. in 'La Pensée Catholique' fasc. 7 p. 5vv) duidelijk
weersproken worden.
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mag de theoloog trachten een biologische theorie op te stellen. Daarin is hij, hoe
belezen ook in de vakliteratuur, nu eenmaal niet competent.
Het spijt mij te moeten zeggen, dat dit boekje geen aanwinst is. Wel verre van het
oude vooroordeel op te ruimen, alsof het evolutionisme met de leer van de schepping
strijdig zou zijn, geeft dit werkje daaraan door geheel zijn opzet nieuw voedsel. Door
onder beroep op beginselen der theologie of der gezonde philosophie een aantal
gangbare hypothesen en theorieën van de genetische wetenschappen in twijfel te
trekken, wekt het de indruk, alsof de wetenschapper op dit gebied ieder ogenblik
bevreesd zou moeten zijn, met zijn geloof in conflict te komen. Niets is minder juist.
Daartoe kan het zijn nut hebben, in 't kort uiteen te zetten, welke de leer van geloof
en theologie over deze vragen is. Doch om misverstand te voorkomen zij het mij
veroorloofd te verklaren, dat mijn sympathie voor het evolutionisme niet groot is,
en dat naar mijn indruk zijn grondslagen zwakker zijn, dan men soms voorgeeft, en
tenslotte dat inderdaad het evolutionisme niet zelden misbruikt is als een wapen voor
het materialisme (volgens de laatste krantenberichten behoort het materialistische
evolutionisme tot het officiële dogma van de Sovjet-Unie).
De positieve leer van de Kerk en de zekere verworvenheden der theologie kunnen
in de volgende punten worden samengevat; wie zich daaraan houdt, - en dat is ook
voor een evolutionist niet moeilijk, als er achter zijn evolutionisme geen
philosophische vooroordelen schuilen, - blijft zeker en veilig binnen de grenzen der
orthodoxie:
1. Geheel de zichtbare wereld, en bovenal de mens is een schepsel Gods, dat dus
in laatste instantie niet door toeval kan worden verklaard, maar dat ontstaan is omdat
en zoals God het wilde. Of echter de afzonderlijke soorten en geslachten van levende
wezens 'kant en klaar' door onmiddellijk ingrijpen Gods gevormd zijn, dan wel door
de werking van natuurlijke vermogens en krachten zich hebben ontwikkeld, dat raakt
het geloof niet. Immers ook in dit laatste geval zijn die krachten krachten van de
schepping, die tenslotte op de Schepper zijn terug te voeren en wier werking van
Hem afhankelijk is. Helaas hebben sommige evolutionisten het doen voorkomen,
alsof evolutionistische oorsprong gelijkgesteld moet worden met 'toevallige'
oorsprong, zodat het blinde toeval de laatste verklaring van het leven op aarde zou
zijn. Alsof toeval ooit een laatste verklaring geven kon! Toeval is samenloop van
omstandigheden, en dus voor-onderstelt het omstandigheden, die uiteindelijk niet
toevallig zijn. Door hun voorstellingswijze hebben die evolutionisten bewezen, hoe
weinig zij de grenzen van hun wetenschap beseffen, en hoe zeer zij, wanneer zij zich
op het terrein der wezensvragen begeven, incompetent zijn.
2. De mens, hoewel enerzijds stoffelijk, heeft een geestelijke ziel, die
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levensbeginsel van zijn lichaam is. Weliswaar is die ziel voor haar functies van de
stof afhankelijk, maar toch is zij van wezenlijk hogere orde.
Inzover zij beginsel is van het stoffelijke leven, is zij gebonden aan de wetten van
het dierlijk leven en zelfs van de organische en anorganische stof. Daarom zal men
bij geen enkele laboratorium-proef die ziel kunnen constateren, doch niets anders
vinden dan algemeen biologische, chemische en physische wettelijkheid. Dat deze
stoffelijke activiteit in de mens verricht wordt in functie van een hoger, bovenstoffelijk
wezen, dat behoort tot het terrein der geesteswetenschappen en vooral der
wijsbegeerte.
3. Omdat de menselijke ziel een geestelijk wezen is, kan zij niet ontstaan louter
door de werking van stoffelijke krachten, maar wordt zij door God in een zekere
onmiddellijkheid geschapen. De lichamelijke vermogens kunnen in voortplanting
en misschien ook door de evolutie een lichaam voortbrengen, dat een geschikte drager
voor deze geestelijke ziel is, maar niet die ziel zelf.
4. Bij zijn ontstaan werd de mens door Gods goedheid bestemd om eenmaal God
te schouwen, en toegerust met die gaven, die hem, enerzijds zo gering door zijn
stoffelijkheid, anderzijds zo hoogverheven door zijn geestelijk wezen, daartoe
bekwaam konden maken.
Dit betekent echter niet, dat de eerste mens aanstonds een hoog cultuurpeil bereikt
had. Dat men tegen deze leer dus niet opwerpe, dat de palaeontologische vondsten
aantonen, dat de vroegste mensengeslachten uitermate primitieve mensen waren.
Deze opwerping kan een moeilijkheid zijn tegenover de voorstellingswijze van
sommige theologen, alsof de mens bij zijn schepping een rijke, theoretische en
technische kennis zou hebben ontvangen; maar deze voorstellingswijze is nooit
geloofsleer geweest, en berust op een onjuiste verklaring van sommige passages uit
het scheppingsverhaal.
5. Het gehele mensdom stamt af van één stamvader, die Gods gaven voor zijn
ganse nageslacht ontvangen had, maar door zijn zonde deze gaven ook voor allen
verloor. Het is bekend, dat enige hedendaagse theologen betwijfelen, of deze eenheid
van de stamvader werkelijk tot de geloofsleer behoort. Inderdaad bestaat er op dit
punt geen duidelijke kerkelijke uitspraak, en zou men, zonder de wetten der gezonde
exegese geweld aan te doen, kunnen menen, dat het Genesis-verhaal deze eenheid
meer als litteraire inkleding dan als openbaringsleer bedoelt. Maar mijns inziens
laten de teksten van Sint Paulus, vooral in de Brief aan de Romeinen, en de werkelijk
traditionele verklaring daarvan voor een dergelijke twijfel geen plaats.
Men ziet uit deze opsomming, hoe ongegrond het is, uit de vroegere of toekomstige
ontdekkingen van genetica en andere wetenschappen moeilijk-
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heden voor het katholieke dogma te vrezen. De eerste vier punten ontsnappen uiteraard
aan iedere wetenschappelijke observatie, zodat daar nooit conflicten kunnen ontstaan,
tenzij de wetenschap haar grenzen schromelijk overschrijdt: als hier problemen rijzen,
zijn het schijnproblemen, doordat de exacte wetenschap affirmaties doet, die wezenlijk
buiten het terrein van haar bewijzen liggen.
Alleen het laatste punt zou inderdaad tot conflicten kunnen leiden. Maar vooreerst
is dit ook het enige punt, dat theologisch niet volstrekt vaststaat. En vervolgens, die
conflicten zouden eerst dreigend worden, wanneer de exacte wetenschappen zekerheid
omtrent de polygenetische oorsprong van het mensdom zouden verwerven. Doch
wie ziet niet, dat die zekerheid voorlopig nog in een zeer ver verschiet ligt? Over de
concrete wijze van het ontstaan der soorten weten wij voorlopig niets: ook de meest
overtuigde evolutionist zal aanstonds toegeven, dat wij dienaangaande nog volslagen
in het duister tasten.3. En zelfs al zou wetenschappelijk bewezen worden, dat een
soort van levende wezens polygenetisch ontstaan is, dan zou nog moeten bewezen
worden, dat dit voor alle soorten geldt, en zelfs dan zou nog een bewijs gevraagd
moeten worden, dat die soort, die de mens is, en die ook biologisch een geheel
uitzonderlijke plaats onder de levende dingen blijkt in te nemen, geen uitzondering
op die algemene wet vormt.
Geen katholiek geneticus behoeft dus bevreesd te zijn, dat zijn wetenschap hem
in conflict zal brengen met zijn geloof. De H. Vader heeft in een toespraak tot de
Pauselijke Academie der Wetenschappen op 30 November 1941 gezegd, dat 'de
veelvuldige onderzoekingen van de palaeontologie, de biologie en de morphologie
aangaande problemen betreffende de oorsprong van de mens tot nu toe niets positief
duidelijks en zekers hebben opgeleverd. Dus, zo vervolgde hij, moeten wij aan de
toekomst overlaten een antwoord te geven op de vraag, of de wetenschap nog eenmaal,
onder het licht en de leiding van de openbaring, zekere en definitieve resultaten zal
opleveren aangaande dit zo belangrijke vraagstuk' (Acta Apostolicae Sedis 33 (1942)
p. 506). Van zeer gezaghebbende zijde werd mij toen meegedeeld, dat de bedoeling
van Zijne Heiligheid was: 'De vraag van de afstamming van het menselijk lichaam
wordt voorlopig overgelaten aan de vrije discussie van theologen en mannen der
wetenschap, opdat zij de theologische en wetenschappelijke gronden van alle zijden
zouden afwegen en beoordelen, met die ernst, die deze zaak vereist, met matiging
en moderatie, als allen maar bereid zijn zich te onderwerpen aan het oordeel der
Kerk, aan wie door Christus is opgedragen de H. Schrift met gezag te verklaren en
de dogma's van het geloof te beschermen'.

3.

Zie het overzicht van de stand der kwestie bij J. CARLES, 'Polygénisme ou monogénisme',
in: Archives de Philosophie, 17 (1948) p. [256]-[272].
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Vrije discussie dus, zowel op theologisch als op natuurwetenschappelijk terrein.
Omdat het een kwestie betreft, die zoveel terugslag kan hebben op levensbeschouwing
en geloof, is ernst en matiging vereist bij het poneren van conclusies, die misschien
nog niet meer dan hypothesen zijn, en bereidvaardigheid om een eventuele uitspraak
van het kerkelijk leergezag te aanvaarden. Dat is de geesteshouding, die van de
onderzoeker gevraagd wordt, maar geen angstvalligheid en vreesachtigheid voor
mogelijke conflicten.
Maar wellicht zal iemand vragen: komen de evolutionistische theorieën niet
noodzakelijk in botsing met wat de H. Schrift in haar eerste hoofdstukken over de
schepping van de wereld leert? Daar wordt immers verhaald, hoe God het licht schiep,
het uitspansel, en de aarde, en hoe Hij daarna aan de aarde bevel gaf, om de planten,
en de verschillende diersoorten voort te brengen; waarna hij tenslotte de mens vormde
uit kleiaarde en Hem stelde tot heer over de schepping. Inderdaad heeft men in de
vorige eeuw gemeend, dat het evolutionisme met dit scheppingsverhaal strijdig was.
Doch een beter inzicht in de aard van de H. Boeken heeft sindsdien duidelijk gemaakt,
dat zulk een tegenstrijdigheid niet bestaat. De bedoeling van de gewijde schrijver
was slechts te zeggen, dat geheel de zichtbare wereld een schepping Gods was, die
door God uit de volheid van zijn macht was geschapen, en die geheel beantwoordde
aan zijn plan; dat tenslotte de mens het voorwerp van Gods bijzondere liefde was,
en door Hem tot meester over alle schepselen werd gesteld. Om dit aan zijn eenvoudig
volkje duidelijk te maken, ontleedde de schrijver de wereld in die elementen, waaruit
zij volgens de toen gangbare opvattingen was opgebouwd, en schilderde, hoe dat
alles door Gods woord tot het bestaan werd gebracht. Dat is het huidige standpunt
der exegese.
Men mene niet, dat deze verklaring van het scheppingsverhaal een uitvlucht is,
uitgedacht om aan de palaeontologische moeilijkheden te ontsnappen. Zij berust op
een beter inzicht in het wezen der H. Schrift, en ook op een betere kennis van de
werkelijk traditionele exegese. Men is teruggekeerd tot opvattingen, die in vroeger
eeuwen gemeengoed der christenen waren, en die eerst in de latere middeleeuwen
en sinds de reformatie verloren gingen.
Want een groot aantal Kerkvaders had zich vroeger eenzelfde vrijheid met de
verklaring van het scheppingsverhaal veroorloofd. Velen hunner meenden, dat de
schepping, die als het werk van zes dagen beschreven wordt, feitelijk in één enkel
ogenblik tot stand kwam. Eén van de daarvoor aangehaalde redenen was, dat het
licht toch niet geschapen kon zijn voor de zon! (Athanasius, Adversus Arianos II 49
PG 26,273). Nog Sint Thomas kende beide verklaringen, die welke zes werkelijke
dagen onderscheidde, en
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die welke aannam, dat alles op één ogenblik geschapen was; en hij concludeerde:
'De eerste opvatting is meer algemeen en lijkt meer in overeenstemming met de letter,
oppervlakkig beschouwd; maar de andere is redelijker..., en bevalt mij meer' (2 Sent,
dist. 12 q. 1 a. 2). Toen echter twee eeuwen later (wij staan dan bij de aanvang der
reformatie) Caietanus ditzelfde verdedigde, werd hij hevig aangevallen; een Suarez
beweerde zelfs, dat die verklaring in strijd was met alle Vaders. Alleen uit dit
volslagen vergeten van de patristische exegese is verklaarbaar, dat men in de vorige
eeuw pogingen deed aan de palaeontologische gegevens te ontsnappen door de zes
dagen als zes tijdsperioden te verklaren.
Zelfs zijn er enkele Kerkvaders, die niet geheel ten onrechte als voorlopers van
het evolutionisme worden beschouwd. Een Gregorius van Nyssa is van mening, dat
alles in één enkel ogenblik geschapen werd, in die zin, dat in de eerste chaotische
stof alles wat later verschijnen zou, in mogelijkheid en aanleg, in een soort kiemkracht
gegeven was. In feite ontstonden de dingen (Gregorius werkt dit in bijzonderheden
uit voor het ontstaan van de hemellichamen) door de ontplooiing en wisselwerking
van de natuurlijke krachten en wetten der oerelementen. Dit feitelijke ontstaan wordt
volgens Gregorius in het zesdagen-verhaal beschreven: het betekende geen bijzonder
ingrijpen Gods, maar omdat die natuurwetten op de schepping berustten, werkten
zij noodzakelijk volgens Gods plan en resulteerden zij in de kosmos, zoals God die
wilde; daarom kon Mozes telkens zeggen, dat God sprak, en dat de dingen werden
(met een zinspeling op het griekse 'logos', dat zowel 'woord' als 'natuurwet' betekenen
kan).4. In een werk, dat tot doel heeft de letterlijke zin van het Scheppingsverhaal
uiteen te zetten, ontwerpt Augustinus een soortgelijke, hoewel minder uitgewerkte
theorie. Volgens hem zijn in het eerste scheppingsmoment, dat door de zes dagen
betekend wordt, in de geschapen stof de zaden gelegd van de levende wezens, die
later zouden verschijnen. Over de betekenis van deze 'rationes seminales' is veel
gedisputeerd; mij lijkt die verklaring het beste te rijmen met Augustinus' woorden,
die daarin krachten ziet, welke in de natuur verborgen waren, en welke volgens hun
immanente wettelijkheid handelend de afzonderlijke dingen voortbrachten, onder de
leiding der Voorzienigheid, doch zonder bijzonder ingrijpen van Gods almacht. Het
zijn immers volgens Augustinus geen zichtbare zaden, maar veeleer oorzakelijkheden,
mogelijkheden, die zich ontplooien, als de tijd daartoe rijp is.5.
Men heeft wel eens overhaastig deze beide Kerkvaders tot evolutionisten verklaard;
dit is natuurlijk een anachronisme, en zij hebben nooit gedacht

4.
5.

Gregorius van NYSSA, 'In Hexaemeron Liber', PG 44,63vv; vooral col. 72v, 77vv, 116v.
AUGUSTINUS, 'De Genesi ad litteram', boeken V-VI PL 34, 325vv.
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aan de mogelijkheid, dat de hogere levende wezens door langzame ontwikkeling uit
de lagere ontstaan zouden zijn. Maar wie ziet ook niet, dat deze leraren der Kerk
zich tegenover evolutionistische theorieën niet door het Bijbelverhaal gebonden
zouden achten, misschien zelfs ze met sympathie zouden begroeten? Het is deze
theorie van Augustinus, waarvan nog Sint Thomas zegt, dat zij hem meer bevalt.
Er ligt een liefelijke bekoorlijkheid in de middeleeuwse (en tot in de achttiende
eeuw overheersende) voorstelling, alsof God alle planten- en dierensoorten in heel
hun bonte rijkdom om zo te zeggen 'kant en klaar' tot het bestaan zou hebben
geroepen, om dan tenslotte de koning van dat alles te vormen, de mens. Nuchterder
en zakelijker, maar misschien ook grootser is de conceptie, waartoe het evolutionisme
neigt, dat uit de levenloze stof het eerste allerprimitiefste leven zou zijn ontstaan,
dat in rusteloos tasten steeds hoger vormen ontplooide om tenslotte te culmineren in
dat wonder van verfijnde doelmatigheid en harmonische schoonheid, dat het lichaam
van de mens is. Ook deze laatste voorstelling, die sommigen misschien profaan en
bijna heidens aandoet, is volkomen te rijmen met de openbaring en met de katholieke
leer. Zij doet niet af aan Gods scheppende grootheid, die er misschien minder tastbaar,
maar zeker niet minder goddelijk zou stralen. Zou het niet een wonder zijn van
wijsheid en macht, als de allereenvoudigste en nauwelijks georganizeerde oerstof de
krachten in zich droeg, waardoor zij zichzelf langs steeds volmaakter opbouw zou
vormen tot die overstelpende rijkdom van doeltreffende bouw en schone vorm, die
onze planten- en dierenwereld is, en waardoor zij uiteindelijk als rijpe vrucht van
haar streven een lichaam voort zou brengen, zo rijk aan mogelijkheden, dat het kon
worden tot de drager van een geestelijke ziel?
Er ligt geen tegenstrijdigheid tussen de begrippen schepping en evolutie. Mits men
het scheppingsbegrip niet verbindt met bepaalde voorstellingen omtrent de
ontstaanswijze der afzonderlijke zijnsorden, die er niet toe behoren. En mits men
van de andere kant het evolutie-begrip niet door vreemde bijmengsels vertroebelt.
Wie zou zeggen: 'evolutie, dus louter toeval' of 'evolutie, dus verschilt de mens niet
wezenlijk van de dieren', en helaas dit wordt gezegd, begaat een geweldig paralogisme,
des te ernstiger, naarmate men er zich minder van bewust is, een paralogisme, dat
niets met biologie, palaeontologie of welke genetische wetenschap ook te maken
heeft, doch louter op een philosophisch, en philosophisch onhoudbaar, vooroordeel
berust. Daarom is de tegenstelling, die onze titel opriep, volstrekt ongegrond, en
zullen wij, mocht eenmaal het evolutionisme tot zekerheid komen, met volledige
gerustheid kunnen zeggen: Evolutie en Schepping.

Streven. Jaargang 2

588

De Techniek van het Blijspel
door Dr L.P. van den Bergh
IN het drama wordt een reeks handelingen, waarmee de mens op de buitenwereld
inwerkt, en hierdoor zijn eigen lot bezegelt, zonder zichtbare tussenkomst van de
schrijver, zelfstandig uitgebeeld in het spel van de personages op het toneel. Deze
handelingen wekken, door hun pregnante gedrongenheid, binnen de enge grenzen
van de opvoeringstijd en de opvoeringsruimte, een hevige spanning, die grondig
verschilt van de rustige belangstelling, gewekt door een episch verhaal.
In hoeverre zijn deze specifiek dramatische kenmerken en effekten terug te vinden
in het blijspel?
Wij lezen Les Précieuses Ridicules van Molière. De hoofdpersonages zijn twee
jongedames, die de precieuze omgangsstijl, zoals die in het begin van de zeventiende
eeuw in de Parijse salons beoefend werd, nabootsen, en zich daardoor belachelijk
maken.
Deze precieuze omgangsstijl was in Frankrijk ontstaan als reactie tegen de grove
manieren en de ruwe zeden, die destijds, zelfs aan het koninklijk hof, de bijeenkomsten
en recepties ontsierden. Het doel was een algemene verfijning van de manieren, meer
beleefdheid in de omgang, delicate netheid in de taal, en fraaie geestigheid in de
conversatie. Het centrum van deze beweging was 'de blauwe kamer' in het privaathotel
van de Markiezin van Rambouillet, waar de elite van de maatschappij geregeld
bijeenkwam, en zich oefende in de nieuwe stijl.
Tegen het midden van de zeventiende eeuw begon deze stijl te ontaarden. Wat
oorspronkelijk bedoeld was als natuurlijke verfijning, werd, onder invloed van
onervaren en goede-smaak-missende nabootsers, tot caricaturele pose. Beleefdheid
werd coquetterie, welgemanierdheid werd onnatuurlijkheid, geestigheid werd
gezochtheid en ijdel woordenspel. Het spontane samenleven van de mensen werd
gevangen in een som van nutteloze voorschriften, en ontaardde tot een onnatuurlijk
spel van beminnelijke, belachelijke conventies.
Dit heeft Molière ertoe aangezet deze excessen tot onderwerp te nemen van een
kort blijspel. Als parodie op de wereld van Mademoiselle de Scudéry, van de 'Carte
du Tendre', van Clélie en le Grand Cyrus, van de 'billets doux' en de 'petits soins',
van de vernuftige impromptus, de galante sonnetten en de ingewikkelde vrijages,
kende dit stuk een reusachtig succes. Louis XIV juichte het toe en tot op dit ogenblik
werd het door de
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'Comédie Française' alleen reeds meer dan duizend maal opgevoerd.
Het stuk verloopt als volgt: twee burgermeisjes hebben zich het hoofd laten op
hol brengen door de precieuze literatuur van hun tijd; zij zijn er op gesteld zich voor
precieus te laten doorgaan, en versmaden twee jongeheren, die hen op burgerlijke
wijze ten huwelijk hebben gevraagd, zonder eerst de nodige galante avonturen,
voorgeschreven door de ritus van de preciositeit, te hebben doorgemaakt. Deze heren
besluiten zich te wreken. Zij zenden hun lakeien, Mascarille en Jodelet, naar de
meisjes, de ene verkleed als markies, de andere als vicomte. Deze lakeien stellen
zich aan de meisjes voor als geregelde bezoekers van de voorname salons, en oogsten
met hun optreden heel wat bijval. Er ontspint zich een precieuse conversatie, waarbij
de meisjes zich beijveren om niet onder te doen voor hun hoge bezoekers. En na de
conversatie wordt een bal georganiseerd. Midden onder de balpret verschijnen de
twee heren van het begin, zij ranselen hun lakeien duchtig af, en kleden hen uit, tot
zij alleen maar hun dienstkleding aanhebben. De jonge dames staan ten dode
beschaamd en worden door hun oom Gorgibus, samen met hun ganse precieus-literaire
bagage, naar de duivel gewenst.
Er zijn twee elementen in dit blijspel, die wij los van elkaar willen beschouwen:
er is het frivole spel van de meisjes, en er is de als wraak bedoelde grap van de twee
jonge heren.
Wat van dit stuk een blijspel maakt, en in het stuk ook de ruimste plaats inneemt,
is de parodie op de preciositeit, zoals die vorm krijgt in het spel van de twee meisjes
en de twee lakeien. De meisjes zijn in feite gewone burgerlijke provinciaaltjes. Hun
enig contact met de preciositeit is de literatuur. Er is niets in hun wezen, noch
geestelijke ontwikkeling, noch aangeboren adel van karakter, dat in de precieuze
levensstijl zijn natuurlijke expressie zou vinden. Deze levensstijl staat geheel buiten
hen. Hij is hun wezen geheel vreemd. Zij trekken die stijl tot zich, en hullen er zich
in, zoals men zich hult in een carnavalskleed.
Een carnavalskleed nu is grappig, maar het is niet belachelijk, omdat het travesti
gewild is. De man, die het kleed aandoet, weet, dat dit kleed hem niet past, en de
anderen weten het ook. Juist daarom doet hij het aan. Hij ziet zelf het ongepaste. Hij
ziet zelf de afwezigheid van elk reëel verband tussen hem en het kleed. En zijn
vrienden weten, dat hij dat ziet. Hierom wekt hij wel de lach van zijn vrienden, maar
die lach treft niet hem zelf, ook niet het kleed, maar de door hem bewust
tentoongestelde afwezigheid van een natuurlijk verband tussen hem en het kleed.1.
De jongedames in het stuk van Molière trekken het kleed van de

1.

Over het 'gebroken verband', als bron van comische effecten wordt boeiend geschreven door
E. Hello in zijn boek 'L'Homme'.
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preciositeit aan. Maar zij zien de afwezigheid van het verband niet. Zij geloven in
de aanwezigheid van het verband. Zij geloven, dat dit kleed voor hen een natuurlijke
dracht is. Zij zijn overtuigd, dat de precieuze levensstijl de natuurlijke, noodzakelijke,
en enig-goede uitdrukking is van hun persoonlijkheid. Hierom wekken zij de lach
van hun toeschouwers, maar die lach treft hen zelf. Hun toeschouwers zien de
afwezigheid van het verband. Zij stijgen boven de meisjes uit en lachen niet om hun
kleed, maar om hun domheid. De carnaval-man is veilig in zijn kleed, omdat hij door
zijn inzicht even hoog staat als de toeschouwers. Hij heeft zelfs iets vóór op die
toeschouwers: hij is de vinder van de grap, hij is de schepper van het gebroken
verband, men juicht hem toe, men is hem dankbaar.
De lakei Mascarille, - en in mindere mate Jodelet - is in het stuk van Molière nauw
verwant aan deze carnaval-man. Hij doet bestendig lachen. Maar hij is geen ogenblik
belachelijk. Hij is een lakei, en hij imiteert de precieuze markies. Zijn imitatie is
echter zo, dat iedereen dadelijk voelt, dat hij zelf boven zijn eigen imitatie staat. Hij
heeft bewust en vrijwillig het precieuze kleed omgehangen, en wekt de hilariteit van
zijn publiek met zijn groteske overdrijvingen. Deze hilariteit is echter geen ogenblik
tegen hem zelf gericht. De lach, gewekt door de carnaval-man, is tegen niemand
gericht. Het is de zuivere lach: een intiem plezier om een of andere koddige
combinatie van elkaar geheel vreemde elementen, met daarbij een gelukkig
superioriteitsgevoel, gegroeid uit eigen inzicht in de dwaasheid van de combinatie.
In het stuk van Molière echter is Mascarille meer dan carnaval-man geworden.
Het precieuze kleed, dat hij draagt, was het kleed, dat in zijn tijd vele ernstige lieden
droegen. De preciositeit was in de zeventiende eeuw een belangrijk sociaal
verschijnsel. De verschijning van Mascarille rukt dit sociale verschijnsel mee in de
aandachtskring van de toeschouwers. En de lach, die hij wekt, wekt tegelijk een
probleem: Mascarille weet, dat het precieuze kleed hem niet past, maar weten de
anderen, die het in ernst dragen, dat ook? Mascarille staat hoog, op een punt, waar
de hilariteit hem niet kan treffen. Maar de anderen, die geloven, dat het kleed hen
past, en zich hierbij vergissen, waar staan die?
Molière heeft het zijn toeschouwers gemakkelijk gemaakt, en die 'anderen' in de
persoon van de twee meisjes op het toneel naast Mascarille geplaatst. De hilariteit,
gewekt door Mascarille, treft de meisjes, en in de meisjes al degenen, die het precieuze
kleed op een onnatuurlijke wijze dragen.
De zuivere lach, gewekt door de carnaval-man, krijgt een richting naar buiten,
wanneer het kleed van de man het kleed is van lieden, die het in ernst dragen, zonder
te merken, dat het hen niet past. Deze agressieve lach is de lach van het blijspel.
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Naast dit spel van de meisjes en de lakeien is er het spel van de twee afgewezen
minnaars, die zich op de meisjes willen wreken. Deze twee minnaars, schijnbaar de
belangrijkste rollen in het stuk, nemen in werkelijkheid aan het bovenbeschreven
spel van de meisjes en de lakeien geen deel. Zij zijn het, die Mascarille en Jodelet
naar de meisjes hebben gezonden, om deze belachelijk te maken. Zij hebben hierdoor
het spel van de meisjes aan de gang gebracht. Maar zij staan er buiten. Zij verdwijnen
van het toneel voor het begint, en zij treden slechts weer op, om er hardhandig een
einde aan te maken.
Hun spel is van een heel andere aard. Zij wekken niemands lach, noch een zuivere,
noch een agressieve lach. Zij zijn ernstig, en iedereen beschouwt en aanvaardt hen
als dusdanig. Waarom? Zij dragen hun eigen kleed. Zij tonen zich naar buiten zoals
zij van binnen zijn. Hun simpele, oprechte naturen verachten de onnatuurlijke
preciositeit van de meisjes. Zij weigeren zich hieraan aan te passen. En wanneer de
meisjes hen daarvoor de straat opzenden, voegt zich bij hun verachting een
verontwaardigde ontgoocheling, die hen ertoe doet besluiten wraak te nemen.
Plaatst men nu de woorden 'verachting, verontwaardiging, ontgoocheling, wraak'
naast elkaar, dan vraagt men zich af, in hoeverre men hierbij nog van blijspel mag
spreken. De geschiedenis van de verontwaardigde minnaars, die zich uit verbittering
wreken op de meisjes, is geen blijspel. Het is een drama. Niet alleen terwille van zijn
ernstig karakter, maar ook terwille van zijn techniek.
Die grap van de lakeien is, gezien van het standpunt van de minnaars, een vrije,
zelfstandige handeling, waarmee deze minnaars inwerken op de buitenwereld. Deze
buitenwereld is hier: de wereld van de valse preciositeit, verpersoonlijkt in de twee
dwaze meisjes. Door deze handeling verder, waarmee zij voorgoed elk contact met
die meisjes en met die wereld breken, bevrijden zij zich van een hinderlijk complex
van boze gevoelens, en maken voor zichzelf de weg weer open naar een rustig,
gelukkig leven.
Zulke handeling, waarmee de mens, vrij en zelfstandig inwerkt op de buitenwereld,
en tegelijk de loop van zijn eigen lot beslissend beïnvloedt, is een typisch dramatisch
element, dat wij in elk goed drama weervinden.
Welke rol echter speelt dit dramatisch element in het blijspel van Molière? Om
dat te weten, moeten wij teruggrijpen naar het spel van de meisjes en de lakeien. Het
eerste, dat daar opvalt, is de afwezigheid van elke dramatische handeling. De meisjes
doen niets. Zij ontvangen alleen bezoek, ondergaan de betovering van de precieuze
gasten, en staan na de ontnuchtering bloot aan de verwensingen van Gorgibus.
Ontvangen, ondergaan, blootstaan. Het zijn niet de meisjes, die inwerken op de
buitenwereld. Het is de buitenwereld, die inwerkt op de meisjes.
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Ook Mascarille en Jodelet stellen, evenmin als de meisjes, vrije handelingen, waarmee
zij de richting van hun lot bepalen. In het spel van de verontwaardigde minnaars zijn
zij slechts de uitvoerders van de bevelen van hun meesters. Zij treden er niet op in
eigen naam, en dat optreden staat in geen ander verband met hun eigen lot, dan dat
zij er van hun meesters waarschijnlijk geld voor gekregen hebben. In het spel van
de meisjes heeft het optreden van Mascarille en Jodelet slechts de waarde van een
'gebeurtenis', zoals die dagelijks in het leven voorvallen. Zij bezoeken de meisjes,
praten ermee, dansen ermee, zingen hen iets voor. Het is een precieuze receptie, zoals
die toendertijd in de mode was. Er wordt tijdens die receptie geen enkele handeling
gesteld, die in verband staat met het lot van de personages. Men beleeft alleen een
gebeurtenis: de meisjes ontvangen bezoek, de heren worden ontvangen, en men
brengt de tijd zo aangenaam mogelijk door.
Dit nu, het uitbeelden van een sociaal milieu, waar de personages niet met vrije
handelingen op de buitenwereld inwerken, maar in de loop van bepaalde
gebeurtenissen door de buitenwereld beïnvloed worden, is een typisch episch element,
dat wij weervinden in romans en epische gedichten.
De kern van Molière's stuk, het spel van de meisjes en de lakeien, is dus, ondanks
het feit, dat het op het toneel door acteurs gespeeld wordt, in wezen meer episch dan
dramatisch.
Een episch verhaal nu wekt bij luisteraars of lezers een rustige belangstelling, die
niet sterk genoeg is om in een schouwburg een duizendkoppig, heterogeen publiek
geboeid te houden. Hiervoor is meer nodig dan gewone belangstelling. Er is spanning
nodig. Spanning, gewekt door het schouwspel van een mens, die met volle kennis
en in volle vrijheid al handelend over zijn eigen lot beslist.
Hoe bereikt Molière in zijn stuk deze spanning, zonder welke geen enkele
opvoering slaagt? Hij bereikt deze spanning door het handig ineenvlechten van de
twee spelen, die wij ontleed hebben. Het lachwekkende blijspel van de meisjes en
de lakeien, dat op zichzelf in zijn rustig, actieloos verloop slechts kalme belangstelling
wekt, wordt organisch ingeschakeld in het drama van de afgewezen minnaars. Dit
drama omvat twee werkelijke handelingen: de eerste, vervat in de voorgeschiedenis:
de afwijzing van de burgerlijke vrijers door de preutse meisjes; de tweede: de wraak
van de ontgoochelde vrijers. Van deze handelingen wordt de eerste in het eerste
toneel medegedeeld, terwijl de tweede in hetzelfde toneel op vrij mysterieuze manier
wordt aangekondigd: 'Nous leur jouerons tous deux une pièce, qui leur fera voir leur
sottise et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde.' Hierop spreekt
een van de jonge heren over zijn dienaar, Mascarille, die heel handig de mode der
preciositeit weet na te
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bootsen. De andere vraagt: 'qu'en prétendez-vous faire?' en de eerste antwoordt: 'ce
que j'en prétends faire? Il faut... Mais sortons d'ici auparavant.' En dan begint het
spel van de meisjes met de verschijning van Gorgibus, hun oom, zonder dat we
daarbij weten, wat er eigenlijk gaat gebeuren.
De spanning nu, gewekt door deze nog onvolledig gekende handeling, blijft het
ganse blijspel door bestaan, tot op het ogenblik dat het eigenlijke blijspel wordt
afgebroken door de verschijning van de twee vrijers, die hun lakeien stokslagen
komen toedienen, en op die manier aan het publiek openbaren, dat het lange, actieloze
spel van de meisjes en de lakeien, niets anders was dan de éne handeling, waarmee
zij de meisjes wilden straffen, en zichzelf van hun woede bevrijden.
In het spel van de meisjes speelde de tijd geen rol. In het voornaamste toneel, het
negende, zitten de twee meisjes en Mascarille bij elkaar, en het enige, dat zij doen,
is elkaar vleien, mooie woorden uitspreken, nieuwtjes vertellen over het leven in de
Parijse salons, gedichtjes maken, liedjes zingen, klederen, pruiken en parfums keuren,
en amoureuze complimentjes maken. Het is een bonte aaneenschakeling van precieuze
galanterieën, zonder sterk verband: Mascarille springt van het ene op het andere,
zonder bepaald plan of systeem, gedragen door niets dan door zijn improvisatorisch
talent, en zijn gelukkige invallen.
Het is pas wanneer we dit lichtzinnige spel in het kader van het drama der vrijers
plaatsen, dat de tijd opeens een belangrijk spanningselement wordt: terwijl Mascarille
en de meisjes praten, weten wij, dat de vrijers hun ogenblik afwachten om in te
grijpen. En naarmate de tijd vordert, en Jodelet verschijnt, en daarna de muzikanten
en de balgasten, groeit de spanning: wij voelen de vrijers naderen, wij voelen dat er
iets gaat gebeuren, en dat dit iets het lieve gekabbel van de precieuze receptie hard
en snel zal afbreken. Terwijl op het toneel kalm en lief geconverseerd wordt, net of
de wereld daarbuiten is tot stilstand gekomen, loopt achter het toneel de tijd in steeds
stijgend tempo vooruit naar de beslissende ontknoping toe. En het besef van dit
onstuitbare tijdsverloop, groeiend niet uit het blijspel van de meisjes en de lakeien,
maar uit het drama van de afgewezen vrijers, houdt tijdens al die schijnbaar-rustige,
tijdloze tonelen, een levendige spanning hoog.
De kalme belangstelling, die door het eigenlijke blijspel zou gewekt worden, zo
dit op zichzelf had gestaan, wordt in de loop van het spel verhevigd door de spanning
van het omlijstende drama.
Wij willen deze vaststellingen niet veralgemenen tot een theorie, die zou gelden
voor alle bestaande blijspelen. Ieder blijspeldichter heeft zijn eigen techniek. Maar
het lijkt toch vast te staan, dat de meeste goede
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blijspelen een dubbel karakter hebben. Enerzijds worden in hun centrale komische
gedeelten mensen uitgebeeld, die in de loop van rustig-voortvloeiende gebeurtenissen,
de invloed van hun milieu ondergaan, en zonder beslissende daden te stellen, door
hun algemene, onnatuurlijke houding de lach van het publiek wekken. Dit technisch
element is van epische aard. Anderzijds liggen die centrale gedeelten gevangen in
kleinere, omlijstende gedeelten, die ernstig zijn, en ernstig blijven, zelfs in de
ontknoping,2. en het ganse stuk door de spanning wekken, die de aandacht van het
publiek onafgebroken geboeid houdt. En dit is een zuiver dramatisch element.
Blijspelen, waarin deze dramatische elementen ontbreken, kunnen wel interessant
zijn om te lezen, maar zij zullen zelden een succesrijke opvoering mogelijk maken.
Aldus staat het blijspel op de grens tussen epiek en dramatiek. Ondanks de uiterlijke
schijn van de toneelopvoering, en de afwezigheid van een verteller, benadert het in
zijn techniek zeer dicht de epiek. Voor de dramatiek wordt het alleen gered door de
invoeging van niet-comische elementen, die de fabel in haar ontwikkeling beheersen,
en naar techniek en effect specifiek dramatisch zijn.

2.

De woorden van La Grange na de afrossing en de ontkleding van de lakeien klinken schamper
en bitter: 'Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours
avec eux tant qu'il vous plaira, nous vous laissons toute sorte de liberté pour cela, et nous
vous protestons, monsieur et moi, que nous n'en serons aucunement jaloux.' (Toneel XV)
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Het Protestants Missiewerk in Belgisch Kongo
door A. Cauwe S.J.
HET is een feit dat de katholieke missionarissen in de meeste missielanden rekening
moeten houden met de bedrijvigheid van de protestantse zendelingen. Dat is des te
meer waar voor Belgisch Kongo, omdat er nergens ter wereld meer missionarissen
en zendelingen werkzaam zijn voor een evenredige bevolking. Zo kwam het dat de
houding van de katholieke missionarissen tegenover de protestantse zendelingen in
Belgisch Kongo sedert het begin geleek op de houding van een konkurrent tegenover
zijn mededinger. Het kan spijtig schijnen omdat zij hier toch staan tegenover mensen
die in de meeste gevallen in alle oprechtheid en ijver de leer van Christus, hoe
verminkt dan ook, aan de heidenen verkondigen. Voor de Katholieken is er evenwel
op dat gebied geen compromis mogelijk: het komt er voor hen op aan de inlanders
voor de ware leer van Christus te winnen en zoveel mogelijk te vrijwaren voor de
dwaalleer van het Protestantisme. Het kon dus niet anders of zij moesten hier een
strijd aangaan.
De beste manier om die houding beter te verklaren, is een uiteenzetting te geven
van het missiewerk van de Protestanten in Kongo, om daarna de terugslag te
onderzoeken op ons katholiek missiewerk. Een woord over de kwestie van de
schoolsubsidies aan de Protestanten, en over de verderfelijke gevolgen van het
protestantisme op nationaal en sociaal gebied, zullen, zo hopen wij, een min of meer
volledig beeld geven van de toestand.

De eerste jaren
De Protestanten gaan er groot op dat zij het eerst in Kongo gewerkt hebben; dat is
ook zo, ten minste als men geen rekening houdt met de vroegere katholieke missie,
die in 1491 begonnen in 1674 haar bloedig einde heeft gevonden. De belangstelling
van de Protestanten voor het Kongobekken werd gewekt door de herhaalde noodkreten
van Livingstone, die zelf een protestants zendeling was; tijdens zijn leven vond hij
weinig gehoor, maar zijn dood in 1873, en vooral zijn plechtige begrafenis in
Westminster in 1874, maakten diepen indruk op de Engelse Protestanten.
Drie jaar later, in 1877, bood een rijke Engelse Protestant, Arthington, een som
van duizend pond sterling aan de Baptist Missionary Society van
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Londen aan, om in het oude Koninkrijk van Kongo het Evangelie te gaan verkondigen.
De opdracht werd aanvaard, en het is de moeite waard er op te wijzen dat zulks
gebeurde één maand vóór Stanley in zijn tocht door Afrika was geslaagd.
Hetzelfde jaar nog waren de zendelingen reeds in San Salvador (hoofdstad van
het oude Kongo, in Angola) van waaruit ze na verschillende mislukte pogingen in
1881 de Stanleypool bereikten. Ondertussen was ook een andere protestantse
missievereniging, de Livingstone Inland Mission, in Banana ontscheept in 1878.
Terzelfdertijd ongeveer vestigde de London Missionary Society zich bij het
Tanganikameer, en andere groeperingen volgden in snel tempo: in 1881 Zweedse
zendelingen, in 1884 Amerikaanse, enz.; de Protestanten waren ook de eerste om
zich te vestigen in Katanga, nl. in 1886 bij Bunkeya, nog vóór de beroemde Belgische
expeditie van Bia en Francqui.
Daartegenover kwamen de eerste katholieke missionarissen (Franse Paters van
den H. Geest) slechts in 1880 in Boma aan, terwijl de Witte Paters in 1880 Oostelijk
Kongo betraden. De Paters Scheutisten vertrokken pas in 1888 naar Kongo, en de
Jezuïeten in 1893.
De toestand in 1897 geeft ons een goed beeld van de voorsprong van de
Protestanten: er waren toen reeds 54 protestantse missieposten met 221 zendelingen,
terwijl de Katholieken slechts 14 missieposten hadden en nauwelijks een klein
honderdtal missionarissen.
Tegenwoordig is deze verhouding helemaal veranderd ten voordele van de
Katholieken. Dat mag ons echter niet beletten het reële succes van de protestantse
zending in te zien. We zullen het nu ontleden, hoofdzakelijk met de officiële gegevens
van de Protestanten zelf. De meeste cijfers zijn van het jaar 1944, en hebben ook
betrekking op Ruanda-Urundi.

Verspreiding
Er zijn op het ogenblik 45 verschillende en geheel autonome protestantse
missieverenigingen werkzaam in Belgisch Kongo (Ruanda-Urundi inbegrepen);
daarvan zijn er 36 in Angelsaksische handen, waaronder 20 Amerikaanse met
ongeveer 600 zendelingen, 13 Engelse met 430 zendelingen, 2 Kanadese met 10
zendelingen, en 1 Zuid-Afrikaanse met 15 zendelingen. Daarnaast komen 7
Skandinavische missieverenigingen, waarvan 3 Noorse met 16 zendelingen, 3
Zweedse met 100 zendelingen en 1 Deense met 6 zendelingen. Tenslotte zijn er nog
2 Belgische verenigingen met een twintigtal zendelingen.
Er zijn dus ongeveer 1.300 zendelingen, waarvan 500 mannen en 800 vrouwen;
ongeveer 450 gezinnen; de anderen zijn ongetrouwd. Ze zijn werkzaam in 241
hoofdmissieposten.
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Daartegenover staan ongeveer 3.700 katholieke missionarissen, nl. 2.000 mannen
en 1.700 vrouwen, in 436 hoofdmissieposten.
De Protestanten worden geholpen door een inlands leger van zes à zevenhonderd
dominees (waarvan 270 vermeld worden als 'gewijde' dominees), en ongeveer 22.000
katechisten en onderwijzers. De Katholieken tellen ongeveer 200 inlandse priesters,
en 50.000 katechisten en onderwijzers.
Volgens hun eigen cijfers van 1944, hebben de Protestanten 361.582 gedoopte
christenen (meestal volwassenen), 254.456 katechumenen en 258.755 'adherenten';
dat maakt een totaal van 874.793. Daar ze ieder jaar twintig tot dertigduizend doopsels
toedienen, mogen we de 'Protestanten' van Belgisch Kongo schatten op een klein
millioen, terwijl de katholieke statistieken van 1947 3.100.000 gedoopte katholieken
en 875.000 katechumenen opgeven, dus ongeveer 4 millioen 'Katholieken'.
Van de totale bevolking van Belgisch Kongo samen met Ruanda-Urundi is er dus
28% katholiek en 7% protestant. Die verhouding is echter zeer verschillend volgens
de streken: voor de Katholieken schommelt het procent van 6 tot 55%, en voor de
Protestanten van 1 tot 20%. Het sterkst staan de Protestanten in onze Vikariaten van
Boma, Matadi, Leopoldstad, Bikoro, Coquilhatstad, Basankusu, Albert-meer, Lulua
en Katanga. In de Vikariaten van Lisala en Opper-Kasai zijn ze eveneens nogal
talrijk, al is de verhouding niet zo sterk. Geographisch gesproken vindt men de meeste
Protestanten in die streken waar zij het eerste zijn gekomen, nl. in Neder-Kongo en
langs de Kongostroom.1.
1.

Officiële gegevens over het Protestantisme in Belgisch Kongo (zonder Ruanda-Urundi)
volgens de jaarlijkse rapporten van de Regering:

1925

Missieposten

Zendelingen

129

553

1926

606

1927

592

Christenen

Katechumenen

1928

147

616

1929

141

662

151.487

114.825

1930

160

730

143.799

108.148

1931

161

699

168.402

146.131

1932

171

765

209.848

162.226

1933

176

760

212.707

132.813

1934

167

754

195.639

129.312

1935

168

718

233.673

177.714

1936

183

725

259.540

159.463

1937

191

814

322.937

158.822

1938

195

830

326.604

180.795

1940

193

797

350.679

210.499

1943

205

809

420.259

210.725

1946

219

792

446.805

229.332

1947

219

935

477.340

257.973
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Werkmethode
Zoals de Katholieken werken de Protestanten vooral door de school; volgens de
cijfers die zij opgeven hebben zij in verhouding met hun aantal volgelingen een groter
proportie kinderen in hun scholen dan de Katho-
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lieken. Voor het lager onderwijs gaven zij voor het jaar 1944 340.000 leerlingen op,
terwijl de Katholieken er 830.000 vermelden in hun officiele statistieken voor 1947.
Voor het middelbaar onderwijs hebben de Protestanten 11.000 leerlingen tegenover
14.000 bij de Katholieken. In 1946 gaf de Secretaris van het 'Conseil protestant du
Congo' de volgende cijfers op: 384.230 leerlingen in het lager onderwijs, 15.925 in
de middelbare scholen, 1.059 in de normaalscholen en 532 in de vakscholen.
Alhoewel het gehalte van de katholieke scholen volgens deskundigen over het
algemeen hoger staat, moeten wij toch opmerken dat de Protestanten voor het
middelbaar onderwijs bijna zoveel (of meer) leerlingen hebben als de Katholieken.
Het valt ten andere op hoe groot het aantal Protestanten is bij de 'évolués', en dat is
niet zonder gevaar voor hun invloed in de toekomst...
Zoals overal ter wereld hebben de Protestanten zich ook in Kongo op de
ziekenverzorging toegelegd. 42 blanke geneesheren en 100 blanke ziekenverpleegsters
zijn in dienst van hun missies (deze worden meegerekend als zendelingen); zij worden
geholpen door ongeveer 600 inlandse verplegers, hulp-verplegers en
hulp-vroedvrouwen door henzelf gevormd. Door dat personeel worden 42 hospitalen
en een honderdtal dispensaria met samen meer dan 2.000 bedden bediend. In 1944
hadden zij ongeveer een half millioen nieuwe gevallen behandeld en meer dan drie
millioen consultaties gegeven. De Katholieken hebben in 1947 in hun hospitalen en
dispensaria ongeveer 15 millioen consultaties gegeven.
Het protestants medikaal budget van 1944 bedroeg 6 1/2 millioen frank waarvan
anderhalf millioen subsidie van de Staat.
Zoals de katholieke missionarissen bezoeken de protestantse zendelingen
regelmatig, alhoewel minder vaak, de dorpen waar hun volgelingen gevestigd zijn,
en trachten nieuwe dorpen te veroveren. De inlandse dominees en katechisten krijgen
echter van hen een zeer brede autonomie. Men beweert ook dat zij een grotere
geldelijke medewerking eisen en verkrijgen van hun christenen.
Hun prestaties op landbouwkundig gebied zijn zeker minder dan die van de
katholieke missionarissen. Deze waren immers gedwongen het grootste deel van hun
inkomsten ter plaatse te zoeken; dat gebeurde hoofdzakelijk door de landbouw, met
het gevolg dat de inlanders op de missie leerden hoe ze hun landbouwmethodes
konden verbeteren. De Protestanten daarentegen kregen hun finantiële steun vooral
van het buitenland en voelden bijgevolg die noodzaak veel minder dan de Katholieken.
En zo komt het dat de katholieke missies veel grotere concessies hebben verkregen
dan de protestantse missies; het is het logisch gevolg van het verschil van methode.
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Samenwerking
De Protestanten hebben vlug de noodzaak van samenwerking ingezien. Zij hebben
zich dan ook zoveel mogelijk verenigd, al bleef elke groep volstrekt onafhankelijk.
Reeds in 1911 werd door hen het 'Congo Continuation Committee' gevormd; na
de eerste wereldoorlog namen zij de gemeenschappelijke benaming aan van 'Eglise
du Christ au Congo'; aldus vielen hun dogmatische meningsverschillen niet te veel
op bij de inlanders.
Ook het Kongolees gebied is zo ingedeeld dat elke vereniging een eigen terrein
krijgt, zodat er geen concurrentie was tegen elkaar wat in het begin wel eens gebeurde.
Thans vormen zij een verenigd front tegen het Katholicisme.
Zij trachten hun werking ook enigszins te unifiëren dank zij hun algemene
conferenties, die echter slechts algemene richtlijnen geven. Een algemeen sekretariaat
werd opgericht te Leopoldstad, het 'Conseil protestant du Congo', alsook te Brussel,
het 'Bureau des Missions protestantes du Congo Belge'. Deze secretariaten dienen
als officiële schakels tussen de Regering en de protestantse missieverenigingen. Zij
hebben hun eigen orgaan, het tweemaandelijks 'Evangile en Afrique'; zij hebben te
Leopoldstad ook een centrale boekhandel en een centrale drukkerij die als aanvulling
dient op een twintigtal private drukkerijen, waar gepubliceerd wordt in vijftig inlandse
talen, en reeds honderden boekjes over godsdienst, school en hygiëne zijn uitgegeven.
Bij al de Protestanten speelt de Bijbel natuurlijk de rol die de Katechismus bij ons
heeft.

Betrekkingen tussen protestanten en katholieken
Men mag gerust zeggen dat de katholieke missiën hun huidige resultaten niet zo vlug
zouden hebben bereikt indien ze niet van het begin af aan altijd geprikkeld waren
geweest door de concurrentie met de Protestanten! De katholieke missionarissen
werden praktisch voortdurend gedwongen nieuwe missieposten te stichten om nieuwe
streken te bezetten die door de Protestanten werden bedreigd: de beste methode is
immers altijd geweest de Protestanten vóór te zijn, want als een inlands dorpshoofd
eenmaal een katholiek katechist in zijn dorp heeft aanvaard, laat hij niet gemakkelijk
toe dat een protestant erbij zou komen, en vice-versa...
Dat heeft weliswaar gelukkige gevolgen gehad, maar het bracht ook zijn gevaren
mee. Het eerste gevaar was dat de missionarissen gedwongen waren dubbel zoveel
te werken, zodat velen er hun gezondheid mee knakten. Het tweede, en veel groter
gevaar, was dat men oppervlakkig werk moest
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verrichten; het princiep luidde: eerst de streek bezetten, daarna zullen we denken aan
de verdere vorming van onze gedoopten; maar dezelfde taktiek werd steeds verder
toegepast, zodat de overwerkte missionarissen hun veel te uitgebreide missiegebieden
niet konden verzorgen zoals het moest: ze konden maar zelden de pas gedoopte
christenen in hun dorpen bezoeken, ze konden ook de nodige tijd niet besteden aan
de vorming van de katechumenen, en vooral van de katechisten op wie de verdere
vorming van de christenen nochtans hoofdzakelijk berust. De tegenwoordige
onverschilligheid die bij vele christenen wordt gevonden vindt wellicht daarin haar
voornaamste oorzaak.
Ook het onderwijs, vooral het middelbaar onderwijs, werd vooruitgedreven door
de concurrentie. Wanneer de missionarissen bij de blanken klaagden dat bijna
uitsluitend protestantse klerken in dienst werden genomen, kregen ze steeds als
antwoord dat men bereid was katholieken aan te werven als ze maar door onze missiën
werden gevormd; het was de missionarissen echter meestal onmogelijk aan hun
vorming de nodige tijd te besteden zodat ze vooral op godsdienstig en zedelijk gebied
dikwijls ver beneden peil bleven. De kritiek op de 'évolués' komt voor een groot deel
uit die toestand voort.
Er is dus strijd geweest tussen de Protestanten en Katholieken, en dat van af het
begin van het bestaan van Kongo; en het ongelukkig resultaat is dat de godsdienstige
eenheid van Kongo waarschijnlijk wel voor goed verloren is. Zoals de zaken nu
staan, mogen we verwachten dat Kongo een overwegend katholiek land zal worden,
maar dat toch steeds rekening zal moeten houden met een sterke minderheid van
Protestanten. Indien de tegenwoordige verhouding van 1 protestant op 4 katholieken
wordt bewaard, zal dus een vierde van de bevolking tot de protestantse minderheid
behoren. We hebben echter al opgemerkt dat die verhouding minder gunstig is bij
de meer ontwikkelden die toch vroeg of laat de leidende stand van Kongo zullen
worden: het is meer dan tijd dat de Katholieken hun achterstand inhalen.
De strijd die nog steeds voortduurt, heeft een zeer verschillend aspekt naar gelang
men te doen heeft met deze of gene protestantse vereniging, met deze of gene
zendelingen.
Men kan drie soorten van protestantse zendelingen ontmoeten. Eerst de zendelingen
die weinig proselietisch zijn aangelegd... en dus de katholieke missionarissen niet
zeer hinderen; dan zijn er ook weinig botsingen en weinig strijd. Zo zijn meestal de
Skandinaviërs, zo zijn ook sommige Engelse verenigingen. Er zijn ook zendelingen
die zeer aktief zijn en oprecht in hun ijver voor het Evangelie; in dat geval moeten
er noodzakelijk konflicten uitbreken, aanvankelijk bij de wedloop om het
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eerst de streek te bezetten, en daarna zodra één van de beide partijen zich durft te
wagen op het werkterrein van de andere, en tenslotte wanneer rechtstreekse of
onrechtstreekse pogingen gedaan worden om de Protestanten over te halen naar het
Katholicisme of andersom. Eindelijk zijn er ook zendelingen die waarlijk strijdlustig
zijn en het de katholieke missionarissen dikwijls lastig maken: dan is er natuurlijk
gevaar dat de strijd een scherp uitzicht krijgt.
De gevolgen van die strijd zijn vanzelfsprekend zeer ongunstig. Volgens een
rapport van Mgr. Vanderhoven, Apostolisch Vikaris van Boma, is de apostolische
bedrijvigheid van de Protestanten dikwijls zeer negatief. De inlandse dominees en
katechisten schijnen als voornaamste doel te hebben de katholieke vooruitgang tegen
te werken. Men merkt bij hen hoe langer hoe meer een soort moeheid op, die hen
verbittert tegen onze christenen en hen soms middelen doet gebruiken waar de goede
trouw eerder schijnt te ontbreken. Maar het grootste kwaad dat zij ons berokkenen
is dat zij de onverschilligheid meebrengen tegenover elke godsdienst van vreemde
oorsprong; het christendom wordt tenslotte beschouwd als een palaber van de
blanken... en voor vele zwarten komt het er alleen op aan de sterkste of meest
voordelige partij te kiezen! Bovendien hebben de talrijke afvallige protestanten een
slechte invloed op het inlandse milieu; daar onder andere vinden de autonome
nationalistische kerken hun beste volgelingen; maar dat blijft niet zonder invloed
ook op de katholieken.
Anderzijds moet men toegeven dat de werking van de Protestanten toch een steun
is geweest in de strijd tegen het fetisjisme.

De kwestie van de schoolsubsidies
Volgens de Koloniale Keure (1885) is er vrijheid van eredienst en van
geloofsprediking, en recht voor de missionarissen van gelijk welke geloofsbelijdenis
of nationaliteit op de hulp van de koloniale administratie.
In 1906 werd evenwel een Conventie getekend tussen Leopold II en de H. Stoel,
waarbij de Katholieken sommige voordelen kregen samen met de verplichting in al
hun missieposten scholen op te richten.
Sedert 1924 is de formule voor het onderwijs de volgende: vrij gesubsidieerd
onderwijs met de hulp van de nationale missiën. En onder 'nationale missie' werd
verstaan 'een missie die haar zetel heeft in België, bestuurd wordt door Belgen en
een zeker aantal Belgen telt onder haar missionarissen in Kongo'.
Er zijn officiële scholen, doch praktisch allen toevertrouwd aan katholieke
missionarissen.
Er zijn vrije gesubsidieerde scholen, doch met voorwaarden van programma, aantal
leerlingen en inspectie; praktisch worden bijna uitsluitend
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katholieke scholen gesubsidieerd, in zover ze van 'nationale missiën' afhangen.
Er zijn ook vrije niet-gesubsidieerde scholen, nl. katholieke scholen die aan de
subsidievoorwaarden niet voldoen of van louter confessionele aard zijn zoals de
seminaries; praktisch al de protestantse scholen, en tenslotte ook de scholen die
opgericht worden door koloniale maatschappijen.
Sedert 1946 werden ook aan de 'vreemde missiën' schoolsubsidies beloofd; thans
worden ze ook uitbetaald in zover zij aan de vastgestelde voorwaarden voldoen.
Als men de zaak 'juridisch' beschouwt, hebben de Protestanten geen 'recht' op
subsidies; wel kan de Staat hun die subsidies uit welwillendheid toestaan om reden
van de diensten die zij door hun onderwijs aan de inlandse gemeenschap bewijzen;
het is trouwens volgens dit beginsel dat ze sinds jaren subsidies krijgen voor hun
medisch werk.
De redenen waarom de katholieke missionarissen tegen die subsidies aan de
'vreemde missiën' gekant waren, zijn van godsdienstige, nationale en sociale aard.
Maar de reden die ons praktisch noodzaakt goedsmoeds aan te nemen dat de
subsidies aan de Protestanten niet langer worden geweigerd, bestaat hierin dat men
rekening moet houden met de bestaande werkelijkheid: de Protestanten vormen een
belangrijke groep in Kongo en meer dan 300.000 kleine zwarten gaan bij hen op
school; het zijn de inlandse Protestanten zelf die thans 'gelijkheid' van behandeling
opeisen... Van dat standpunt uit gezien hebben ze natuurlijk gelijk, op voorwaarde
dat die scholen evenals de andere beantwoorden aan hun opvoedkundig doel. Het
hoort bij de Regering de nodige waarborgen te eisen voor het nationaal en zedelijk
karakter van die scholen.

Protestantisme in Kongo, een nationaal en sociaal gevaar
Van Belgisch standpunt uit is de werking van de Protestanten meestal nadelig geweest.
De protestantse zendelingen zijn op enkele uitzonderingen na allen vreemdelingen
en voor de grootste meerderheid Angelsaksers.
Ten tijde van de Onafhankelijke Kongostaat is de houding van de Protestanten
duidelijk pro-Engels geweest; ze hebben onomwonden de lastercampagne tegen
Kongo gesteund. Toen Kongo een Belgische kolonie was geworden, bleef hun houding
op zijn minst dubbelzinnig wat betreft hun loyaliteit tegenover België. Tijdens en na
de eerste wereldoorlog verborgen ze in het geheel niet hun voorkeur voor een Engels
regime; in de laatste tijden was er ook sprake van Amerika. Dat merkt men zonder
moeite aan hun zwarte volgelingen die meestal opgevoed worden in een
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onverholen sympathie voor het protestantse Engeland of Amerika. Zoals de
Amerikaanse Consul M. Buell het tamelijk onhandig uitdrukte op de protestantse
conferentie van Leopoldstad in Juli 1946, is de zendeling de vertegenwoordiger van
zijn land in den vreemde, en moet hij zich inspannen zijn land beter te doen kennen
daar waar hij leeft.
In 1946 schreef Mgr. Roelens (Grands Lacs, 1 février 1946) nog dat het duidelijk
was dat de protestantse zwarten van Belgisch Kongo hun blikken niet keren naar het
katholieke België maar naar de protestantse naties. Meestal noemen ze zich zelf
Engelsen of Amerikanen, en talrijke protestantse 'teachers' doen alsof zij de
gezagvoerders van het moederland niet erkennen. Hun diepste verlangens doen hen
uitzien naar de overheersing van Kongo door een protestantse natie die hen zou
bevoordelen. Kort vóór de oorlog werd het nieuws onder de zwarten verspreid dat
de Amerikanen de Belgen zouden vervangen en dat de Protestanten de beste postjes
van het land zouden bezetten.
Toen een derde van de Amerikaanse soldaten in Leopoldstad de katholieke diensten
bijwoonden, was dat voor de inlandse protestanten een echte teleurstelling!
Maar het Protestantisme is vooral een sociaal gevaar.
Het godsdienstig onderwijs van de Protestanten bevat voor primitieve volkeren
een dubbele oorzaak van onevenwichtigheid, nl. het vrije onderzoek op dogmatisch
gebied, en het prophetisme op sociaal en zedelijk gebied. We kunnen daar nog aan
toevoegen de karakteristieke neiging naar het stichten van autonome kerken die
worden overgeleverd aan de 'leiding van de Geest'.
De basis zelf van het protestantisme, zo schrijft Mgr. Roelens in het reeds
vernoemde artikel, is de verwerping van elk godsdienstig gezag. Hun godsdienst is
immers gegrondvest op de Bijbel die elk protestant mag verklaren zoals hij wil; hij
kan ze dus uitleggen volgens de betekenis die overeenkomt met zijn persoonlijke
meningen, met zijn gevoelens, ja zelfs met zijn driften, alles zonder mogelijke
controle. Natuurlijk zullen onze arme zwarten in de Bijbel vinden - zoals reeds
gebeurd is - wat hun persoonlijke, nationale en raciale hoogmoed kan strelen, en wat,
volgens hen, overeenkomt met hun belangen.
Bij meer ontwikkelde volkeren heeft dat gewoonlijk geen ander gevolg dan de
vermenigvuldiging van de protestantse sekten, maar een meer primitieve bevolking
onthoudt alleen de vage messianistische gedachte die er in steekt; en sommige worden
zich gemakkelijk een goddelijke roeping bewust!
Het is dan ook niet te verwonderen dat het Protestantisme het uitgangspunt is
geweest van de gevaarlijke nationalistische bewegingen in
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Belgisch Kongo; en na hun ontstaan vonden diezelfde bewegingen een uitstekend
voorbereid terrein bij de protestantse inboorlingen. Welnu die nationalistische
strevingen gaan rechtstreeks in tegen de normale en gezonde evolutie van de inlanders.
Laten we slechts de twee voornaamste voorbeelden geven.
De 'Kitawala' of 'Watch Tower' is een soort prophetische beweging in de Verenigde
Staten ontstaan rond 1874; tamelijk anarchistisch van strekking daar de
wereldverlossing moet gebeuren door de vernieling van elke gevestigde orde, vooral
van de Staten en van de Kerken; de amoraliteit van de beweging blijkt uit de huldiging
van de vrije liefde. Na de oorlog 14-18 werd de beweging in Zuid-Afrika verspreid,
en drong in 1923 langs Katanga in Belgisch Kongo binnen; een eerste opstand had
plaats in 1941 in Manono, een tweede in de Kivustreek (Masisi) in 1944. Die
prophetische beweging, waar de Bijbelleer door de inlanders op eigen manier werd
uitgelegd, kostte het leven aan honderden inlanders die weigerden mee te doen en
dan eenvoudig afgemaakt werden; bij de militaire repressie van de opstand van
Masisi, die ook tot een marsch op Costermansstad had besloten, werd minstens een
honderdtal opstandelingen gedood; de leiders werden gevangen genomen en
verschillende van hen werden opgehangen terwijl de meeste andere in de gevangenis
stierven.
De beweging bestaat echter nog altijd en heeft zich zelfs nog meer naar het Noorden
uitgebreid. Ze is van protestantse oorsprong en van protestantse geest, al werd de
beweging officieel door de Protestanten afgekeurd in 1932.
Het Kibangisme is de nationalistische beweging van Neder-Kongo. Ze werd in
1921 in het leven geroepen door Simon Kibangu, oud-katechist van de Protestanten
van Ngombe-Lutete. De beweging ontwikkelde zich ten andere hoofdzakelijk in de
streek waar de Protestanten het talrijkst waren. Simon Kibangu gaf zich uit voor een
nieuwe Messias door God gezonden om de godsdienst te prediken en de zwarten te
bevrijden van het Belgische juk; hij verwierp de fetisjen, de karweien, de belastingen
en elk gezag van de Staat. De zwarten gingen in massa's naar hem toe en namen zelfs
hun zieken en doden mee om hen te laten genezen of verrijzen.
Toen de gehele streek in rep en roer stond werd Kibangu gevangen genomen; voor
de Krijgsraad bekende hij dat alles gericht was tegen de Staat en aldus werd hij, in
hetzelfde jaar 1921, ter dood veroordeeld voor aanslag op de openbare veiligheid;
zijn straf werd omgezet in levenslange gevangenschap in Elizabethstad waar hij nog
altijd opgesloten is.
Daarmee was de beweging natuurlijk niet dood: in 1924 bv., kwamen duizende
inlanders in Thysstad manifesteren om de bevrijding te ver-
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krijgen van acht inlanders die beschuldigd werden het Kibangisme in hun streek te
hebben bevorderd; die betogers kwamen uit de protestantse streek van Ngombe-Lutete.
Toen de districtscommissaris de leiders voor zich liet verschijnen, verklaarden zij
niets anders te willen dan de godsdienstige onafhankelijkheid tegenover de Europese
missies (nl. de Protestanten). Toen verklaarde de commissaris dat het dus een
uitsluitend godsdienstige kwestie was... en dat men ze moest laten begaan!
De beweging was uitgesproken anti-Belgisch en pro-Engels; de protestantse
oorsprong is onbetwistbaar; de menners waren uitsluitend meer ontwikkelden door
de protestantse scholen gevormd, en het godsdienstig Credo van het Kibangisme was
niets anders dan een inlandse aanpassing van de Baptist Missionary Society van
Londen.
Omstreeks 1940 kreeg het Kibangisme nieuw leven door de opkomst van Simon
Mpadi, die vroeger propagandist was geweest bij het Leger des Heils. Hij stichtte
een Kerk, gewoonlijk de 'zending der zwarten' genoemd, maar door Mpadi gedoopt
als de 'Kerk der Amerikanen en weg des Heils door Jezus Christus die Simon Kibangu
is'. Hij stelde zich voor als een soort profeet en apostel, opvolger van Kibangu, en
preekte, op zijn manier, volgens de thema's van Sint Paulus. Volgens hem is Simon
Kibangu de eerste grote apostel door God verwekt om het negerras te redden; hij
werd echter door de blanken gedood en zetelt nu aan de rechter hand van den Vader,
vanwaar hij de slechte koningen en ambtenaren zal komen oordelen. Hij, Simon
Mpadi, is de tweede grote apostel, toekomstig koning der zwarten; hij zal geholpen
worden in zijn taak door de Amerikanen, die de Belgen uit Kongo zullen verjagen
en dan zijn gezag zullen vestigen.
Hij doorliep de streek van Neder-Kongo en richtte geheime vergaderingen in. In
het begin was zijn leven streng genoeg om de bewondering van zijn volgelingen
gaande te maken; in de laatste tijden gaf hij zich over aan de drank en aan ontucht
met jonge meisjes. Doch zijn leer had buitengewone bijval, vooral bij de Protestanten
en Salutisten, maar ook bij sommige Katholieken uit diezelfde streken.
Hij werd verschillende keren verbannen of gevangen gezet, maar kon telkens weer
ontsnappen. Nu zit hij in de gevangenis van Elizabethstad samen met zijn voorganger
Kibangu... maar het Mpadisme blijft bestaan.

Hoop op bekering?
Tot nu toe werd niet veel gedaan om de Protestanten over te halen tot het
Katholicisme: er was werk genoeg bij de heidenen, en het bekeringswerk was er ook
gemakkelijker.
De meeste bekeringen gebeuren individueel bij gelegenheid van huwe-
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lijken met Katholieken of langs de school om. De laatste jaren hebben de inlandse
priesters van het Kisantu-Vikariaat veel gewerkt om de Protestanten te winnen, en
zij hebben bemoedigende resultaten bereikt. In verschillende burchten van het
Protestantisme merkt men een opvallende achteruitgang zodra de katholieke
missionarissen er ernstig beginnen te werken; zo verging het bij voorbeeld in Bolobo
(langs de Kongostroom) en Bunkeya (in Katanga).
Daartegenover maken de Protestanten gemakkelijk vooruitgang in de streken die
nog slecht bezet zijn door de Katholieken. In Ruanda-Urundi hebben ze tijdens de
laatste oorlog een grootscheeps offensief ingezet, dat, ten minste bij het begin, een
zeker succes heeft geoogst. In Leopoldstad is de bedrijvigheid en het succes van het
Leger des Heils niet te ontkennen.
Onze houding tegenover de Protestanten kan dus niet anders dan 'strijdend' zijn:
strijd om te beletten dat ze nieuwe streken zouden winnen, strijd om de protestantse
inboorlingen te winnen voor de Katholieke Kerk. We moeten vooral letten op de
stand van de 'évolué's': indien we er niet alles voor over hebben zal de protestantse
invloed in dat milieu overwegend blijven. Om die toestand te veranderen moeten de
Katholieken de moed hebben om het nodige personeel af te staan aan het middelbaar
en aan het hoger onderwijs. Maar ook na de school moeten zij er voor zorgen in
contact te blijven met de 'évolués'; hierin kunnen de zwarte priesters een zeer
belangrijke rol vervullen.
Men mag het protestantse gevaar natuurlijk niet overdrijven, maar het ware even
verkeerd dat gevaar te onderschatten.
We kunnen niet beter besluiten dan met de woorden van Mgr. Roelens: 'Onze
kritiek is niet gericht tot de persoon zelf van de protestantse zendelingen. Zij tellen
volmaakte “gentlemen”, bezield door de beste bedoelingen, en wier toewijding aan
het welzijn der zwarten moet worden bewonderd; vooral op materieel gebied hebben
zij uitstekende diensten bewezen aan de zwarten van onze kolonie, en dat doen ze
nu nog. Wij oefenen uitsluitend kritiek uit op de godsdienstige gedachten welke de
Protestanten verspreiden onder de zwarten'.
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'Verklaring van de Rechten van den Mens'
Bron van internationaal recht
door Prof. Dr A. Darquennes S.J.
TOEN op 26 Juni 1945 door de Verenigde Naties het handvest van San Francisco
werd ondertekend, wilden hare vertegenwoordigers, - en meer in het bijzonder
Roosevelt, Churchill en Stalin, - op de eerste plaats de komende geslachten vrijwaren
tegen den oorlogsgesel, die tot tweemaal toe in eenzelfde mensenleeftijd onzegbaar
leed over geheel de wereld had gebracht. Indien het mogelijk was moest zelfs de
eventualiteit van een nieuwen strijd weggecijferd worden, want het onschuldig
gevloeide bloed van miljoenen mensen zou vóór alles de vrucht van een blijvende
vrede moeten afwerpen.
Een der voornaamste middelen, welke de Verenigde Naties daartoe aan de hand
wilden doen, was de erkenning van de fundamentele en onvervreemdbare rechten
van den mens; de erkenning ook van de waarde van het menselijk wezen, van de
gelijke rechten van man en vrouw, en van de gelijkberechtigdheid van kleine en
grotere volkeren. Maar zij ontveinsden zich niet, ja, ze bevestigden met nadruk, dat
zo iets niet mogelijk was in alle landen van de wereld, tenzij bepaalde voorwaarden
werden vervuld, o.a. rechtvaardigheid en eerbied voor de verplichtingen, welke
voortvloeien uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht, en ook
verdraagzaamheid om den internationalen vrede te handhaven. Daarom werd in het
Charter, dat 111 artikelen bevat verdeeld over 19 hoofdstukken, de Economische en
Sociale Raad ingesteld, die door de Organisatie van de Verenigde Naties onder meer
met de taak belast werd de rechten van den mens te omschrijven.
'Ten einde solidariteit en welvaart te verkrijgen, zegt artikel 55, welke noodzakelijk
zijn om vredelievende en vriendschappelijke betrekkingen tussen de landen te
bewaren, gegrondvest op den eerbied voor de beginselen van gelijke rechten en van
zelfbeschikking der volkeren, zullen de Verenigde Naties:
1) een hoger levenspeil bevorderen en alle oorzaken van werkeloosheid verwijderen
en tevens de voorwaarden van socialen en economischen vooruitgang en ontwikkeling
steunen;
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2) de oplossing in de hand werken van internationale, economische, sociale,
hygiënische en aanverwante vraagstukken, en een internationale samenwerking op
het gebied van cultuur en van opvoeding steunen;
3) den algemenen eerbied bevorderen voor de inachtneming van de rechten van
den mens en de grondvrijheden van eenieder, zonder uitzondering en zonder
onderscheid van ras, taal en godsdienst.'
De Economische en Sociale Raad van de Organisatie der Verenigde Naties koos
een speciale Commissie, die de opdracht kreeg een project samen te stellen van de
'Verklaring van de rechten van den mens'; daarnaast zou de Commissie een project
van een conventie of pact over die Rechten uitwerken, - pact dat door alle landen
van de Organisatie zou aanvaard worden en opgenomen in de eigen wetgeving.
Buiten die twee projecten moest door diezelfde commissie ook nog een
uitvoeringsprocedure worden opgesteld. Deze commissie bestond uit 18 leden en
koos Mevrouw Eleanora Roosevelt tot voorzitster; zij vergaderde in 1946 te
New-York, in 1947 te Genève, in 1948 te Parijs. Op 18 Juni 1948 kon zij eindelijk
een afgewerkt project voorleggen van de 'Verklaring van de rechten van den mens'.
Het bestond uit een voorrede en 28 artikelen. Maar tot het project van een pact of
conventie en tot de uitvoeringsprocedure was en is zij nog niet gekomen.
Artikel na artikel werd het project besproken, geamendeerd en goedgekeurd in de
speciale commissie van den Economischen en Socialen Raad van de U.N.O. om
daarna ter bespreking en goedkeuring voorgelegd te worden aan de Algemene
Vergadering van de U.N.O., in December 1948 te Parijs. En na lange en epische
discussies heeft de Algemene Vergadering in een nachtelijke zitting het project
aangenomen met 48 stemmen en 8 onthoudingen, namelijk van Rusland en de landen
van het Russisch Blok, Zuid-Afrika en Arabië.
Het was voorwaar geen gemakkelijke taak voor de Commissie om tot een
aanvaardbaren tekst te komen en Mevrouw Roosevelt verklaarde onbewimpeld: 'Het
document dat wij overhandigen is onvolledig, omdat het ook een overeenkomst (pact,
conventie) zou moeten omvatten, waardoor het een juridische waarde zou krijgen
en een voorstel over de uitvoering en de methode van toepassing. Het zou dus kunnen
gebeuren dat onze Verklaring slechts een zoete hoop voor de toekomst van onze
plannen zal zijn, aangezien zij alleen op een zedelijke macht kan steunen.' Mevrouw
Roosevelt en de andere commissieleden waren ontgoocheld omdat het werk onvolledig
moest blijven. 'Ons werk is nochtans nuttig, voegde zij er aan toe, want het is niet
uitgesloten dat in de volgende Algemene Vergadering van de Organisatie der
Verenigde Naties, alle landen der wereld deze verklaring zullen onderzoeken en dat
zij aldus aan de besluiten van
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deze Commissie over de rechten van den mens, in 1949 een meer definitief karakter
zullen geven'.
'De rechten van den mens' en 'de grondvrijheden van den mens' zijn uitdrukkingen
die herhaaldelijk terugkomen in het Handvest van San Francisco: in het Voorwoord,
in de artikelen 1, 13, 55, 62, 68, en 76 wordt steeds gesproken van 'human rights',
'fundamental freedoms'. Maar nergens kan men vinden wat men er concreet onder
moet verstaan. Nergens in het Charter der Verenigde Naties zal men klaar omlijnd
beschreven zien, welke rechten de mens zeker bezit en altijd hebben zal, en welke
zijn principiële vrijheden zijn. Misschien werd deze omschrijving met opzet nagelaten
om toch tot een akkoord te komen, op grond van algemene, alles en nietszeggende
formules. Wij moeten derhalve het project van de Verklaring van 's mensen rechten
nader onderzoeken om te weten welke betekenis dient gehecht te worden aan woorden
als 'waarde' en 'waardigheid' van een menselijken persoon.
*

**

Vooraf willen wij opmerken dat het probleem van de rechten van den mens niet door
de Verenigde Naties, en zelfs niet door de Franse Omwenteling voor het eerst naar
voren werd gebracht. In het wekelijks bulletin van de Verenigde Naties kan men
lezen dat meer dan drie en twintig eeuwen geleden een Chinees wijsgeer, Mencius,
discipel van Tsé-sé, kleinzoon van Confucius, een werk schreef dat in China als
klassiek staat aangeschreven. Hij leerde daarin, dat het individu in den staat het
belangrijkst is; daarna komen de instellingen en overeenkomsten en op de laatste
plaats de persoon van den vorst. 'Deze leer was diep doorgedrongen in alle rangen
en standen van het Chinese volk en menige opstand tegen de prinsen vond daarin
zijn uiteindelijke verklaring'.
In de derde eeuw voor Christus vaardigde één der machtigste keizers van Indië,
Açoka, een edict uit waarin hij aan al zijn onderhorigen de vrijheid van godsdienst
waarborgde. Hij regeerde van 273 tot 332 v. C., bevoordeelde het Boedhisme, maar
eiste voor zijn uitgestrekt land, dat tot in Afghanistan reikte, een tot dan toe
ongehoorde verdraagzaamheid op voor alle erediensten. Ook bij de Grieken werd
meer dan eens een lans gebroken voor de gelijke rechten van den mens. Zo spreekt
de vader der geschiedschrijving Herodotus (± 484-425 v. C.) over de isonomia,
gelijkheid van de burgers voor de wet; over de isotimia, gelijkheid van het recht op
achting en waardering van eenieder; over de isogoria, vrijheid van het woord: en die
drie rechten noemt hij de fundamentele kenmerken van
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den Grieksen staat. Wanneer wij het Romeins recht ook maar oppervlakkig
onderzoeken, valt al aanstonds op dat de Oude Romeinen de persoonlijke vrijheid
en de onschendbaarheid van de woning als onaanvechtbare rechten opeisten. Het is
ook een feit dat bij de Mohamedanen het recht van den Islam grondverplichtingen
oplegt: onder meer de bescherming tegen de onveiligheid, tegen den laster, tegen de
partijdigheid der rechters en tegen de onrechtvaardigheid.
Maar kort en bondig klinkt boven alles de stem van den God-mens, den groten
Hernieuwer van alle tijden, den Enigen adequaten leider van alle volkeren, den enigen
volmaakten mens, maar vooralsnog den groten onbekende: 'Geef aan den keizer wat
den keizer toekomt en aan God wat God toekomt.'
Onder den niet te dammen drang van het politiek zelfbewustzijn kwamen de rechten
van den mens al meer en meer naar voren om als grondslag te dienen van de nationale
wetgevingen. Wij noemen hier slechts in het voorbijgaan de 'Habeas corpusact' in
Engeland van 1679, waardoor aan de inwoners van het koninkrijk het recht werd
toegekend dat een in hechtenis genomen persoon binnen vier en twintig uur voor
zijn bevoegden rechter moest staan of vrijgelaten worden. Enkele jaren later, eveneens
in Engeland, 'The Bill of rights' van 1689, een synthese van grondvrijheden en rechten,
uitgevaardigd op het ogenblik dat aan Willem van Oranje de kroon werd aangeboden.
Ook in de Nieuwe Wereld is die strijd voor de rechten van den mens op een of
andere wijze doorgedrongen. Toen in 1776 de Verenigde Staten van Amerika hun
onafhankelijkheid afkondigden, vaardigde het Congres een Verklaring uit waarin
wij lezen: 'Wij beschouwen het als een op zich zelf evidente waarheid, dat de mensen
in gelijkheid geboren worden; dat hun Schepper hen heeft begiftigd met zekere
onvervreemdbare rechten, waaronder het recht op het leven, de vrijheid, het zoeken
naar het geluk; dat de menselijke regeringen ingesteld zijn om die rechten te
waarborgen...' In 1787 werden de eerste tien verbeteringen en aanpassingen aan de
Gondwet van de Verenigde Staten van Amerika aangebracht, onder den naam van
'Bill of rights', en duidelijk worden eens te meer de fundamentele rechten van den
mens aangegeven: 'Het Congres zal geen staatsgodsdienst kunnen oprichten, noch
de vrije uitoefening van een godsdienst kunnen verbieden, noch de vrijheid van de
pers en van het woord beteugelen, noch het recht van het volk om in vrede te
vergaderen. Worden eveneens verzekerd de rechten van woningonschendbaarheid
en onpartijdige rechtspraak.' Daarin dan ook is het ontstaan te zoeken van de
wereldfaam der Verenigde Staten van Amerika als ideaal land van vrijheid en recht.
Met de Franse Omwenteling, in 1789, komt voor het eerst in een officieel
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document de benaming voor: 'Déclaration des droits de l'homme et du citoyen',
'Verklaring van de rechten van den mens en van den burger', die de inleiding vormt
van de grondwet van 1791: vrijheid van godsdienst en drukpers, bescherming tegen
iedere retroactieve wet, onschendbaarheid van den eigendom, vrijheid van vereniging
en van vergadering worden er als even zoveel onbetwistbare rechten erkend en
'Liberté - Egalité - Fraternité', 'Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap' zijn als de
onschendbare slogans die de synthese uitdrukken van al die rechten.
Verder nog reikte de gedachte van 's mensen rechten. Op 5 December 1936 keurde
het Congres der Sovjetrepublieken de grondwet van de U.R.S.S. goed en V. Molotov
stelde op 1 Februari 1944 enkele veranderingen voor. Ook daar worden in het tiende
hoofdstuk de grondvrijheden en de plichten van den burger aangegeven: 'De burgers
van de Sovjetrepublieken hebben recht op arbeid, d.w.z. het recht om een
gewaarborgde bezigheid te krijgen met vergoeding voor het werk volgens zijn
kwantiteit en kwaliteit. - De burgers van de U.R.S.S. hebben recht op rust; zij hebben
het recht om verzekerd te worden voor hun ouden dag en ook voor het geval van
ziekte en werkeloosheid; zij hebben het recht op onderricht. - Mannen en vrouwen
hebben dezelfde rechten in alle domeinen. - Art. 124: Om aan de burgers de
gewetensvrijheid te verzekeren is de Kerk in de U.R.S.S. gescheiden van den Staat
en de school van de Kerk. De vrijheid van godsdienstige gebruiken en de vrijheid
van de antigodsdienstige propaganda worden erkend bij alle burgers. - De persoonlijke
onschendbaarheid wordt aan alle burgers van Sovjetrusland gewaarborgd, enz.'
Wie zal betwisten dat zulke verklaringen aantrekkelijk schijnen? Maar wat baat
het al, indien de werkelijkheid geheel anders is. Woorden zijn geen oorden, zegt het
Vlaamse spreekwoord. Ook op internationaal gebied werd heel wat in het werk
gesteld om aan de Verklaring van 's mensen rechten een duidelijke omschrijving te
geven. In 1929 werd de juridische grondslag gelegd voor de werkzaamheden van
het Internationale Rode-Kruis door de conventie van Genève die bepaalde hoe de
gekwetsten op het slagveld moesten verzorgd worden. Enkele jaren later, in 1934,
werd een eerste poging gedaan in de richting van een internationale Verklaring van
de rechten van den mens, toen gehandeld werd over de van hun vrijheid beroofde
personen. Maar de doorslag werd gegeven in 1945 te Mexico, door de
Interamerikaanse Conferentie voor Oorlogs- en Vredesvraagstukken. De Conferentie
vroeg in haar eindconclusies een beslissing aangaande de internationale bescherming
van de essentiële rechten van den mens en drong er op aan dat een project van
Verklaring zou uitgewerkt worden. Dit is geschied en het project omvatte 21 artikelen.
Ondermeer worden als rechten opgeëist: het recht op het leven, op de persoonlijkheid,
op vrijheid, op
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vereniging, op den burgerlijken stand, op onpartijdige rechtspraak, op arbeid en op
rust, op maatschappelijke zekerheid, op opvoeding, op gelijkheid voor de wet, en zo
meer. Maar verder dan de beide Amerika's reikte deze Verklaring niet. Daarna heeft
dan de Organisatie van de Verenigde Naties de zware taak op zich genomen om zo
mogelijk voor alle landen een Verklaring van de rechten en grondvrijheden van den
mens vast te leggen.
Zwaar was die taak inderdaad! De moeilijkheid zal nog duidelijker blijken wanneer
wij bedenken dat een Verklaring van de rechten van den mens voor alle landen niet
enkel mag steunen op waarden en ideologische beginselen, welke slechts in één of
ander land worden aanvaard. En het is toch ontegensprekelijk waar dat in sommige
landen, - laten wij enkel de Vijf Groten noemen, - contradictorische
gedachtenstromingen de leiding geven. Om aanvaard te worden zal de Verklaring
derhalve algemeen en vaag genoeg moeten zijn om aan de eisen van alle volkeren
te voldoen en zal zij een beroep moeten doen op ten minste één sociale leerstelling
die door allen wordt gehuldigd. Nog een ander niet minder te onderschatten
moeilijkheid ligt in het feit dat een dergelijke Verklaring van 's mensen rechten altijd
zal staan in functie van het maatschappelijk en zedelijk bewustzijn en van het
beschavingspeil van een gegeven tijdperk in de geschiedenis. Zij zal dus nooit
exhaustief kunnen zijn, maar essentieel aan verandering en vernieuwing onderworpen
blijven.
Verder mag men ook niet uit het oog verliezen dat een Verklaring van 's mensen
rechten niet mogelijk is, tenzij terzelfdertijd onderzocht worden de natuur van den
mens en de beschavingsvormen waarin hij leeft. Want een mens staat nooit alleen;
er zijn andere mensen naast hem en er is de gemeenschap, de maatschappij, de staat,
die ook hun rechten laten gelden. De rechten van den enkeling en die van den Staat
zijn niet te scheiden. Maar voor alles toch moet de volstrekte waarde van den
menselijken persoon bevestigd worden, welke nooit als louter middel voor een
tijdelijk, al is het dan zeer hoogstaand doel mag aangewend worden.
Kortom het is een werk van ongehoorde durf, dat onder de leiding van Mevrouw
Eleanora Roosevelt werd aangepakt en tot een beginresultaat werd doorgezet.
In den voorgelegden tekst zouden wij drie delen kunnen onderscheiden: de politieke
rechten van den mens: namelijk, recht op leven, op vrijheid, op persoonlijke veiligheid,
verbod van slavernij; bescherming tegen iedere onmenselijke of wrede behandeling;
recht op erkenning van de juridische persoonlijkheid; recht op bescherming tegen
iedere niet gerechtvaardigde inmenging in het privéleven van den enkeling en van
zijn gezin; recht op bescherming tegen de schending van de woning en van het
briefgeheim;
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recht op nationaliteit; recht op vrijheid van vergadering en van vereniging, en
dergelijke meer. In een tweede deel komen de economische en sociale rechten: recht
op arbeid en op rust; op sociale verzekering, op eigendom, voeding, kleding,
geneeskundige verzorging; recht op een voldoende levenspeil voor het behoud van
welvaart en gezondheid; recht op ontspanning; op het stichten van een gezin, op de
vrije meningsuiting en op godsdienstvrijheid.
Buiten deze als het ware grondwettelijke artikelen zijn er dan een viertal, die een
derde deel uitmaken en meer de modaliteiten van sommige rechten vastleggen. Zo
bevestigen de artikelen twee en zes de gelijkheid van alle mensen voor die rechten;
artikel zeven en twintig bevat een beperking die nodig is, omdat de mens staat
tegenover andere mensen, welke dezelfde rechten hebben: 'de enkeling heeft plichten
tegenover de gemeenschap die hem in staat stelt zijn persoonlijkheid vrij te
ontwikkelen. In de uitoefening van zijn rechten is ieder aan de nodige beperkingen
onderworpen voor zover hij namelijk rekening moet houden met de rechten van
anderen en aan de eisen van de moraal, de openbare orde en het algemeen welzijn
in een democratische maatschappij moet voldoen.' In artikel zes en twintig wordt
voorgesteld dat men die rechten niet alleen zal bezitten, maar dat men er ook gebruik
zal mogen van maken bij een juiste ordening op nationaal en internationaal gebied.
Al die artikelen zijn als het ware omkranst met het eerste en het laatste artikel. Het
eerste waarin de gelijkheid en de broederschap van alle mensen als bron van alle
rechten worden aangegeven, en het laatste dat bepaalt hoe door de Verklaring geen
enkel recht wordt geschonken aan personen of staten, die de voorgestane rechten
willen te niet doen. 'Alle mensen worden vrij geboren, gelijk in waardigheid en in
rechten. Zij zijn van nature met verstand en bewustzijn begaafd en zij moeten zich
tegenover elkander in een geest van broederlijkheid gedragen.'
Wanneer wij van wat naderbij den tekst van die Verklaring onderzoeken, valt ons
al dadelijk op dat nooit expliciet op God of op de goddelijke Voorzienigheid wordt
gezinspeeld. En dit moet enigszins verwonderen! De katholieke leden van de
commissie mag hier geen blaam treffen. Integendeel. In December 1947, te Genève,
drong de onvermoeibare afgevaardigde van de Libanon, Dr Ch. Malik, die orthodox
is, er met aandrang op aan, dat men het woord 'God' zou inlassen in den tekst van
artikel 14 over het gezin. Samen met Pater Killion, afgevaardigde van den Heiligen
Stoel, door den 'Nuntius' van Zwitserland daartoe aangewezen, en met Mejuffrouw
Romer, die de Internationale Vrouwenverenigingen en de Internationale katholieke
Vereniging voor Sociale Zaken vertegenwoordigde, stelde hij een tekst op, waarin
God werd aangegeven als de oorsprong van
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de onvervreemdbare rechten van het gezin. En toen de gelegenheid zich aanbood,
legde hij als voorzitter van den Economischen en Socialen Raad van de Organisatie
der Verenigde Naties, den tekst voor aan de Commissie, belast met het opstellen van
het project, onder voorzitterschap van Mevrouw Roosevelt. Maar de Russische
vertegenwoordiger, de Heer Bogomolov ging daartegen heftig te keer. Niet alleen
weigerde hij het inlassen van den naam van God in den tekst, en dat namens al
degenen die niet in God geloven, maar hij viel ook hevig en lang de gedachten aan,
die ten grondslag liggen aan de rechten van het gezin, zoals zij waren uitgedrukt,
omdat men in Rusland daar andere ideeën over heeft! Toen kwam de afgevaardigde
van Uruguay tussen beide en stelde voor God niet te noemen, omdat de tekst van de
Verklaring een politieke en juridische bedoeling heeft en bepaalde staten, waar er
scheiding heerst tussen Kerk en Staat, het opnemen van een godsdienstige
beschouwing niet zouden kunnen dulden. De erkenning van God werd verworpen.
In die vergaderingen waren ook tegenwoordig de Heer Fernand Dehousse, professor
aan de Luikse Universiteit, lid van de Socialistische Partij, afgevaardigde van de
Belgische regering en de Heer van Istendael, die de Christelijke Syndicaten van
België vertegenwoordigde.
Later zal de kwestie van het opnemen van den naam van God nog eens opgeworpen
worden, onder meer op voorstel van Pater Beaufort, O.F.M., professor aan de
Nijmeegse Hogeschool en lid van de Nederlandse Tweede Kamer: maar 't zal niet
baten. Is het niet een reeds op zich zelf betreurenswaardig feit dat aan de 330 millioen
katholieken van de wereld niet méér gelegenheid wordt geboden om in bepalingen
van een draagwijdte, als die van een Verklaring van 's mensen rechten en
grondvrijheden, hun eensgezinde opvatting te laten gelden?
Het gaat er trouwens dikwijls om beginselen, waaraan van katholieke zijde niet
mag en niet kan getornd worden. Hoe zou, enerzijds alleen op grond van menselijke,
natuurlijke beschouwingen en, van de aan de feitelijkheden inherente ongelijkheid
van de leden der maatschappij, de verhouding van een vredevol elkaar steunen en
begrijpen tot stand kunnen komen, indien er niet een énige absolute waarde als
houvast wordt aangegeven? En wat kan er absoluut zijn buiten God? Leert de recente
geschiedenis ons niet dat er soms volstrekte waarde gehecht wordt aan natie, volk,
ras, staat en dat het individu dan als zodanig ondergeschikt blijft? Wat kunnen in een
dergelijk geval de mooiste Verklaringen van de rechten en de grondvrijheden van
den mens anders zijn dan een bemanteling der boosheid? Men heeft het trouwens al
te duidelijk kunnen aanvoelen, toen aan het opstellen van artikel drie werd gewerkt.
'Ieder individu heeft recht op het leven, op de vrijheid, op persoonlijke veiligheid.'
Aldus het artikel.
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Reeds voor de Vergadering te Genève in 1947 had de afgevaardigde van den Libanon,
in een voorbereidende bijeenkomst in Amerika, een amendement voorgesteld; hij
wilde in dit artikel ook het leven van de kinderen beschermen, door het bijvoegen
van de woorden: 'van af hun ontvangenis'. Indien dit amendement werd aangenomen,
dan zou de vruchtafdrijving door de Internationale Verklaring van 's mensen rechten
bestempeld worden als een misdrijf tegen het recht op het leven van elk individu.
Nu zou men kunnen denken dat de oppositie kwam vanwege den Russischen
afgevaardigde Bogomolov of van zijn volgelingen! Helemaal niet. De Engelse Lord
Dukestone nam het zwaard op tegen dit amendement en hij werd gesteund door de
afgevaardigden van de regeringen van Australië en België. Op welke argumenten
steunde Lord Dukestone, om zijn houding te rechtvaardigen? Alleen hierop: de
vruchtafdrijving is onder sommige voorwaarden, welke zeker geen voorwaarden zijn
genomen uit de natuurwet, in vele landen der wereld, Engeland en vele staten van
de Amerikaanse Unie niet verboden en wettelijk aanvaard. Ook de Libanese
afgevaardigde, die orthodox is, zoals reeds gezegd, zag van zijn eis af en liet de
katholieken, Pater Killion en Mej. Romer, alleen, omdat, zo zeide hij, een dergelijk
amendement inderdaad de hoop zou doen verminderen dat alle naties de Verklaring
zouden aanvaarden in haar geheel. De twee katholieken, die tegenwoordig waren,
hebben met al de kracht waartoe zij in staat waren, hun argumenten laten gelden: 't
was nutteloos. En toen de afgevaardigde van Chili, die ook katholiek is, en als dokter
in de geneeskunde in deze zaak misschien meer recht van spreken had, veel later ter
vergadering kwam, ontstond er nog een heftige woordenwisseling van hem met Lord
Dukestone; maar het was te laat en van het amendement was er geen sprake meer.
Dit moge aantonen tot welk een graad van betrekkelijke waarde sommige der
opgenoemde rechten worden herleid, wanneer de enig absolute grondslag van al het
bestaande doodgezwegen wordt.
Anderzijds wordt er op aangedrongen dat de Katholieken meer positieve bereidheid
zouden tonen om de Verklaring te aanvaarden, of althans dat zij meer overtuigd
zouden zijn van de oprechte bedoelingen dergenen die haar opstellen. Zo verklaarde
onlangs nog Mgr. O'Brien, hulpbisschop van Sydney en geestelijk adviseur van de
Australische afvaardiging bij de U.N.O., oud-student van de Universiteit van Leuven:
'Als bisschop zou ik zeker verkozen hebben, dat in de Verklaring van de rechten van
den mens, het grondbeginsel van de christelijke levensopvatting, namelijk het gebod
van de liefde, uitdrukkelijk zou neergeschreven worden. Maar men moet toch
begrijpen dat het moeilijk is een Verklaring op te stellen, waarin voldoening zou
gegeven worden, aan de zo uiteenlopende wijsgerige opvattingen van 58 naties!
Indien de opsomming van de rechten van den mens
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niet zo volledig is als wij het zouden wensen, zij kan toch, gelijk ze voor ons ligt,
iedereen voldoening schenken. Trouwens de Verklaring van 's mensen rechten is
nog niet een Conventie, een pact. Zonder twijfel leggen al degenen die aan het
opstellen der Verklaring meewerken een grote rechtzinnigheid aan den dag en de
katholieken zouden daartegenover een positiever houding moeten aannemen.'
Wij willen eveneens het voorbeeld aanhalen van een der laatst aangenomen
artikelen in de Sociale Commissie van de Algemene Vergadering van de U.N.O. Op
18 November 1948 werd artikel 22 (dat in de definitieve tekst artikel 25 geworden
is), met 40 stemmen en 2 onthoudingen goedgekeurd. Ziehier de tekst: 'Voor voeding,
kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en maatschappelijk hulpbetoon heeft
ieder persoon recht op een levensstandaard die voldoende is om zijn gezondheid en
zijn welvaart, zowel van zich zelf als van zijn gezin te verzekeren, en eveneens op
verzekering in geval van werkeloosheid, ziekte, invaliditeit, weduwnaarschap,
ouderdom of voor andere gevallen van verlies zijner bestaansmiddelen als gevolg
van omstandigheden, welke onafhankelijk zijn van zijn wil.
Moeder (moederschap) en kinderen (kindsheid) hebben recht op een bijzondere
hulp en bijstand. De buitenechtelijke kinderen genieten dezelfde maatschappelijke
bescherming als de kinderen uit een huwelijk gesproten.'
Als algemene princiepen zijn de twee eerste paragrafen voorzeker aan te nemen
en zij drukken de feitelijke ontwikkeling uit van de sociale wetgeving, al kan men
dan nog in ieder land de betrekkelijke toepassing van dit recht constateren. Maar in
paragraaf drie worden de buitenechtelijke kinderen op gelijken voet gesteld met de
wettige kinderen: zij genieten van dezelfde maatschappelijke rechten.
Welke kunnen de gevolgen zijn van een dergelijk artikel in een internationale
overeenkomst? Indien onze wetgeving dit artikel aanvaardt, dan zal ons burgerlijk
wetboek enkele veranderingen moeten ondergaan. In de Belgische wetgeving,
inderdaad, wordt een vrij scherp onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en wettige
kinderen, onder meer wat het erfrecht betreft. Volgens artikel 723 van het Burgerlijk
Wetboek komen de natuurlijke kinderen alleen in aanmerking, wanneer er geen
wettige erfgenamen zijn; en wanneer zij erfgerechtigd zijn, treden zij niet van
rechtswege in het bezit der goederen; maar zij moeten volgens artikel 724 zich in
het bezit doen stellen door den rechter. Meer nog: in artikel 756 wordt eenvoudig
aangegeven: natuurlijke kinderen zijn geen erfgenamen en in de volgende artikelen
worden meerdere beperkende formaliteiten aangegeven voor de wettelijk-erkende
natuurlijke kinderen. Aan de kinderen uit overspel of bloedschande geboren erkent
onze wetgeving geen enkel erfrecht. De wet verleent hun alleen het onderhoud, dat
nog wordt geregeld met inachtneming
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van het vermogen van vader of moeder, het getal en de hoedanigheid van de wettige
erfgenamen, en zo meer (art. 763).
Wat de sociale wetgeving in ons land betreft: de wetgever maakt voor de
gezinstoelagen volgens artikel 51, alinea's 2, 7 en 8, een onderscheid tussen de
kinderen en, buiten de wettige kinderen, komen in aanmerking voor kindertoeslag
alleen de wettelijk erkende natuurlijke kinderen of de natuurlijke kinderen welke
niet wettelijk erkend zijn, maar wier moeders naam opgegeven wordt in de
geboorteakte.
Het lijdt geen twijfel dat buitenechtelijke kinderen een bescherming moeten krijgen;
zij zijn waarachtig toch geen oorzaak of aanleiding van hun maatschappelijken
toestand. Maar er zou toch een onderscheid moeten gehandhaafd blijven om de
intrinsieke waarde van het huwelijk vast te stellen.
Een ongeveer gelijkwaardige beschouwing kan worden gemaakt nopens artikel
23, (artikel 26 in de definitieve tekst), waarvan de tekst op 18 November 1948 in de
derde commissie van onderzoek werd aangenomen met 34 stemmen en 2
onthoudingen. De Belgische afgevaardigde in die commissie, graaf Carton de Wiart,
had alles in het werk gesteld om in dit artikel, dat over de opvoeding handelt, een
alinea in te lassen, opgesteld door de Nederlandse en Libanese afvaardiging: 'De
ouders hebben een voorkeursrecht bij het kiezen van het opvoedings- en
onderwijsstelsel voor hun kinderen.'
De twee eerste alinea's luiden als volgt: 'Ieder persoon heeft recht op opvoeding.
Het lager en fundamenteel onderwijs moet verplichtend en kosteloos zijn en de hogere
studies moeten ook voor iedereen toegankelijk staan, volgens ieders aanleg. De
opvoeding moet zich als doel stellen de hele menselijke persoonlijkheid te ontwikkelen
en de eerbied voor de rechten van den mens en zijn grondvrijheden te versterken en
zij moet den geest bestrijden van onverdraagzaamheid en haat tegen andere naties
evenals tegen andere rasgroepen of godsdienstige groeperingen waar zij zich ook
bevinden.'
Toen nu de bovenstaande derde alinea in de commissie hieraan was toegevoegd,
kwam daartegen in de vergadering een hevig protest van wege de Russische
afgevaardigde de Heer Pavlov, gesteund in zijn beweringen door de leden van het
Slavische blok. 'Deze derde alinea heeft geen betekenis! Het kind behoort immers
eerst aan den staat en dan aan de ouders en dus moet de staat eerst beslissen.' Toen
werd er gestemd en alhoewel een nog vrij grote meerderheid voor het behoud van
deze alinea stemde, werd toch opgemerkt dat de afgevaardigden van de Verenigde
Staten van Amerika, van Engeland en Frankrijk tegenstemden, evenals Rusland,
terwijl China, de laatste der Vijf Groten, er voor was.
Voor artikel 14 (artikel 16 in den definitieven tekst) hebben de katho-
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lieken een mooi resultaat bereikt. Het werd op 7 November 1948 in de
onderzoekingscommissie aangenomen. Het handelt over het huwelijk: 'Zonder een
enkele beperking van ras, nationaliteit of godsdienst hebben iedere huwbare man en
vrouw het recht een gezin te stichten. Zij genieten gelijke rechten in zake huwelijk.
Het huwelijk kan alleen met geheel vrije toestemming van de toekomstige echtgenoten
aangegaan worden. De mannen en vrouwen moeten gelijke rechten genieten in zake
huwelijk en huwelijksontbinding. Het gezin is het natuurlijk en fundamenteel element
van de maatschappij en heeft recht op de bescherming van de maatschappij en van
den staat.'
Bij het opstellen van dezen tekst hadden de Sovjetafgevaardigden een alinea willen
bijvoegen over de absolute gelijkheid van man en vrouw in zake echtscheiding. Pater
Beaufort, O.F.M., afgevaardigde van Nederland, heeft in zijn protest daartegen
onderlijnd dat de echtscheiding steeds een kwaad is voor de maatschappij, omdat
deze daardoor gemakkelijk ontwricht wordt. 'Indien de commissie in den tekst de
gedachte aan de echtscheiding zou opnemen, dan zou al licht de indruk worden
gewekt, dat de afgevaardigden die zetelen in de commissie, dezelfde waarde hechten
aan de erkenning van de echtscheiding als aan die van het huwelijk.' Zijn oordeel
werd ingevolgd en de voorgestelde alinea verworpen.
Einde November 1948 werd te Parijs een einde gesteld aan het onderzoek van de
Verklaring van 's mensen rechten in de commissie van de Economischen en Socialen
Raad van de U.N.O. Nu kon de tekst voorgelegd worden aan de Algemene
Vergadering. 'Alle volkeren, verklaarde Dr Ch. Malik, die de commissie voor de
Sociale Vraagstukken voorzat, alle volkeren zullen overal de Verklaring lezen en zij
zullen haar als grondslag van hun besprekingen nemen. Zij zullen druk uitoefenen
op hun regeringen om de nationale wetten desnoods te wijzigen in den zin van de
hier uitgedrukte rechten.' En Mevrouw Roosevelt voegde er aan toe: 'Indien de
Algemene Vergadering dit project aanvaardt, dan zal dit document, deze Magna
carta voor de wereld, op onze tijd zijn stempel drukken.'
En de Algemene Vergadering heeft het project aangenomen. Evenwel niet zonder
discussie. En sommige zittingen moeten nogal woelig zijn geweest. Heeft de Russische
afgevaardigde Vichinsky in de nachtvergadering van 10 December 1948 niet
verklaard: 'De Sovjetunie zal voor de Verklaring van 's mensen rechten niet stemmen.
Deze Verklaring is de Verenigde Naties onwaardig. Zij betekent een niet te dulden
inmenging in de binnenlandse zaken van de Staten.' Acht en veertig naties hebben
de Verklaring goedgekeurd en acht, namelijk Rusland en het Slavisch Blok samen
met Zuid Afrika en Arabië hebben zich onthouden. Heel de Vergadering heeft
Mevrouw Roosevelt een welverdiende ovatie gebracht, en
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haar gehuldigd om de taaie doorzettingskracht waarmee zij dit zware werk tot dit
stadium heeft geleid. Maar Mevrouw Roosevelt schijnt een vrouw te zijn met
schrander verstand en een realistisch, gezond oordeel. Zij weet dat de goedkeuring
van de Uno aan de verklaring van 's mensen rechten, nog geen rechtsgrond geeft,
maar wel een zedelijke steun van onmiskenbare waarde.
*

**

En zo rijst dan de vraag: kan de Verklaring van de rechten van den mens een bron
zijn van internationaal recht? Vooreerst is het onbetwistbaar dat een constitutionele
verklaring, wier beginselen in een aangepaste wetgeving worden toegepast, kan
bijdragen tot de bescherming van de massa gewone en onbevoorrechte mensen tegen
het klein getal van hen die, om wille van hun fortuin of van hun hierarchische rang,
feitelijk de meerderheid regeert. Maar het is altijd beter te voorkomen dan te genezen.
Indien er naar gestreefd zou worden enkele theoretische beperkingen uit te vaardigen
om de misbruiken van de reeds geconcentreerde macht te verminderen, dan zal men
ten slotte niets anders bereiken dan een mildering van een werkelijk kwaad. Men wil
echter met deze Verklaring veel verder komen. Men wil de persoonlijke vrijheid in
hare volheid waarborgen en daarom moet het kwaad zelf, namelijk het misbruik van
de macht, uitgeroeid worden en onmogelijk gemaakt.
De internationale volksgemeenschappen zouden allen de rechten van de Verklaring
moeten waarborgen en verzekeren, en wel zodanig dat geen welwillend compromis
feitelijk alle waarde aan dergelijke rechten ontneemt en daarom zouden vele vage
formules door nadere bepalingen als belichaamd worden. Wat zou het baten de
persoonlijke vrijheid als fundamenteel recht van de mens te proclameren, indien er
telkens gevaar bestaat dat een staat zou zeggen: 'voorzeker, maar indien een dergelijke
vrijheid in onze politiek van het ogenblik past!' Wij raken hier de betrekkelijke waarde
aan van dergelijke Verklaringen, wanneer zij geen echt juridisch karakter kregen in
de nationale wetgeving.
Enerzijds moeten wij toegeven dat de goedkeuring van de Verklaring van 's mensen
rechten in een Algemene Vergadering van de U.N.O. ongetwijfeld een aanzienlijke
zedelijke waarde moet hebben, al moeten wij erkennen dat de onthouding van acht
leden die waarde merkelijk vermindert. Maar doeltreffend zou zelfs de algemene
goedkeuring niet zijn.
Daadwerkelijk en rijk aan gevolgen zou de Verklaring worden, indien zij ingelast
werd in een pact, een conventie, waardoor zij door de ondertekenende landen als
internationaal recht zou worden erkend, met al de
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karaktertrekken van een waar recht, ook dwangmaatregelen en sancties inbegrepen.
Daartoe zouden alle landen van de Verenigde Naties, ook Rusland en de anderen
die blanco stemden, zich moeten verbinden om aan die rechten kracht van wet te
geven in hun respectievelijke nationale wetgeving, ook indien zij daartoe enkele
wetten zouden moeten veranderen. Die wetten zouden dan geldingskracht krijgen
voor de nationale en de internationale rechtbanken.
Er werd medegedeeld dat Graaf Carton de Wiart aan Minister Spaak gevraagd
heeft dat de definitief goedgekeurde tekst in België zou verschijnen in het Staatsblad
en dat in de Wetgevende Kamers er een lezing (met of zonder commentaar) van zou
gegeven worden. Maar het opnemen in de nationale wetgeving zou nog niet voldoende
zijn. Er zou in het kader van de Organisatie der Verenigde Naties een organisme
moeten opgericht worden om schendingen en de overtredingen van die als recht
aangenomen vrijheden te onderzoeken en te classeren, om er eventueel de voorziene
straffen op toe te passen. En ook dat zou nog niet voldoende zijn. De complexiteit
van de wereldorde, de verscheidenheid van de gewoonten en levenszeden enerzijds
en anderzijds toch de steeds vorderende snelheid, die alle afstanden tussen landen
en volkeren tot een minimum herleidt, zouden er voor pleiten een Internationaal
Gerechtshof van de Rechten van den mens op te richten. De door de U.N.O. benoemde
rechters zouden daar te oordelen hebben over de hun voorgelegde gevallen van
overtreding en zij zouden exclusief het recht hebben om, op grond van doelbewuste,
halsstarrige en obstinate schending dier rechten, een natie te sluiten uit de Organisatie
der Verenigde Naties. Wie beseft echter niet de bijna onoverbrugbare moeilijkheden
om tot zo'n idealen toestand te komen?
Hoe heerlijker echter zou het werk zijn en hoe degelijker de vruchten van zo'n
jarenlange inspanning, indien de basis er van werd gelegd op de onwrikbare rots die
Christus is. Maar nu is het of wij dromen! Christus de grote onbekende, de miskende
in de U.N.O.! Daarom is uiteindelijk al dat mensenwerk onstabiel en op gedurige
verandering en compromissen aangewezen. Een tijd zal nochtans komen, dat ook
voor de Verklaring van 's mensen rechten beroep zal gedaan worden op de
supereminente waardigheid van Christus, den God-mens, die door zijn menswording
aan ieder mens het recht heeft gegeven boven al te worden kind van God, en die voor
alle mensen de Verlossende breeder is geworden.
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Jeugd en enquête-methode
door Dr N.G.M. van Doornik M.S.C.
IN het Januarinummer van 'Streven' bespreekt Pater N. Perquin S.J. het door ons
geschreven boek Jeugd tussen God en Chaos. Op hoofse, maar suggestieve wijze
dringt hij den lezer de conclusie op, die wij aldus kunnen formuleren: dit boek had
niet geschreven moeten worden. Hij betwijfelt op rationele gronden de
betrouwbaarheid van onze methode en op ethische gronden de wenselijkheid. Wij
danken de redactie van 'Streven', dat zij ons in de gelegenheid stelt ons te verdedigen
en tevens wat dieper in te gaan op deze belangrijke kwestie: hoe kunnen en hoe
mogen wij doordringen in het zieleleven van den jongen mens?

Betrouwbaarheid der enquete-methode
Wil men een diagnose stellen van de jeugd, dan moet men haar allereerst observeren.
Wij zijn geen behaviorist en beschouwen niet alleen de uiterlijke gedragingen als
voorwerp van die observatie. De puber, en zeker de adolescent, beschikt over een
introspectief vermogen, dat geen enkele psycholoog mag verwaarlozen.
Dit vermogen kan hij echter op verschillende wijzen benutten. Hij kan een individu
er toe brengen zich uit te spreken, waarbij door kennis van situatie, karakter, aanleg
e.d. de mededelingen worden gecorrigeerd. Deze methode leent zich echter (om
redenen van praktische aard) zeer slecht voor een onderzoek op grote schaal, al is
zij een onmisbare voorbereiding. Wil men tot conclusies komen over dé jeugd of
grote jeugdgroepen, dan moet men zijn toevlucht nemen tot een z.g.
verzamelingsmethode: enquête, dagboeken, autobiografieën enz. Wij bespreken hier
alleen de enquête, en wel in verband met 'Jeugd'.
De belangrijke vraag is deze: vormen de antwoorden der proefpersonen een
materiaal, dat betrouwbaar genoeg is om een onderzoek mogelijk te maken naar de
godsdienstige problemen der studerende jeugd, althans zo (wij gebruiken de woorden
van P. Perquin) 'dat men een globaal inzicht krijgt, dat aan de werkelijkheid
beantwoordt?'
De publicatie van 'Jeugd' verraadt ons antwoord. Onze geachte tegenstander echter
stapelt de ene suggestie op de andere om te bewijzen, dat de jeugd eigenlijk geen
betrouwbaar antwoord kon geven.
Nu willen wij onze verdediging beginnen met een concessie: al deze suggesties
(op een enkele na) zijn juist - als suggestie. Verschillende vindt men in ieder
psychologisch handboek terug, en de overige hebben wij bijna alle passim in 'Jeugd'
besproken, met vele andere verrijkt. Deze suggesties zijn mogelijkheden; meer dan
dat: zij zijn menigmaal geactueerd. Maar wij hebben ons onderzoek verdedigd, indien
wij aantonen, dat ondanks die actuatie een globaal inzicht gegeven is, dat aan de
werkelijkheid beantwoordt. Wij volgen hierbij een klassieke weg en onderscheiden.
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Een leerling van de hoogste klassen der middelbare school is geen kind meer van
zeven jaar. Hij moge dan labiel zijn, ontvankelijk voor stemmingen en vreemde
invloed, toch zou men hem onderschatten, indien men iedere betrouwbaarheid aan
zijn introspectief vermogen ontzegde. Ook op religieus-psychologisch terrein kunnen
zijn mededelingen tot resultaten leiden, indien men ze maar voorzichtig schift,
afzonderlijk bestudeert en de betrouwbare behoudt. Iedere generalisatie, ook van een
bezwaar of suggestie, is gevaarlijk.
In 'Jeugd' (blz. 8) verwijzen wij naar een vroegere studie, waarin deze kwestie
uitvoerig wordt besproken. Wij kwamen daar tot de conclusie, dat b.v. eenvoudige
ervaringen, subjectieve gevoelstoon, wensen, idealen veel betrouwbaarder waren
dan b.v. waardeoordelen, de graad van een affect of de motivering van een psychisch
verschijnsel. Dergelijke onderscheidingen moeten gemaakt worden, wil het jeugdbeeld
niet met vaalbleke doodskleur overtogen worden onder het Blitzlicht der suggesties.
Daarvan hangt alles af. Wij zullen dit met enige concrete voorbeelden toelichten,
die wij in het artikel van P. Perquin zo hebben gemist.
Waarom kan een jongmens van achttien jaar niet weten, en op betrouwbare wijze
meedelen, dat hij zoekt naar de zin van het leven, atheïstisch communist is, vol
conflicten twijfelt aan het bestaan van een God, of in de Natuur de oeroorzaak vindt
van zijn bestaan? dat hij in tijden van geluk God vergeet, en in moeilijke uren tracht
Hem te vinden? door de schoonheid der natuur aan Hem wordt herinnerd, en door
het lijden in de wereld weer gaat twijfelen aan Zijn bestaan? dat hij eenmaal zocht
en rust vond in Christus; dat hij eenmaal geloofde, maar in de biologieles dat geloof
weer verloor?
Waarom al die suggesties, wanneer een jongen beweert, dat hij verlangt naar een
vaste levenshouding, de ondergang der Kerk, vrijheid of leiding, oecumenische
beweging of een godsdienst buiten ieder genootschap? En wanneer men sceptisch
staat tegenover de graad der affecten, dan kan men nog wel aanvaarden, dat er afkeer
bestaat van de 'huichelarij' der kerkgangers of sympathie voor de theosophische
beweging.
Persoonlijk kwamen wij tot zekerheid over sommige waargenomen feiten:
gevaarlijke begripsverwarring, meer rationele instelling bij de katholieke jeugd dan
bij de andere, opvallende belangstelling voor het religieuze probleem, even opvallende
afkeer bij een groot deel der jeugd voor het kerkgenootschap, vlucht in de ethiek,
vlucht in de natuur, en zovele andere schrikbarende of troostende verschijnselen, die
een vaste basis konden vormen voor algemene conclusies.
De motivering van geloof of twijfel, afkeer of sympathie eist een zeer voorzichtige
behandeling. Is dat zo vreemd? Zelfs de theoloog loopt gevaar te menen, dat hij
steeds de waarheden aanvaardt om de bewijzen, die hij anderen voorlegt, en de
redeneringen van een school te verwarren met eigen, eindeloos teer gestructureerde
motivering. En dan is er nog de genade!
Maar kan men op redelijke gronden ontkennen, dat hier een materiaal aanwezig
is, waarmee een betrouwbaar onderzoek kan begonnen worden? Inderdaad ontmoet
men boutaden en luchthartig overgenomen meningen (wij hebben ze menigmaal
gesignaleerd), maar valt daarmee de grote massa ernstige mededelingen? Inderdaad
zeggen de antwoorden niets (liever:
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niet zo heel veel) over de diepte en langdurigheid der problemen. Maar valt daarmee
hun aanwezigheid, vooral hun stabiele aanwezigheid in de groep? Het is mogelijk,
dat sommigen zich interessant willen maken (dat is wel zeker), maar worden daardoor
de algemene conclusies waardeloos? En dat de katholieke jeugd anders staat tegenover
het probleem dan de buitenkerkelijke is niet alleen waarschijnlijk, maar noodzakelijk
en dient door den onderzoeker belicht te worden, zoals wij ook gedaan hebben in
een beschouwing over praelogische invloeden.
Het 'bedenkelijk teken van het toevallig karakter der antwoorden', dat P. Perquin
onderaan blz. 391 aanhaalt, steunt op een vergissing zijnerzijds. Dit bedenkelijk
teken zou zijn, 'dat slechts 26% der jongens schijnt na te denken over liefde en
vriendschap'. Niet 26%, maar ongeveer 96% doet dit naar onze mening. Maar daarom
is het juist zo merkwaardig, dat slechts 26% dit onderwerp kiest! Zij konden immers
vrij uit de zeven probleemgroepen kiezen? Dit is toch wel een fundamenteel beginsel,
dat een criticus van onze methode moet begrepen hebben! Ondanks de grote
belangstelling voor liefde en vriendschap kiest 42% van de jongens voor God,
godsdienst en levensbeschouwing (blz. 4).
P. Perquin krijgt de indruk 'dat vele proefpersonen over dit probleem minder
gesproken hebben, omdat zij het te intiem... en te ernstig vonden'. Dit is moeilijk te
rijmen met het feit, dat juist katholieke proefpersonen dit onderwerp nog het meest
behandelen. Wij schreven b.v. (blz. 172) in verband met de katholieke jeugd: 'Wat
te denken van klassen (meervoud!) waarvan nauwelijks 5% het godsdienstprobleem
behandelt, maar ruim 50% onder allerlei aspecten de diepzinnige kwestie belicht:
'Waarom wordt ons verboden met meisjes om te gaan?'
Nog een ander onderscheid is van het grootste belang.
Men kan de enquête beschouwen als de enige bron voor nieuwe bevindingen. Men
wikkelt dan de gegevens eenvoudig volgens technische regels af. Het gaat hier
gewoonlijk om kwantiteiten of vrij homogene eenheden, waarbij variaties, correlaties,
curven en statistieken een belangrijke rol spelen.
Maar wanneer de mededelingen nauw verband houden met de persoonlijkheid van
de deelnemers, is het absoluut noodzakelijk dat de onderzoeker zich kan indenken
en inleven in het onderwerp. Hier mag de enquête nooit enige bron zijn, maar slechts
hulpmiddel om de reeds bestaande ervaring te verbreden. En deze ervaring moet
opgedaan zijn door dieper contact (in omgang of intiem gesprek) met afzonderlijke
personen. Hier vormen statistieken e.d. slechts illustraties van een onderzoek, dat
gewoonlijk ook bij den lezer reeds enige zakenkennis en ervaring veronderstelt; de
getallen geven niet zozeer een exacte kwantiteit aan, als wel een kwantitatief begrip:
belangrijk, gering, ernstig, te verwaarlozen e.d. Zo is het van weinig betekenis of
30% of 35% onkerkelijk is. De toestand is ernstig en eist maatregelen.
Op deze methode steunt ook ons onderzoek. Wij schreven: 'Het enquête-materiaal
is een codeschrift, alleen verstaanbaar voor wie de jeugd reeds kent' (blz. 8). Wil dat
nu zeggen, dat men na een eenvoudige analyse zijn pen kan beschouwen als de naald
van een registratietrommel?
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Indien dat waar is, dan hebben wij de grootste helft van onze tijd verspild. Wij zijn
van mening, dat bij dergelijke gecompliceerde onderzoekingen tussen de analyse
van de protocollen en de samenvatting in conclusies moet liggen een langdurige,
diepgaande bezinning van den onderzoeker. Zonder deze hebben de resultaten geen
waarde, erger: zijn ze misleidend.
Waarin bestaat die bezinning? In een zodanige studie van de ontvangen antwoorden,
dat men zijn materiaal gaat kennen als een docent zijn Homerus. De verschillende
mededelingen moeten zo in het geheugen zijn gegrift, dat zij door de associatie
elkander oproepen. Het is immers onmogelijk alles onder vaste rubrieken onder te
brengen, omdat vele antwoorden met meerdere rubrieken in verband staan.
Langzamerhand komt er dan tekening in de amorphe massa. Met absolute
duidelijkheid (de insider zal dit erkennen) treden de grote lijnen naar voren: wat
eigen is aan de jeugdgroep, die wij onderzoeken, en de grote onderdelen, op
voorwaarde, dat het materiaal representatief is (dit laatste geeft P. Perquin toe voor
het onze). Men mag het voor uitgesloten houden, dat jongelui van 17 tot 20 jaar over
hun problemen schrijven zo, dat het wezenlijke, het kenmerkende verborgen blijft.
Wanneer men nu de grote lijnen heeft vastgesteld, kan men overgaan tot het
onderzoek van minder algemene kwesties, die men nu interpreteert vanuit vaststaande
gegevens. De lezer zal inzien, dat zulk een bezinning geen kwestie is van weken,
maar van maanden of jaren. Maar dan gaat het materiaal ook spreken: men wordt
gevoelig voor sfeer, nuance, voor de affecten, waarmee een stukje geladen is; dezelfde
term krijgt meerdere betekenissen; het excessieve scheidt zich af van het normale,
het natuurlijke van alles, wat pose aanneemt; het typisch mannelijke stelt zich
tegenover het typisch vrouwelijke, het katholieke tegenover het reformatorische,
vrijzinnige en autonome. Men gaat tenslotte - en hier ligt het belangrijke moment een deel zien in zijn verband met het geheel. Een tekst, die eerst vrijwel onbruikbaar
was (de tekst, waarvan de buitenstaander zegt: 'Wat heb je daar nu aan?') wordt
waardevol in verband met andere teksten. Het materiaal wordt van complex tot
structuur en 'Gestalt'. Het gaat niet om het tellen, maar het 'Verstehen' in de zin, die
b.v. Diltey en Spranger geven aan dit woord. En het verrassende voor den onderzoeker
is dit: dat door de reacties van een grote groep jongelui op eenzelfde prikkel een
'verstehbar' materiaal is ontstaan met voldoende eenheid om er een samenhangend
boek over te schrijven.
Men kent het nauwe verband tussen waarnemen en herinnering. Wie aan een
landschap gewoon is, ziet terstond veel meer dan een vreemdeling. Zo vergaat het
ook den onderzoeker: er ligt een groot verschil tussen de eerste interpretatie van het
materiaal en het 'verstehen' na analyse en bezinning.
Dat aan deze 'verstehende' methode gevaren verbonden zijn van illusie en
hallucinatie, ontkennen wij niet. Het is daarom wenselijk, dat men zijn bevindingen
voortdurend toetst aan de werkelijkheid. De beste toets is wel het contact met de
jeugd. Daar wij dagelijks omgaan met jongelui van allerlei levensopvatting, was dit
contact niet moeilijk. Het is in dit verband merkwaardig, dat men met zulk een gemak
over de onderzochte onderwerpen met hen kan spreken. Men kan ze boeien door
juist die
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onderwerpen aan te raken, die blijkens het materiaal de grootste belangstelling
genieten. Men ziet jongens en meisjes verwonderd opkijken, omdat men (althans
voor een volwassene) zulke verstandige dingen zegt, omdat men een taal spreekt,
die hun 'ligt' en die zij van volwassenen zo weinig horen. Zij weten niet, dat deze
volwassene bij hen in de leer is gegaan om zich die taal, dat accent eigen te maken;
dat hij lang heeft vertoefd in hun wereld, in hun bewustzijn, en veel verloren heeft
van de conventionele opvattingen, die de oudere heeft over den twintig, dertig jaar
jongeren mens.
Wij hopen, dat het bovenstaande niet pedant klinkt. De welwillende lezer zal
begrijpen, dat het hier niet gaat om de dwaze verheerlijking van een studie, maar om
de eenvoudige verdediging van een methode, die door een criticus van formaat wordt
aangevallen, en daarom wellicht de achterdocht opwekt, volgens ons (met een blik
op de prachtige studies, die vroeger met deze methode zijn opgezet) tot schade van
het jeugdonderzoek.
Wij vatten het bovenstaande nu aldus samen:
De suggesties van P. Perquin zijn juist voor zover zij op toevallige en secundaire
punten betrekking hebben. Zij raken echter de grote lijnen niet. En de grote lijnen
vooral convergeren naar die conclusie, die het belangrijkste doel betreffen van dit
onderzoek.
De opmerking, dat de conclusies gewoonlijk juist zijn, maar ondanks de methode
te danken zijn aan de intuïtie van den schrijver, berust o.i. op deze fout: dat de criticus
geen verband heeft gezien tussen de methode en wat hij noemt de intuïtie. Die intuïtie
(of wat het zijn mag) staat niet los van die methode, is er nog veel minder mee in
strijd, maar wordt juist door die methode gevormd.

De wenselijkheid der enquete-methode
Het komt ons voor, dat wij hier een terrein betreden, waarop P. Perquin reeds lang
in geprikkelde stemming rondwandelde, voordat hij ons boek onder de ogen kreeg.
Hier schuilt het gevaar, dat een ressentiment ontladen wordt in termen, die niet in
proportie zijn met de schuld van het slachtoffer. Wij menen zelfs, dat het gevaar zijn
schuilhoek heeft verlaten.
P. Perquin verwijt ons, dat wij met onze ondervraging van de jeugd en vooral met
de publicatie der antwoorden 'de grenzen van het aanvaardbare' overschreden hebben.
Het klinkt niet prettig, noch voor ons noch voor Wunderle, Bolley, Fortmann en
anderen, die een dergelijk onderzoek hebben gehouden en gepubliceerd. Men moet
in de volgende verdediging van ons onderzoek weer zien een verdediging van een
methode.
Hebben wij door de vraag aan de middelbare school-jeugd: 'Met welke problemen
houdt Uw geest zich bezig?' (waarbij de problemen werden gespecificeerd) al te
intieme ervaringen willen ontlokken?
Ongetwijfeld is deze vraag wat vrijmoedig voor een conducteur op het trambalcon
of een ambtenaar achter het loket. Maar men moet zich hier indenken in de situatie
van den onderzoeker, die, de nood van de jeugd kennende, langs deze weg tracht te
komen tot dieper inzicht en juistere opvoedingsmethoden. Wat verwacht hij te
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ook niet nodig) dan die men in vertrouwelijke ogenblikken meedeelt aan zijn vrienden.
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'Maar' (wij horen de gedachte van den lezer) 'dan moet hij ook optreden als vriend
en een vertrouwelijke sfeer weten te scheppen'. Inderdaad! De koele, geestelijk
uitbuitende, zuiver op wetenschappelijke winst berekende houding van den enquêteur
kan de vereiste sfeer niet brengen. Dan ontstaat, wat P. Perquin juist opmerkt, 'een
discrepantie tussen het wetenschappelijk doel van den schrijver en de persoonlijke
inzet van de jongelui'. Daarom hebben wij gestreefd niet naar discrepantie, maar naar
harmonie. De proefleider (rector of leraar) moest aan de hand van een inleiding
trachten die sfeer te scheppen. 'Door zo eerlijk mogelijk je mening weer te geven',
stond in zijn schema, 'werk je mee aan een psychologische en sociale studie, waardoor
je aan mensen van je leeftijd een grote dienst kunt bewijzen'.
Van de jongelui wordt een dienst gevraagd, niet voor zichzelf, maar voor anderen.
Zij moeten tesamen met den onderzoeker meewerken voor een sociaal belang, en zij
hebben daarbij natuurlijk hun jeugdig-idealistische verwachtingen. Dat deze
teleurgesteld moesten worden, zoals P. Perquin beweert, is ons niet duidelijk, daar
ook jongelui van een jaar of achttien wel begrijpen, dat terstond na hun medewerking
de verbetering niet gaat inzetten. Dat dit sociale belang de medewerkers voor ogen
stond, blijkt uit talrijke antwoorden (men leze 'Jeugd' blz. 10 e.a.), en dat een jongmens
om wille van anderen iets offert van zijn intieme ervaringen, kan men toch moeilijk
alleen-maar-verkeerd noemen. Ging Sint Augustinus in zijn belijdenissen niet voor?
Wij moeten erkennen, dat onze criticus een bezwaar maakt, dat de overweging
ten volle verdient. Het is mogelijk, zegt hij, dat sommige proefpersonen van deze
gelegenheid gebruik maken om zgn. verstandelijk beredeneerd met de kwestie der
religie af te rekenen, en dat zij zich op die houding gaan fixeren. Zij hebben immers
geen antwoord ontvangen op hun moeilijkheden en deze blijven bewust achter.
Of dit in feite gebeurd is, weten wij niet; maar het bezwaar is ernstig genoeg om
als waarschuwing te dienen voor volgende onderzoekingen. Dat echter een uur van
bezinning een jarenlange fixatie zou bewerken, lijkt ons vrijwel uitgesloten in deze
periode van gisting.
Dat P. Perquin ons de publicatie der antwoorden verwijt, is pijnlijk, en - althans
volgens ons gevoelen - onrechtvaardig. Immers: de proefpersonen wisten, dat hun
antwoorden gepubliceerd konden worden! Onze criticus heeft de enquête-formulieren
te oppervlakkig gelezen (wij achten het uitgesloten, dat hij het bewust verzwegen
heeft), en dit is dan de tweede vergissing betreffende fundamentele beginselen van
onze methode in 'Jeugd'. Zowel in de inleiding van den proefleider als van de enquête
zelf, die aan de jeugd werd voorgelegd, staat duidelijk, dat van de mededelingen
gebruik zal worden gemaakt, echter zonder vermelding van naam of school ('Jeugd',
blz. 2 en 3)!
Bovendien waren de leerlingen geheel vrij om op hun papier een antwoord te
schrijven of iets anders, zo dat niemand buiten den onderzoeker te weten kon komen,
of zij hadden meegewerkt. Zij konden immers hun papier zelf in een enveloppe
sluiten. Indien zij dus een ernstig antwoord gaven, stonden zij dat vrijwillig voor
publicatie af!
Moet men niet grondig een tekst bestuderen, waaraan het volgende
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verwijt wordt verbonden: 'Ook zonder dat de naam afgedrukt is, lijkt de publicatie
van deze biecht een schending van vertrouwen?' Welnu, deze tekst is volkomen
onjuist geïnterpreteerd. Een jongen schrijft in 'Jeugd' (blz. 153): 'Ik geloof, dat ik U
wel zover kan vertrouwen... dat ik U (het volgende) ga meedelen'. Wie de contekst
in 'Jeugd' aandachtig leest, zal opmerken, dat dit vertrouwen niets te maken heeft
met publicatie, maar met inzicht. De jongen bedoelt: 'U ziet, ik ben een revolutionnair.
Toch vertrouw ik, dat U mij nu genoeg kent om (het volgende) te begrijpen'. Men
leze deze tekst geheel.
Dat een criticus zich vergist, is menselijk. Maar zou het geen gezonde gewoonte
zijn, indien men dergelijke verwijten tevoren aan het slachtoffer ter inzage stuurde?
Nu wordt de critiek door die verwijten beïnvloed. Een bekend katholiek weekblad
nam in een (steeds gevaarlijke) één-alinearecensie dit verwijt over, en noemde onze
methode, zonder enige bewijsvoering 'niet onbedenkelijk'.
P. Perquin is niet de eerste, die zich verzet tegen een ontaktisch en weinig delicaat
ingrijpen in het zieleleven van den jongen mens, en niemand met gezond gevoel zal
dit afkeuren. Maar hij taxeert hier, naar onze mening, het offer der jeugd te hoog in
verhouding tot het te bereiken apostolische doel, al getuigt het van moed en inzicht
deze kwestie aan de orde te hebben gesteld. Wij zouden als voorwaarden voor een
godsdienst-psychologisch onderzoek willen stellen:
1) dat niet verder wordt gevraagd, dan naar hetgeen men in vertrouwelijk gesprek
aan zijn vrienden meedeelt;
2) dat dit gebeurt in een sfeer van samenwerking tussen onderzoeker en
proefpersoon, waarbij de nadruk ligt op het sociale doel;
3) dat de proefpersoon zo vrij blijft, dat niemand bemerkt of hij medewerkt of
niet. Ondertekening mag niet worden geëist en de proefleiders mogen geen inzage
krijgen in het antwoord;
4) de proefpersonen moeten op de hoogte zijn van mogelijke publicatie.
Dat ook dan het enquêteren geen vaste plaats op de lesrooster mag innemen en op
uiterst zeldzame en voorzichtige manier moet geschieden, zal iedere opvoeder
hartgrondig erkennen. Hoever 'Jeugd' deze voorwaarden vervult, valt niet met
strikt-logische argumentatie aan te tonen. Daarvoor zijn de irrationele momenten te
talrijk. Steeds kan de tegenstander met een 'Maar ik voel nu eenmaal...' alle bewijzen
opzij schuiven.
Toch - waar het gaat om de al of niet-aanvaardbaarheid van delicate methoden,
heeft de algemene opvatting, die leeft onder verstandig denkende en fijn voelende
opvoeders, grote betekenis. Indien deze het oordeel van P. Perquin te streng vinden,
moet men zijn mening blijven respecteren, maar kan deze niet gelden als norm. Wat
zal nu het oordeel zijn van de rectoren (en vele leraren-proefleiders) der dertig scholen,
die hebben medegewerkt, en waarvan sommigen een naam als leidend paedagoog
te verdedigen hebben? En indien men zich mocht beroepen op degenen, die geen
medewerking hebben verleend, kunnen wij antwoorden, dat slechts één schoolhoofd
(inderdaad in vrij krasse termen!) het bezwaar van P. Perquin naar voren bracht. Alle
anderen beriepen zich op redenen van praktische aard.
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Het wil ons voorkomen, dat de algemene opinie niet staat aan de zijde van onzen
tegenstander, al zal hij zeker medestanders vinden.
Wij hebben overvloedig citaten aangehaald in 'Jeugd' met de bedoeling een levend
beeld te geven van de geestelijke nood onder onze jonge mensen, waarbij het ons
vooral ging om een vergelijking tussen de jeugdgroepen. Wij hadden kunnen zeggen,
dat die nood bestaat; wij hadden kunnen argumenteren; men zou het dan op
zuiver-abstracte gronden hebben aanvaard of - waarschijnlijker - hebben verworpen.
Hier echter staat de jeugd en vertelt, verwijt, hoopt, twijfelt en vraagt in haar eigen
taal; wellicht dat men nu zal luisteren.
Moet men dan het offer van haar intieme ervaringen zo tragisch opnemen? Mensen
staan hun bloed af voor een medemens in nood. Waarom mag de jeugd haar ervaringen
niet afstaan voor transfusie? Maar dan moeten ze worden gepubliceerd. Wat heeft
het voor nut ze als een plasma te laten verstollen in het laboratorium? De onderzoeker
kan ze dan gebruiken als inspiratrice voor nieuwe ideeën, maar wie zal hem geloven,
wanneer hij zich beroept op protocollen in zijn gesloten map?
P. Perquin heeft in 'Streven' van Aug.-Sept. j.l. een artikel geschreven over 'Jeugd
in het tijdperk van de atoombom'. Zijn fijnzinnige paedagogische opmerkingen (wij
denken aan de 'begrijpende glimlach' en 'het stoere gelaat') hebben blijvende waarde.
Maar wie neemt zonder inwendige weerstanden de feiten aan, nu hij zich zonder
enige publicatie beroept op eigen observatie? Is het wel geheel consequent zich
tegenover ongelovige lezers met een zekere triomf te beroepen op de bevindingen
van 'Jeugd' met zijn onvertrouwbare methode? Wij hebben ons afgevraagd, volgens
welke methode P. onze conclusies als waar erkent. Toch niet alleen, omdat ze met
de zijne overeenkomen? Hij moet toch ook materiaal hebben verzameld? En om
welke redenen wil hij aannemen, 'dat de niet-christelijke jeugd veel onverschilliger
tegenover het religieuze probleem staat dan hier (in “Jeugd”) gesuggereerd wordt?'
Waar zijn de protocollen, de gesprekken of observaties, die onmisbaar zijn voor zulk
een algemene uitspraak? Liever nog: waar is de enquête?
Niettemin zijn wij P. Perquin dankbaar, dat hij deze kwestie zo onomwonden
besproken heeft. Met de aanbeveling, dat 'dit boek in geen enkel gezin ontbreken
mag' komt de jeugd ook geen stap verder. Wel zal zij er bij winnen, indien uit deze
polemiek de waarheid met eenzelfde kracht te voorschijn springt, waarmee de ideeën
gebotst hebben.

Nawoord
Daar voor de lezers van 'Streven' niet mijn particuliere mening over 'Jeugd tussen
God en Chaos' van belang is, maar dat hun de mogelijkheid geboden wordt een juist
oordeel over dit werk te kunnen vellen, verheugt het mij, dat Dr van Doornik de
betrouwbaarheid en de wenselijkheid van zijn methode heeft willen verdedigen.
Met de bereidheid om ongelijk of althans een verkeerd inzicht op essentiële punten
te bekennen, heb ik van Doornik's verweer gelezen en herlezen. Ik ben ook inderdaad
onder de indruk gekomen van zijn betoog, maar het heeft mij toch niet overtuigd.
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Het gaat om een belangrijk, doch moeilijk vraagstuk en daarom lijkt het mij
gerechtvaardigd aan van Doornik's verweer een slotwoord toe te voegen.
Het eerste, wat wederom beschouwing verdient, is de betrouwbaarheid van de
methode. Het wil mij nu toeschijnen, dat van Doornik feitelijk toegeeft, wat hij wil
bestrijden. Op zeer fraaie wijze beschrijft hij de inlevings-act van de onderzoeker en
eindigt dan met de woorden, dat de 'verstehende' methode voor illusie en hallucinatie
openstaat. Hij zegt: 'het is daarom wenselijk dat men zijn bevindingen voortdurend
toetst aan de werkelijkheid'. Deze werkelijkheid was bij van Doornik de dagelijkse
omgang met jongelui van allerlei levensopvatting.
Dat van Doornik een kenner der jeugdzielen is, neem ik direct aan, ik zinspeelde
daarop herhaaldelijk in mijn artikel door over zijn intuïtie te spreken. Daarom heb
ik ook een tamelijk groot vertrouwen in zijn oordeel. De vraag is echter, of hij vanuit
zijn reeds aanwezig inzicht in de jeugd de protocollen bekeken heeft en deze daarna
verklaarde of dat het materiaal op zich zelf voor een betrouwbare interpretatie vatbaar
was. Misschien zal van Doornik toegeven, dat het eerste het geval is, maar dat de
talrijke protocollen hem ervoor behoed hebben zijn eigen ervaringen zonder meer
tot maatstaf te nemen en dat zijn zekerheid uittermate versterkt is door de verkregen
antwoorden.
Nu zou ik niet graag willen beweren, dat elke waarde aan het verkregen materiaal
ontzegd moet worden, maar wel wil ik staande houden, dat dit het persoonlijk inzicht
wetenschappelijk niet voldoende kan schragen. Niet alleen, omdat het introspectief
vermogen der mensen in het algemeen tamelijk gering is, maar vooral omdat men
uit een enquête uiterst moeilijk kan achterhalen, wat het introspectief-vermogen van
een bepaalde persoon waard is. Een enkele zal bijzonder opvallen en aan van Doornik
is dit ook niet ontgaan, maar de grote massa kan nauwelijks op deze wijze beoordeeld
worden.
Het is mogelijk, dat een jongmens van achttien jaar weet, dat hij zoekt naar de zin
van het leven, het kan echter ook zijn, dat hij het voor de gelegenheid beweert. Het
is mogelijk, dat hij werkelijk een blijvende afkeer heeft van de 'huichelarij' der
kerkgangers, het kan echter ook een losse bewering zijn.
Veel moeilijker wordt het nog de motieven, de diepere achtergronden en de
betekenis der uitspraak in het licht van aanleg en ervaring te taxeren. Van Doornik
is zelf verwonderd over het feit, dat in bepaalde klassen nauwelijks 5% het
godsdienstprobleem behandelt, maar ruim 50% de verboden omgang met meisjes.
Dit kan een teken van oppervlakkigheid zijn, maar ook van een plaatselijke
moeilijkheid tengevolge van een of andere strenge maatregel van de schoolleiding
of iets dergelijks. Is dit laatste het geval, dan heeft men precies een aanduiding van
het toevallige karakter van bepaalde antwoorden.
Van Doornik ziet in het feit, dat slechts 26% het onderwerp 'liefde en vriendschap'
gekozen heeft een teken, dat het probleem God, godsdienst en levensbeschouwing
de jeugdigen nóg meer bezighoudt dan iets, wat toch zo uittermate hun belangstelling
wekt, nl. liefde en vriendschap. Nu was en is mijn mening, dat de reden van die keuze
in iets anders kan liggen, zoals ik in mijn artikel betoogde. Van Doornik moge van
een andere opinie
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zijn, maar dit betekent nog niet, dat ik mij vergiste of het fundamentele beginsel niet
begreep.
Over fundamentele beginselen gesproken zou ik nog uitdrukkelijk willen zeggen,
wat ik in mijn artikel slechts aanduidde, dat de probleemkeuze, die aan de jeugdigen
is voorgesteld, typisch van volwassenen-standpunt is geformuleerd, wat voor een
waarheidsgetrouwe 'introspectie' in de problemen der jeugdigen zeker niet bevorderlijk
was. Zeker de jeugdige denkt niet volgens deze probleemgroepen, hij mengt ze
dooreen. Hij zal bijv. een belangrijke plaats in zijn denken toekennen aan waardigheid,
rechtvaardigheid enz. in het algemeen, waar God en godsdienst óók van tijd tot tijd
aan geconfronteerd worden.
Het tweede, wat nog enige toelichting verdient, is de kwestie van de wenselijkheid
der methode. Van Doornik vermoedt, dat ik reeds in een geprikkelde stemming was.
Dit is nu ècht een vergissing. Wel is het juist, dat ik - zoals ik in mijn artikel verklaarde
- de kwestie in groter verband zie en mij bezorgd maak over de enquête-ziekte, die
bijna een epidemie wordt. Zo is juist met name het boek van Wunderle, dat naar mijn
mening ongewild bij de Duitse jeugdigen een afschuwelijke reactie heeft uitgelokt,
een zeer-slecht bewijs van van Doornik's stelling (vgl. de uitlatingen over de pauselijke
en kerkelijke onfeilbaarheid). Zo maak ik mij bezorgd over verschillende andere
enquêtes onder de jeugd, die momenteel aan de orde zijn. En om geheel oprecht te
spreken, ik vraag mij steeds met grote ernst af, of en hoe de werkwijze, die in mijn
Instituut gevolgd wordt, paedagogisch verantwoord is. Het is voorwaar geen uiting
van een geprikkelde stemming, maar een zakelijke, door verantwoordelijkheidsgevoel
gedragen bezinning op het werk van ieder, die de jeugd wetenschappelijk wil
benaderen, waarbij ik mijzelf niet uitsluit.
Nu nog enkele korte notities:
1. Zoals van Doornik terecht opmerkt, hebben de jeugdigen geweten, dat hun
mededelingen gebruikt zouden worden. Ik heb dit noch bewust verzwegen noch te
oppervlakkig gelezen. Voor mij is echter de vraag, of zij zich gerealiseerd hebben,
dat deze gepubliceerd zouden worden, van commentaar voorzien.
2. De publicatie van de vertrouwelijke mededeling op blz. 153 wordt door mij niet
een schennis van vertrouwen genoemd, alsof de jongen door de uitlating 'ik kan U
wel zóver vertrouwen' een publicatie wilde voorkomen, maar omdat het mijn mening
is, dat deze mededeling in zich zo vertrouwelijk is, dat een schrijver deze niet moet
publiceren, los van de vraag of de jongen daartegen bezwaar heeft.
3. Ik wil aanvaarden, dat volwassenen van hun geestelijk bloed mogen afstaan aan
hun medemens, zoals S. Augustinus dit deed, maar het valt te betwijfelen, of men
dit van jeugdigen mag toestaan of vragen.
4. Het is niet noodzakelijk, dat de verkregen gegevens onbruikbaar zijn, wanneer
zij niet gepubliceerd worden. Een vertrouwelijke uitwisseling in vakkringen kan voor
het beoogde doel voldoende zijn.
5. Van Doornik stelt aan een godsdienst-psychologisch onderzoek enkele
voorwaarden, die alle aandacht verdienen. Zonder in te gaan op de vraag, of deze
afdoende zijn, moet echter opgemerkt worden, dat zij m.i. in dit onderzoek niet
volledig vervulling vonden. Ongetwijfeld heeft van Doornik
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gepoogd de gesignaleerde discrepantie op te heffen, maar hij kan geen zekerheid
hebben, dat de juiste sfeer (van vriend tot vriend) door de proefleider is geschapen.
Op het eind van zijn verweer brengt van Doornik mijn artikel over de 'Jeugd in
het tijdperk van de atoombom' ter sprake, ik zal hier nu niet op ingaan, omdat een
discussie hierover weinig of niet terzake doet, zonder daarmee de indruk te willen
vestigen, dat het onaanvechtbaar is.
Tenslotte wil ik van Doornik nog eens dank zeggen voor zijn hoffelijk verweer,
dat een verdere discussie heeft mogelijk gemaakt ten voordele van dit ongetwijfeld
moeilijke vraagstuk.
Dr Nic. Perquin S.J.

Politiek Overzicht
Internationaal
SInds Truman niet meer door toeval, maar door vrije keuze van de democratische
bevolking, president der V. Staten is geworden, klinken zijn woorden vastberadener
en worden ze met meer respect beluisterd. Op 5 Januari ontvouwde hij voor het
Congres zijn binnenlands regeringsprogram, dat overeenkwam met de beloften, die
hij vóór de verkiezingsstrijd had afgelegd. Hij riep de medewerking van het Congres
in om de Taft-Harley-wet, waardoor de vrijheid der arbeiders beknot was, in te
trekken en terug te keren tot de vroegere Wagner-wet. Ziekteverzekering moest iedere
Amerikaan in staat stellen goede medische behandeling te verkrijgen. De prijzen zijn
te hoog en de lonen te laag; de landbouwers zullen gesteund moeten worden. De
huisvesting moet verruimd worden, want vijf millioen gezinnen wonen in sloppen
en krotten en drie millioen gezinnen delen hun woningen met anderen. Aan
discriminatie ten opzichte van negers en andere rassenminderheden moet een einde
gemaakt worden. Het onderwijs, dat dikwijls gedwarsboomd wordt door vooroordelen
en onverdraagzaamheid (waarvan de katholieke scholen kunnen getuigen), moet
door de staat gesteund worden. Hiermee noemden we slechts enkele punten, van
diep ingrijpende aard voor de Amerikaanse samenleving.
De 20ste van dezelfde maand, op de dag, dat hij als 32ste president de eed op de
Bijbel en de grondwet aflegde, behandelde de president de verhouding tot het
buitenland. Fel viel hij daarbij, de tegenstelling tussen communisme en democratie
aantonend, de valse filosofie aan, die voorgeeft vrijheid, veiligheid en groter kansen
aan de mensheid te bieden. De politiek der V. Staten was er een van vrede en vrijheid
en om deze te verwezenlijken, zouden zij de steun aan de U.N.O. handhaven, het
Europees helstelprogram met volle kracht voortzetten, de vrijheidlievende landen
tegen agressie versterken door het Noord-Atlantisch veiligheidsplan tot stand te
brengen
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en, dat was een nieuw gezichtspunt, de ontwikkeling van achtergebleven gebieden
bevorderen door hun industrie meer wetenschappelijk op te voeren. Op deze basis,
meende de president, zal met Gods hulp de toekomst der mensheid verzekerd worden
in een wereld van recht, harmonie en vrede.
Op dezelfde datum werd Dean Acheson opvolger van George Marshall, secretaris
van buitenlandse zaken, en James E. Webb van R. Lovett als ondersecretaris van
buitenlandse zaken.
Het aftreden van Marshall is een verlies voor geheel de vrede wensende wereld.
Het was echter wegens zijn verzwakte gezondheid onvermijdelijk.
Het is nochtans geruststellend, dat de opvolgers de lijn, door Marshall getrokken,
zullen voortzetten. 14 Milliard dollar zijn aangevraagd voor de verdediging van de
V. Staten en hulp voor de staten, die zich bij het Atlantisch Pact willen aansluiten.
De strijd tussen 'Israël' en de Arabieren dreigde in de aanvang van dit jaar
internationale verwikkelingen te veroorzaken. Vijf Engelse vliegtuigen, die op
verkenning waren of de Joodse strijdkrachten zich op Egyptisch gebied bevonden,
werden door hen neergeschoten. Vlak daarop ankerden Engelse oorlogsbodems en
ontscheepten troepen in de haven van Akaba, behorend aan de emir van Transjordanië.
De Israëlitische regering beklaagde zich bij de V.R. over de 'eenzijdige interventie
in het Palestijnse geschil'. De V.R. stelde daarop voor, dat Londen het neerschieten
van de 5 R.A.F.-toestellen als een 'betreurenswaardig incident' zou beschouwen en
er verder geen werk van zou maken, hetgeen, onder druk der V. Staten, is ingewilligd.
Op het eiland Rhodos kwamen delegaties der vechtende partijen, Israel en Egypte,
onder voorzitterschap van Ralph Bunche, de bemiddelaar namens de U.N.O., bijeen
om te trachten tot een wapenstilstand te komen. Bunche sprak daarbij de wens uit,
dat regeringen, die niet in het geschil betrokken waren, de onderhandelingen niet in
de war zouden sturen.
Dit was een toespeling op de politiek van Bevin, die zelfs bij een groot deel van
de labour-party werd afgekeurd. Churchill bracht de tweeslachtigheid van de Engelse
regering onder woorden met deze uitspraak: 'Ik denk niet, dat het vrijlaten van Joodse
immigranten (die totnogtoe op Cyprus worden vastgehouden) van weerbare leeftijd
erg goed strookt met de militaire actie, die in andere richting is ondernomen. Versterkt
niet Bevin beide partijen tegelijkertijd?' Daarom diende Churchill een motie van
afkeuring in, die weliswaar verworpen werd met een meerderheid van 90 stemmen,
maar waarbij 70 socialisten zich van stemming onthouden hebben. Een
Pyrrhus-overwinning! die in ieder geval de positie van Bevin wankel heeft gemaakt.
Het heeft niet mogen baten, dat Mac Arthur de Amerikaanse regering er op heeft
gewezen, dat een verder doordringen der communisten in China de positie van de
Sovjet ten opzichte van Japan aanzienlijk zal versterken. Te meer, omdat bij de
verkiezingen de Japanse communisten van 4 op 35 zetels gestegen zijn. Een poging
der Chinese regering van Nanking om bemiddeling der grote mogendheden in de
burgeroorlog te verkrijgen, is door hen allen, ook door Rusland, afgewezen. De
communisten, die na Tientsin veroverd te hebben en Peping tot capitulatie te hebben
gedwongen, thans Nanking zelf bedreigen, zijn zo zeker van hun overwin-
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ning, dat zij, alvorens besprekingen over de vrede te beginnen, inwilliging eisen van
de meest strenge voorwaarden. Eerst na langdurige beraadslagingen met zijn omgeving
en een aantal generaals, besloot Tsjang Kai Sjek zijn officiële werkzaamheden te
onderbreken, omdat volgens de Constitutie de president niet kan aftreden, en het
bestuur tijdelijk over te dragen aan de vice-president. De grote man, wiens verdiensten
voor China door zijn bijna voortdurende strijd tegen de binnenlandse wanorde en
tegen de invasie van Japan in 1937, ondanks deze tegenslag, onvergetelijk zullen
blijven, heeft zich in eenzame overweging in zijn geboortedorp teruggetrokken.
In het Engelse Parlement had Bevin om niet ineens voor de oppositie te zwichten,
geantwoord, dat hij de staat Israel niet kon erkennen dan na bespreking met de leden
van de westelijke Unie. Deze is 28 Jan. te Londen bijeengekomen en bevond, dat het
tijdstip bereikt was, waarop de regering van Israel erkenning de facto verleend kon
worden. Het zal nu niet lang meer duren, of Israel geniet de erkenning van bijna alle
mogendheden. De consultatieve Raad der Westelijke Unie heeft een stap verder gezet
in zijn organisatie. Hij heeft opgericht een 'Raad van Europa', die bestaan zal uit een
commissie van ministers, die in het geheim beraadslagen, en een consultatief lichaam,
dat in het openbaar zal bijeenkomen. De vijf bondgenoten zullen andere Europese
landen uitnodigen met hen mee te werken en hebben reeds de culturele samenwerking
ter hand genomen. Op 17 Februari zal de culturele commissie in den Haag nadere
besprekingen houden.
Nauwelijks was de regering van Noorwegen op dreigende toon gewaarschuwd
zich niet bij het Atlantisch Pact aan te sluiten, of de zg. goedmoedige Stalin toonde
zich de meest vredelievende van alle mensen. Hij is bereid met de V. Staten samen
te werken, Truman te ontmoeten, de vervoerrestricties in Berlijn op te heffen, mits
de geallieerden afzien van de stichting van een afzonderlijke West-Duitse staat en
de ministers der vier mogendheden het Duitse probleem nog eens gezamenlijk
bespreken. Wanneer de geallieerden een flinke portie goed vertrouwen kunnen
opbrengen en voor dit aanbod bezwijken, kan de comedie weer van voren af aan
beginnen. Of het moest zijn, dat Truman gelijk had, toen hij zei, dat er een
betrouwbare vredesstroming in de Sovjet te bespeuren viel.

Nederland
Na bijna drie weken in Indonesië vertoefd te hebben, is minister-president Drees,
vergezeld van jhr. Michiels van Verduynen, ambassadeur te Londen, op 22 Jan. in
het vaderland teruggekeerd. Mr Drees was redelijk tevreden, ofschoon de 'huidige
stand van zaken nog kritiek' was. Ofschoon in Oost-Indonesië en in Pasoendan nieuwe
regeringen werden gevormd, waren de besprekingen met de deelstaten vlot verlopen
en was men het eens geworden over de te vormen interim-regering, waarvan de
republiek om haar betekenis niet mag worden uitgesloten. Het is de taak van de
federalisten zelf om in onderling overleg met de republiek tot een oplossing te komen.
De minister-president had ook contact opgenomen met de republikeinen, prof. Supomo
en Sjahrir, en het was hem gebleken, dat ook dezen bereid waren samenwerking
tussen alle Indonesiërs en van
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dezen met de Nederlanders mogelijk te maken. Met Hatta, die een wel erg
dubbelzinnige rol heeft gespeeld, had toevallig geen onderhoud kunnen plaats hebben.
'Aan de vruchtbaarheid zou het ten goede komen, indien in internationaal opzicht
ten aanzien van dit probleem enige rust zou intreden.'
De redelijkheid van deze verzuchting staat boven twijfel. Maar de buitenwereld,
met name de 'New-Delhi-conferentie' van 19 Aziatische staten en de V.R. hebben
hun verborgen bedoelingen om zich met deze interne zaak te bemoeien. Pandit
Nehroe, de premier van India, verklaarde wel, dat de Delhi-bijeenkomst niet bezield
was van vijandigheid jegens een bepaald land, zelfs niet tegen Nederland, maar de
resoluties, door deze vergadering aanvaard, geven daar geen blijken van. De
Nederlandse actie van 18 December wordt een flagrante schending genoemd van het
Handvest der V.N. Daarom moeten de republikeinse leiders onmiddellijk in vrijheid
gesteld worden, opdat zij hun functie weer ongestoord te Djokjakarta zouden kunnen
uitoefenen. De Nederlandse troepen moeten de bezette gebieden vóór 15 Maart
ontruimd hebben. De republikeinse regering moet alle faciliteiten hebben voor
communicatie met de buitenwereld. Tevens moet vóór 15 Maart de interimregering
gevormd zijn en de Nederlandse troepen zullen, op aanwijzing van de C.v.G.D. uit
geheel Indonesië worden teruggetrokken, waarna uiterlijk 1 October de verkiezingen
voor een constituerende vergadering gehouden worden, terwijl op 1 Jan. 1950 de
macht over geheel Indonesië volledig overgedragen zal zijn aan de V. Staten van
Indonesië. Dat de Aziaten zulke exorbitante eisen stelden, kan men op verschillende
gronden verklaarbaar maken. Maar dat de V.R. er nog een schepje boven op deed,
zou men, op zijn zachtst gezegd, aan schuldige onwetendheid moeten toeschrijven.
Hij heeft zich niets aangetrokken van de rede van koningin Juliana, waarin Zij de
ernst en de goede wil van de Nederlandse regering onderstreepte. Onverstoorbaar
heeft hij de verwijzingen van Dr. van Royen naar het gedrag van de Sovjet-Unie,
toch ook lid van de V.N., ten opzichte van haar tegenstanders, van India ten opzichte
van Hyderabad, van de Joden in Palestina, welke staten alle in strijd met de besluiten
van het Handvest en voorschriften van de V.R. hebben gehandeld, over zich heen
laten gaan. De Britse houding in de V.R. liet zich niet beïnvloeden door scherpe
opmerkingen in het Hogerhuis, als: 'De Nederlandse regering handelde niet anders
als wij op Malakka deden om de orde te herstellen' of: 'De Nederlandse actie is
fundamenteel juist, een standpunt, dat wordt gedeeld door elke competente Britse
criticus' en: 'Men moet niet vergeten, dat sommige van deze republikeinse leiders
collaborateurs met de Japanners zijn geweest en dat tot het einde toe bleven, terwijl
de inheemse bevolking als geheel de terugkeer van de Nederlanders toejuichte'. Ook
naar de stemmen uit Amerika, die op de financiële transacties van hun geldmagnaten
met de republiek de aandacht vestigden werd niet geluisterd. Dr. Jessup zette zijn
wil door en samen met Cuba, Noorwegen en China bood hij de beruchte resolutie
aan, die 29 Jan. aanvaard werd met 7 voor en vier onthoudingen. De verwrongen en
met de waarheid in strijd zijnde rapporten van de C.v.G.D. dragen voor geen gering
deel de verantwoording voor deze partijdige handelwijze.
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De resolutie is zeker op twee punten onaanvaardbaar. Vooreerst het herstel van de
republikeinse regering te Djokja en vervolgens het ingrijpen van en een toezicht door
een commissie van de V.N. op de regeling van zaken, die alleen de souvereiniteit
van Nederland aangaan.
Dr. van Royen heeft de V.R. de consequenties van dit besluit duidelijk voor ogen
gehouden: 'Indien ondanks deze bezwaren de raad deze resolutie zou aanvaarden,
dan zou een zeer ongewenste verhouding geschapen worden tussen de Nederlandse
regering en de raad, waarvoor hijzelf (de raad) de verantwoordelijkheid heeft te
dragen.'
'Quos Jupiter vult perdere, prius dementat.'
1-2-49
K.J.D.

Belgie
Tot voor enkele maanden waren slechts weinigen ongerust over de economische
crisis, die nochtans onvermijdelijk moest komen, gelet op de protectionistische
maatregelen die in haast alle landen, de V.S.A. niet uitgezonderd, werden getroffen.
Thans is de welvaartsdroom aan flarden: de fabricatiegoederen hopen zich in de
bergplaatsen op, de werkloosheid neemt elke dag toe; dientengevolge worden de
reeds zware belastingen ondragelijk - en remmen een élan dat reeds gebroken is. Het
is derhalve niet te verwonderen, dat in de afgelopen maand de bezorgdheid om de
sociaal-economische moeilijkheden groter is geweest dan die om zuiverpolitieke
aangelegenheden.
De Algemene Raad van de B.S.P. wijdde daarom haar vergadering van de 6e
Januari, waarop de Heer Spaak en de overige socialistische ministers aanwezig waren,
aan de bespreking van het probleem der werkloosheid. Zij die gemeend hadden, uit
de resolutie die aan de pers werd medegedeeld, alsook uit het verklarend artikel van
de Heer Buset in 'Le Peuple' van de 8e Januari, te mogen afleiden dat de socialisten
van ideologische vooroordelen of partijpolitieke aanmatigingen zouden afzien, werden
door de ontwikkeling van het incident De Groote-Duvieusart ontgoocheld.
De Heer De Groote, B.S.P.-minister voor Economische Coördinatie, dreigde met
ontslag indien hij zijn departement niet mocht uitbouwen tot een soort superministerie
voor economische zaken, belast met de bestrijding van de werkloosheid. Daar de
Heer Duvieusart, de kranige C.V.P.-minister voor Economische Zaken zich tegen
elke inbreuk op zijn bevoegdheid verzette, en van de economische en financiële
politiek, die in Maart 1947 was ingezet, niet wilde afwijken, moest de Heer Spaak
bemiddelend optreden. Of de moeizaam bereikte overeenkomst, die in haar grote
lijnen voor de Heer Duvieusart voordelig was, duurzaam zal zijn is een andere vraag,
waarop zelfs na de interpellatie van de Heer Buset, op 8 Februari, niet kan geantwoord
worden. Dit conflict, aldus de Heer A. Breyne in 'Volkspartij' van Januari 1949, is
immers: 'een fataal verschijnsel in een regering waar beide partijen inzien dat ze niet
anders kunnen dan (minstens nog een paar maanden) samenregeren, terwijl zij het
met de dag moeilijker eens worden over de grondvraagstukken van het ogenblik. In
dit licht gezien moet elke overeenkomst als gebrekkig en precair voorkomen, en
moet het geschil steeds weer oprijzen bij elke ernstige beslissing
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die de regering zal moeten nemen'.
Wat het financiële probleem betreft, heeft de Heer Schot in de Senaat, in een
schitterende en sterk gedocumenteerde redevoering de verantwoordelijkheid van de
verschillende partijen vastgelegd: de volksfrontregeringen, waarvan ook de Liberalen
deel uitmaakten, hadden begin 1947 het land bij het bankroet gebracht. De toetreding
van de Volkspartij tot de regering in Maart 1947 was het begin van de redding; de
cijfers zijn daar om het te bewijzen.
Sindsdien werd het deficit aangezuiverd, werd zelfs een deel van de Openbare
Schuld gedelgd, terwijl anderzijds de begrotingen - op een paar milliarden na - in
evenwicht werden gebracht. Daartoe volstond, nadat eerst het vertrouwen hersteld
en klaarheid in de financiën van de Staat was gebracht, de - door de linkse regeringen
goedgekeurde en door de C.V.P.-B.S.P. regering gemilderde - fiscale wetten stipt
toe te passen.
Het is evenwel de toepassing van de niet voldoende gemilderde fiscale wetten die,
vooral sinds de crisis is ontstaan, een grote misnoegdheid verwekt. Dat noch de
opeenvolgende regeringen, noch de particulieren het fiscaal probleem op een correcte
wijze formuleren, vergemakkelijkt de oplossing niet. Doorgaans staart de regering
zich blind op de, ten onrechte practisch onbesnoeibaar geachte uitgaven van de Staat,
en beschouwt derhalve de burger als 'taillable et corvéable à merci'. De burger
daarentegen zit zozeer in de fiscale zorgen, dat hij bij de critiek op de bestaande
wetgeving niet de minste rekening houdt met de onbetwistbare noodwendigheden
van de Staat, waarvan hij daarenboven de nieuwe sociale taak uit het oog verliest.
Het anderzijds voortreffelijk artikel, dat door de Heer Désiré Lamalle in de 'Revue
Générale Belge' van Januari onder de titel 'Le Problème Fiscal' werd gepubliceerd,
is kenschetsend voor zulk een mentaliteit.
In de laatste paar maanden heeft de regering evenwel van meer begrip blijk
gegeven. De Minister voor Financiën is, althans wat betreft de tekstiel en bij wijze
van proef, op een oude wens van de handelslui ingegaan: de overdrachttaks werd
door een verdubbelde taks aan de bron vervangen. Hij heeft zich insgeljjks met het
wetsvoorstel van de Heren Philippart en Co (C.V.P.) verzoend; dit strekt tot de
toekenning aan al de belastingsschuldigen van een referentie-inkomen, tot welk
bedrag hun inkomen uit de oorlogstijd aan de buitengewone belasting niet zal
onderworpen worden.
Blijft nog de grootste ergernis, verwekt door de gelijktijdige invordering van de
belastingen over verschillende boekjaren, meer de extra- en buitengewone belastingen.
Zal de regering aan de belastingbetaler respijt geven, en hem tevens de intresten van
verwijl kwijtschelden? Het is te hopen, want de vertwijfeling ware, bij de aanstaande
verkiezingen, een slechte raadgever op wiens hulp de linksen thans reeds speculeren.
Th.L.

Streven. Jaargang 2

637

Kroniek
Het proces Mindszenty en 'De Rechten van den Mens'
Het in dit nummer opgenomen artikel over de 'Verklaring van de Rechten van den
Mens' was geschreven en ter perse gezonden vóór de gevangenneming, het proces
en de veroordeling van den Primaat van Hongarije, kardinaal Mindszenty.
De schrijver van het artikel had eigenlijk geen andere bedoeling dan in 't kort
uiteen te zetten hoe de Verklaring is tot stand gekomen. Van zelf sprekend heeft hij
terloops hier en daar zijn waardering voor den gepraesteerden arbeid uitgesproken
en ook zijn critiek op onderdelen en geheel. Door de gebeurtenissen in Hongarije
echter is de Verklaring van de rechten van den mens in zulk een ander daglicht komen
te staan, dat de redactie met volle instemming van den schrijver hierover nog een en
ander wil zeggen. Om onze mening duidelijk weer te geven willen we uit het artikel
twee aangehaalde woorden onderstrepen.
Mevrouw Roosevelt sprak op de Uno-Vergadering in December: 'Indien de
Algemene Vergadering dit project aanvaardt, dan zal dit document (de Verklaring
van de rechten van den mens), deze magna carta voor de wereld, op deze tijd zijn
stempel drukkken'. Inderdaad, maar helaas een heel ander stempel dan de hooggeachte
spreekster bedoelde, het stempel n.l. van neutrale godloosheid en van een infantiel
optimisme. Men is geweken voor het verzet van Rusland en zijn vazalstaten tegen
de erkenning van God. En dat niettegenstaande iedereen in de Uno weet, dat de
satanische opzet van het communisme is God en godsdienst zo mogelijk weg te
vagen. Maar daardoor mist deze verklaring van 's mensen rechten elke basis, ze is
een samenstel van mooie woorden, maar volkomen overgeleverd aan willekeur,
pharisaeïme en kwaadwilligheid. Blijkt dit niet voldoende uit het afzichtelijk proces
en de veroordeling van Kardinaal Mindszenty! Want ook de grondwet van de
Sowjetrepublieken erkent de grondvrijheden van den burger, met name de vrijheid
van godsdienstige gebruiken en de persoonlijke onschendbaarheid (zie boven pag.
611). Hoe heeft de misdadige bende, die Hongarije knevelt, die vrijheden
geïnterpreteerd!
En daarom - dit is het tweede woord dat moet worden onderstreept, het woord van
den Russischen afgevaardigde Vichinsky - 'Deze Verklaring is de Verenigde Naties
onwaardig'. Niet om de reden die Vichinsky aangeeft, maar omdat die verklaring,
behalve de ontkenning van God, ook nog een ontstellend bewijs is van
zelfoverschatting en van zulk een gebrek aan realiteitszin, dat men aan iets infantiels
moet denken. Zulk een verklaring, hoe goed dan ook bedoeld, kon het toch al niet
grote gezag van de Uno slechts nog meer ondermijnen. Uit welk een feitelijk
machteloze overspanning zij is geboren bleek wel bij de gevangenneming en het
monsterproces van den Primaat van Hongarije. Was de Uno toen niet verplicht haar
stem te verheffen?
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Moest de Uno dat proces niet aanvoelen als een brutaal antwoord van Rusland en
zijn satellieten, op de Verklaring van December? De Uno heeft tot nog toe gezwegen
in alle toonaarden, bereid om met de vertegenwoordigers van Moskou en consorten,
nadat de misdaad is bedreven, weer te gaan zitten aan dezelfde tafel en alle veto's en
brutaliteiten dier heren met lankmoedigheid te incasseren, voor wie de Uno toch
niets anders is dan een middel om internationale propaganda te voeren voor het
communisme.
Er wordt op aangedrongen, dat wij, Katholieken, meer positieve bereidwilligheid
zouden tonen om de Verklaring te aanvaarden, of althans om meer overtuigd te zijn
van de oprechte bedoelingen der opstellers. Natuurlijk zijn wij van die oprechte
bedoelingen overtuigd. Maar oprechte bedoelingen alleen kunnen hier niet een
voldoende reden vormen voor een positieve adhaesie. Alleen de eigen mérites van
de Verklaring mogen hier den doorslag geven. En dan is er voor de gelovigen in 't
algemeen en voor de Katholieken in 't bijzonder alle reden om een gereserveerde
houding aan te nemen. Want vooreerst is 't de bedoeling om door een Pact of
Conventie alle landen van de Organisatie te verplichten de Verklaring op te nemen
in de eigen wetgeving, zelfs met aanpassing van deze aan de formuleringen der
Verklaring. Dit zal in Christelijke landen neerkomen op een minimalisering of
neutralisering van de in die wetgeving nog aanwezige Christelijke elementen. (Cfr.
hierboven pag. 616 over de nodige veranderingen in de Belgische wetgeving
aangaande één enkel punt van de Verklaring). Maar vervolgens is het hoog tijd, dat
alle Katholieken, alle Christenen, alle in God gelovenden zich eens rekenschap geven
van de steeds voortschrijdende laïcisering, neutralisering, atheïsering van het openbare
leven in al zijn geledingen. Deze Verklaring van de rechten van den mens is er niet
alleen een nieuw voorbeeld, een nieuw symptoom van; het is een belangrijke en
officiële stap in de atheïstische richting, geconsacreerd nota bene door de Uno. Men
moet toch wel stekeblind zijn om niet te zien, dat nu meer dan ooit de wereldstrijd
gestreden wordt vóór of tegen God, of juister dat op satanisch hartstochtelijke en
listige wijze tegen God wordt geageerd, waarbij vele God-gelovigen om wille van
een wankele en ijdele vrede zich al te verdraagzaam tonen en zich laten verleiden
tot het doen van concessies, waarbij het recht van God wordt miskend. Mogen wij
Katholieken daar nog langer aan meedoen? Menen wij werkelijk den wereldvrede
daarmee te kunnen verzekeren en mede te werken aan den bouw van een echt
vredespaleis? 'Als de Heer het huis niet bouwt dan arbeiden de werklieden te vergeefs.'
Als God, als Christus miskend blijft zal aan de Uno nog een kortere levensduur
beschoren zijn dan aan den Volkerenbond.
De Redactie

Misdaad tegen de Redelijkheid
De drie grote totalitaire ideologieën van deze eeuw, communisme, fascisme en
nationaalsocialisme, zijn in wezen niets anders dan pseudo-religie's waarin sedert de
Franse Revolutie en dieper gezien sedert de
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Renaissance in Europa, de veelvuldigheid van paganistische tendenzen op een min
of meer willekeurige, door politieke en economische nood opportuun bepaalde wijze
tot actualiteit zijn gebracht. Mussolini die de Staat almachtig maakte was als daadmens
die ideeën van anderen concretiseerde niet minder heiden dan Gentile, en de laatste
niet minder heiden dan Hegel, die de absurditeit in het Europees denken inaugureerden
en voortzetten, welke absurditeit van katheder tot katheder gedragen eenmaal op
monsterachtige wijze tot historische zichtbaarheid zou worden gebracht.
De wetenschap die op de meest directe wijze invloed uitoefent op het leven van
alle mensen is de wijsbegeerte, en van geen enkele wetenschap zijn de mensen zich
de invloed juist minder bewust dan van de wetenschap van het denken. Het leven
van een Kolchozen-boer uit de Oekraïne of van een fabrieksarbeider uit Detroit wordt
onder vele andere factoren voornamelijk bepaald door de wijsbegeerte. Aan de
millioenen grote, kleine en minuscule maatregelen die op politiek, cultureel,
economisch of sociaal gebied worden getroffen, liggen wereldbeschouwingen ten
grondslag en deze wereldbeschouwingen worden, misschien in fijner, in
aristocratischer vormen geschapen door de philosofen. Niet de laboratoria, maar de
studeerkamers der philosofen zijn ten laatste beslissend voor het lot dezer wereld,
voorzover dat van stervelingen afhankelijk is. Zelfs de onvergankelijke en boven
alle aardse verwarringen uitgaande eeuwige waarden, ons in geopenbaarde religie
gegeven, worden in staat en maatschappij geactualiseerd naar de mate van de
redelijkheid en van de waarheidslievendheid die in bepaalde kulturen aanwezig zijn.
In zeer beslissende perioden der geschiedenis is de katholieke activiteit soms
geparalyseerd door de besmetting met wijsgerige systemen waarvan de
onverenigbaarheid met de waarheden door God geopenbaard, niet door allen of niet
tijdig genoeg door enkelen werd onderkend. En zoals de eerste hoofdstukken van
Genesis geen palaeontologische of geologische synopsis vormen, zo zijn de Decaloog
en de Bergrede geen exacte handleidingen voor de veelvuldige politieke en sociale
structuren die in de tijd mogelijk zijn. Zij normeren slechts het zedelijk handelen van
het individu voor alle tijden en in alle staatkundige en maatschappelijke structuren,
waarvoor redelijke Staats- en Maatschappijleer verantwoordelijk is.
Zoals de wijsbegeerte in alle mensen een zekere logica (vulgaris) en de evidentie
van bepaalde beginselen (identiteit, causaliteit) vooronderstelt, zo veronderstelt iedere
kultuur een bepaalde mate van algemene redelijkheid. Aanslagen op de redelijkheid
en de waarheidslievendheid zijn misdaden tegen de menselijkheid en tegen de primaire
grondslagen der algemene orde.
Als erfstuk van de positivistische en materialistische 19e eeuw bezit de moderne
mens de overtuiging dat ideeën de onpraktische en onschadelijke luxe van een kultuur
zijn, zonder te begrijpen dat deze overtuiging zelf de algemene heerschappij van een
idee veronderstelt. Het is echter de moderne mens in het geheel niet bekend, dat hij
leeft in de laatste fase van het tijdvak der historie dat in zekere zin het 'philosofische'
zou kunnen genoemd worden.
De Middeleeuwen staan in hun hoogtepunt in het licht der theologie. De grote
kultuurscheppingen
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van die tijden: Kathedraal, Divina Commedia en de grote politieke scheppingen:
Rijksidee, Kruistochten zijn zonder de funderende theologische maximen niet te
begrijpen. In deze religieuze, geestelijke ruimte heeft de wijsbegeerte haar wezenlijke
vrijheid en organische plaats kunnen veroveren. Eerst na de Renaissance en
konsequent en totaal na Kant begint het primaat van het menselijk denken met
ontkenning der Openbaring zelf de pseudo-religieuze, de pseudo-theologische wortel
van onze moderne kultuur te worden. Wanneer de Westerse mens na de barbaarse
politieke realisatie's van pantheistische philosophemen de bronnen van eigen,
traditionele humanistische kultuur ziet in het philosophentijdvak van Hellas bekorende
historie, dan moge de Westerse mens bedenken dat ook de grote scheppingen der
Helleense kultuur alleen in het licht van de religie, in de sporen nagelaten door de
Oer-Openbaring, kunnen verklaard worden. De thema's van de verhouding tussen
God en mens, van Goddelijk bestier en menselijke hybris, van liefde en haat liggen
niet alleen ten grondslag aan de geweldige dramatiek, aan de bloeiende sculptuur,
maar in de natuurlijk-mystieke sfeer van het Orphisme aan de grote wijsgerige
visioenen van Plato. Het is de breuk met de religie, het opgaan in de ratio alleen, die
als sofisme het verval der Attische kultuur inzet.
De misdaden tegen de redelijkheid en de waarheidslievendheid door geperverteerd
denken, door de duistere inspiratie der superbia bedreven, worden tot op dit uur
coram publico aangewezen en geestelijk berecht door de Kerk. Het is de Kerk die
de haar gegeven schat van Waarheid verdedigt tegen de onwaarheid, maar niet met
de apodiktische paradoxen van de moderne mode-filosoof maar met de diepte en de
omvang van een bewijsvoering, met de psychologische fijngevoeligheid, met het
historische begrip, met het onderscheid tussen mens en systeem en met de bezorgde,
universele liefde die deze Kerk krachtens haar wezen en door haar functie als draagster
van tweeduizend jaren Europees-Helleense traditie bezit. Tegenover de immense
gevaren die het moderne, goddeloze denken in potentie voor deze en de komende
generatie bereidt, moge de doordringende, actuele verhouding van het woord der
Kerk tegenover het woord der wereld, van de afweer der Kerk tegen de aanslagen
op de redelijkheid voor de katholieke redenaars en publicisten hun taak bepalen in
een waarachtige 'Actio Catholica'. En in de vele vormen van geestelijke samenwerking
waartoe de volken in het besef der wereldgemeenschap nu reeds organisatorisch
komen, dient er plaats te zijn voor het lichaam, dat zich bezig houdt met het
waarnemen van alles wat er op het immense gebied van de geestelijke voorlichting
gebeurt, opdat aanslagen tegen de redelijkheid worden voorkomen, voordat de
onredelijkheid, d.i. de on-menselijkheid, alle humanisme heeft vernietigd. Deze
verantwoordelijkheid zal de menselijke universitas eerst dan efficient kunnen
aanvaarden, wanneer zij aan de Kerken de conveniërende plaats heeft gegeven, die
deze Heilsinstituten zuiver menselijk en historisch-traditioneel gezien toekomen. En
onder de Kerken vraagt de Kerk van Rome krachtens de Goddelijke uitdrukkelijkheid
van haar eenheid, van haar traditionaliteit, haar heiligheid en haar universaliteit, een
eigen en bijzondere plaats, die
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mede door haar bizondere, internationaal-juridische situatie is bepaald.
'Wir deutsche Sozialisten sind stolz darauf, dass wir abstammen, nicht nur von
Saint-Simon, Fourier und Owen, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel.' Het
woord van Engels is veelzeggend in het dreigend gezicht van deze tijd. En niemand
weet of de barbaarse voltrekkers van een toekomstige politiek en maatschappelijke
mythe, zich niet zullen beroepen op 'L'être et le néant' van Sartre of de blasfemische
visie's van den pseudo-philosoof Vestdijk op 'De Toekomst der Religie'. In
pan-sociologisme en pan-psychologisme naderen Russische en Angelsaksische
wetenschap elkaar op de meest verontrustende wijze. En daarin liggen tendenzen
geborgen die een nieuwe kultuur, een kultuur van theologisch primaat, als aanslagen
tegen de redelijkheid niet alleen zal aanwijzen, maar zonder vrees voor een telkens
opduikende Giordano Bruno-kultus ook zonder de strafrechtelijke radicaliteit van
het verleden, zal weten af te weren. En wanneer deze theologische kultuur niet komt,
is het Avondland ook zonder Spengler en Toynbee verloren.
C. Thoen

Natuur en Moraal
Het veelgelezen, in boeiende stijl en in een geest van warme menselijkheid geschreven
boek van de in het concentratiekamp overleden Utrechtse vrouwenarts Dr M.L.
Muller1. bevat in zijn laatste hoofdstuk enige beschouwingen, die bij niet zeer critische
lezers gemakkelijk aanleiding geven tot misverstand of twijfel. De schrijver houdt
in dit hoofdstuk dat hij 'Om het moederschap' noemt een pleidooi voor de gelijkstelling
van de gehuwde en de ongehuwde moeder en hij baseert dit pleidooi op een vermeende
tegenstelling tussen natuur en moraal. 'De natuur' - aldus lezen we op blz. 225 - 'heeft
anders gewild dan de wetten der moraal, door de menselijke geest ontworpen als rem
en schutsel tegen het instinct der zinnen'.
Voor dit 'ontwerp van de menselijke geest' heeft de schrijver overigens alle respect:
'Bij de mens zou een ongebreideldheid der voortplanting op de duur tot
zelfvernietiging leiden. Een volk, dat door een te groot aantal zich niet meer kan
voeden, sterft uit of verschaft zich een uitweg door de oorlog, tenzij het zich op
vredige wijze aanpast. Zo is de leer van de moraal ontstaan, die de kuisheid van het
huwelijk aanprijst, de monogamie, de huwelijkstrouw en die bij de cultuurmens van
kind af aan als een goed regelaar tegen overdrijving wordt aangeleerd' (blz. 225).
Een der regels van de moraal, zoals die in de beschaafde maatschappij officieel
nog wordt gehuldigd zegt, dat het recht op het leven onaantastbaar is en dat een
onschuldige nóch door een particulier nóch door een maatschappij van het leven mag
worden beroofd. Dit geldt ook voor het ongeboren leven zodat abortus bij de wet
verboden is. Inzake deze regel van de moraal, in de bovengenoemde opvatting een
onderdeel van het 'ontwerp van de menselijke geest' wordt door Dr Muller

1.

Dr M.L. MULLER 'Aan de poort van het leven'. Herinneringen van een vrouwenarts. Utrecht, enz. 1948.
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een amendement ingediend. 'Het opwekken van de abortus' zo schrijft hij op blz. 228
'wordt op medische aanwijzing oogluikend toegestaan, tenminste, wanneer deze
aanwijzing op goede gronden berust... Er zijn echter ook gevallen, waar de medische
indicatie niet geldt, doch die door hun gecompliceerdheid zó ernstig zijn, dat ik zou
wensen ook andere uitzonderingen toe te staan met behulp van een speciale rechtbank
van vroede en eerbare mannen en vrouwen, die in het belang van een anders vernietigd
mensenleven, naar eer en geweten, uitspraak konden doen'.
Indien inderdaad de wetten der moraal een ontwerp waren van de menselijke geest
zou ieder verstandig en zelfstandig-denkend mens het recht hebben daarop
amendementen in te dienen en over het voorstel van Dr Muller zou zeker te praten
zijn.
De zaak staat echter geheel anders. De wetten der moraal zijn geen ontwerp van
de menselijke geest, zij zijn de menselijke natuur zelf of als men het zo noemen wil,
regels, waardoor de natuur zichzelf beveiligt en voor vernietiging behoedt. In
hoofdtrekken zijn deze regels aan iedere mens bekend, zij vormen de natuurwet die,
zoals wij het gewoonlijk uitdrukken 'in het hart van iedere mens staat geschreven'.
Meer expliciet zijn deze regels door God geopenbaard in het oude en nieuwe testament
en hun handhaving en uitleg is toevertrouwd aan de Kerk, die de behoedster en
uitlegster van de openbaring is.
De regels van de moraal worden niet zoals Dr Muller schrijft door de mens
aangeleerd, maar zij zijn de stem der natuur, die door iedere mens in zijn geweten
gehoord wordt. In de toestand van de gevallen natuur, door de erfzonde veroorzaakt,
is de mens geneigd deze stem door zijn hartstochten te laten overschreeuwen en tegen
zijn eigen natuur in te gaan.
Moet dus de tegenstelling tussen natuur en moraal zoals Dr Muller die adstrueert
volstrekt verworpen worden, een andere door hem gesuggereerde oppositie, tussen
moraal namelijk en barmhartigheid is niet minder onjuist (blz. 226). Niet slechts de
gerechtigheid behoort tot de moraal. Wie zich aan de wetten der moraal vergrepen
heeft, maar zijn daad betreurt vindt barmhartigheid bij God en heeft ook recht op
barmhartigheid van de kant van de mensen. Dit geldt natuurlijk ook voor de
ongehuwde moeder en wij kunnen Dr Muller bijvallen in zijn hekeling van 'een
publiek, dat de splinter in het oog van een ander zo gaarne ziet, om de balk in zijn
eigen oog te vergeten' (blz. 230). Wij kunnen overigens opmerken dat deze
barmhartigheid juist diep begrepen en beoefend wordt in kringen, die het absotute
karakter van de wetten der moraal vóór alles wensen hoog te houden.
In welk gevaarlijk drijfzand men geraakt als men de 'absoluutheid' van de wetten
der moraal ook maar in het geringste prijs geeft wordt ons geïllustreerd door de
schrijver zelf. Op blz. 227 toont hij zich van de ene kant bereid het voorschrift 'Gij
zult niet beschikken over leven en dood' te aanvaarden als uitspraak van zijn 'medisch
geweten', maar van de andere kant twijfelt hij aan de juistheid ervan en schrijft: 'Goed
beschouwd, een onbillijk en verwarrend standpunt, want wel worden honderden
schepselen Gods vernietigd, die tot nut en onderhoud van het enige met rede begaafde
wezen moedienen, schepselen, die toch ook het recht om te leven hebben meege-
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kregen op het ogenblik van hun intreden in de wereld'. Hier wordt het essentiële
onderscheid tussen mens en dier toch minstens enigszins verdoezeld en het verbod
om te beschikken over leven en dood van een (onschuldig) mens toch minstens
enigszins aangetast en het is bijzonder tragisch te bedenken dat juist het loslaten van
deze absolute regel der moraal tot de ergste excessen heeft geleid van een regiem
dat onder zijn talloze slachtoffers ook de edele persoonlijkheid van Dr Muller telt.
De misvattingen uit het laatste hoofdstuk van Muller's boek, die wij signaleerden
zijn - naar het ons voorkomt - geen reden de lezing van dit uitstekende, met
diep-psychologisch inzicht geschreven boek aan ontwikkelde Katholieken te ontraden.
Zij zullen er veel uit kunnen leren en wat het laatste hoofdstuk betreft: bij het
constateren van de twijfels en onjuistheden inzake kwesties van moraal, die een
scherpe geest als die van de schrijver niet wist te vermijden zullen zij zich gelukkig
prijzen dat zij, waar persoonlijk inzicht te kort schiet, veilig kunnen steunen op het
oordeel van hun Kerk, die de 'zuil en grondvesting' der waarheid is.
Dr F.J.C.J. Nuyens

Brief aan de Heer Dick Ouwendijk
Weledele Heer,
Bij wijze van spreken heeft U me door Uw artikel in K.C.T. Streven de pen uit de
hand geslagen.
Als neerlandicus en als priester met grote belangstelling de gang der nieuwere
literatuur volgend, heb ik de meeste van Uw romans gelezen, juist in verband met
de stromingen in Frankrijk, Engeland en andere verwante landen.
Mijn overpeinzingen waren langzamerhand tot een artikel gerijpt, toen Uw
uiteenzetting het overbodig kwam maken, tenminste voor het ogenblik. Ik zou het
echter zeer op prijs stellen, over het een en ander met U van gedachten te wisselen.
Door de korte aanbeveling van Professor Steur op de omslag van Uw 'De duivelsche
drie-eenheid' enigszins in de war gebracht, heb ik Uw apologie met vreugde begroet.
Uw tekening van de 'existentialistische' opvatting lijkt me voortreffelijk, te meer
daar U haar herleidt tot dat 'mysterieuse in de mens, dat door geen psychologie meer
kan worden achterhaald'. Volkomen helder is de conclusie: het doordringen in alle
schuilhoeken van het menselijke handelen, 'teneinde de eeuwige splitsing in het
menselijke “ja en neen” als vooroordeel te kunnen vernietigen'. Of men komt tot het
andere uiterste: deze gespletenheid als zinloos doch onontkoombaar noodlot, als 'la
peste', te dragen.
Hiertegenover plaatst U de katholieke visie, op hetzelfde plan, voorbij alle
psychologie, in de kern van het wezen: de vrijheid.
U zegt, dat de mens van zijn eerste bewustwording af voortdurend leeft 'op de
scheidslijn van hartstocht, en de noodzaak om verantwoording af te leggen'. Deze
formulering - welke naar mijn mening het wezenlijke nog niet helemaal raakt - zou
men, en zelfs dat is niet helemaal juist, het niveau kunnen noemen van 'Blind tot
Damascus'; in 'Het geschonden gelaat' en 'De
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duivelsche drie-eenheid' heeft U de kwestie veel meer uitgediept, zoals ook blijkt uit
Uw K.C.T.-artikel.
Het is niet de hartstocht, en de noodzaak om verantwoording af te leggen, maar
een 'niet anders kunnen dan zijn “ja”, op de wens van zijn Schepper, aan zijn drang
om door een “neen” zijn meesterschap te bewijzen, ontworstelen, terwijl hij andersom
ook geen “neen” kan uiten zonder het ontworsteld te hebben aan zijn drang tot
gehoorzaamheid jegens God'.
Waarmede de wezensvraag reeds naar een dieper plan verlegd is, naar de menselijke
vrijheid. Zoals ik lees in een interview, dat gepubliceerd is in 'De Boekenwagen' nr
1: 'het besef moet weer levend worden van de menselijke vrijheid, die een vrijheid
is in Gods geboden, door een persoonlijke verantwoordelijkheid.' Het komt me echter
voor, dat we nog verder moeten gaan, als we de kern willen raken, en dus de
menselijke vrijheid ook nog hebben te situeren.
U heeft van de hand gewezen de verklaring van de mens uit de hem omringende
wereld van het stoffelijke, zelfs uit de psychologie, en wenst door te dringen tot het
'mysterieuse'. Om echter aan te geven, in welk kader we dat mysterieuse hebben te
plaatsen, tekent U het persoonlijk leven van de mens als een spiraalbeweging: van
stip via kronkelingen tot stip.
Even doorbreekt U de 'eenzaamheid' van de mens met de woorden: zo vergaat het
ook het leven der mensheid: tot het besef gekomen van: maar stip te zijn.
Hier ligt het punt, waar ik mijn vraagteken zou willen plaatsen, niet om U te
becritiseren, want ik heb bewondering voor de moed waarmede U zich aan deze
problemen blijft geven en ook steeds verder er in doordringt; niet om in een detail
gelijk te krijgen, want het betreft hier gelukkig geen prestigekwestie waarin een
theoloog zou menen zijn wetenschap veilig te moeten stellen. Ik uit mijn gedachten,
omdat ik meen, dat U als katholiek romanschrijver werkt aan een katholieke
levensvisie en daarbij geen bezwaar heeft tegen eerlijke belangstelling.
Mijn vraag is: wordt de mens, resp. de mensheid, juist getekend met: maar stip te
zijn?
Deze vraag hangt samen met de woorden van Professor Steur op de omslag van
reeds meer genoemd boek. Daar zegt hij, dat U behandelt het probleem van goed en
kwaad, omdat dit eerst beslecht moet worden, wil Jezus Christus met Zijn genade
kunnen binnendringen. Vermoedelijk zal ik van Professor Steur hoofdzakelijk in
wijze van spreken verschillen en loop ik het risico onder de minder prettige
categorieën gerekend te worden waartegen hij aan het eind van zijn bespreking en
waarschuwing richt. Ik waag het er op en zet U mijn standpunt uiteen.
Wij katholieken kunnen voor de beoordeling van de mensheid of de individuele mens
niet anders dan uitgaan van de waarheid die Paulus bv. in Col. 1,13 vv. uitwerkt:
'Christus is de Eerstgeborene van gans de schepping. Want in Hem werd alles
geschapen... Alles is geschapen door Hem en voor Hem; Hij is vóór alles en alles
bestaat in Hèm'. Deze waarheid behoeft U van mij niet meer te leren, maar er zitten
vèrstrekkende gevolgen aan vast. De geschiedenis van de mensheid is niet meer maar
een stip, evenmin als de geschiedenis van een afzonderlijke mens: het is de ge-
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schiedenis van Christus, de Christus totus, waarop Augustinus zulk een grootse visie
had. Maar als dat waar is, dan eindigt ons leven niet in de stip, maar mondt uit in het
Rijk, dat de Zoon aan het eind der tijden glorievol aan de Vader zal overdragen.
Maar dan kan de mensengeschiedenis ook niet anders meer in haar kern
weergegeven worden dan door de gedachte der 'twee steden', der 'twee standaarden',
of hoe men dit reeds op meesterlijke wijze geformuleerd heeft; uiteindelijk: niet
anders meer dan door de tegenstelling van genade en zonde.
U werpt hier op, dat U dit in Uw boeken niet anders gezien noch beschreven heeft.
En werkelijk is er in Uw werk een groei naar dit allerlaatste, van waar uit al het
andere pas verklaarbaar wordt. Dit is ook de rechtvaardiging van de beschrijving
van het kwaad in katholieke literatuur.
Twee dingen zou ik - niet om scherp te slijpen, dit zij nogmaals opgemerkt, maar
in dienst van de waarheid - naar voren willen brengen. Ten eerste: het onderscheid
dat Steur maakt tussen goed en kwaad, en genade en zonde, is geen wezenlijk verschil.
Het maakt de indruk of de genade pas begint, waar sprake is van de individuele mens.
Hier mag ik even aanhalen Sint Paulus'kijk op de zaak, getekend in Romeinen 5: De
zonde als macht, die heerst over de hele wereld en over alle mensen. Christus verlost
eveneens heel de wereld en alle mensen. De wereld staat geheel in het teken van de
zonde èn van de genade. Goed en kwaad hebben in wezen geen betekenis dan als
zonde en genade. We doen onze eigen visie tekort, wanneer we de genade te veel
zien in functie van de individuele mens. Ook hier is het de gemeenschap, het Lichaam,
de totus Christus, met sterke invloed van alles op alles en van allen op allen. Dit
werkt U uit in 'De duivelsche drie-eenheid', waar ook het transcendente karakter,
vooral van de zonde, goed uitkomt.
De tweede opmerking gaat dieper en is de laatste consequentie van de eerste: deze
betreft de onderlinge verhouding tussen genade en zonde. Uit Uw boeken krijg ik
de indruk, door de sterke klemtoon op de vrijheid, alsof de mens voortdurend voor
een alternatief staat: of zonde of genade. Waarmede de zonde iets wordt, dat buiten
de invloedssfeer van de genade is gebracht.
Voor zover ik het zie is echter alle kwaad, dus ook elke zonde, in princiep,
fundamenteel, of hoe men het noemen wil, maar in ieder geval heel reëel overwonnen
door de genade. Zodat de genade primair is en Rondet bv. kan zeggen: Tout est grâce,
mais pas tout à la même manière. Dit weer niet individueel gezien, maar in het geheel
van ruimte en tijd. Ongetwijfeld heeft U dit willen aantonen bv. in de figuur van
Christine, die voor Dors heel sprekend een genade is, evenals de abbé en op niet
minder uitgesproken wijze Raye bouck. Toch zou ik dit element nog sterker uitgewerkt
willen zien, meer in de dingen zelf. Ik geloof, dat als U deze kant van de zaak nog
duidelijker naar voren brengt, U dichter is bij een volledig katholieke uitbeelding
van het leven der mensengemeenschap.
Anders gezegd: even goed als het kwaad een realiteit is, die boven de menselijke
individuele vrijheid uitgaat, en die dus in de mens aanwezig is ook al kiest hij het
niet uitdrukkelijk, - even goed en nog eerder is de genade een werkelijkheid die
aanwezig îs en niet pas aanwezig komt door de vrije keuze van
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het individu. De totale realiteit is immers een: ubi abundavit peccatum, superabundavit
gratia. En ik geloof niet, dat we bang moeten zijn om dit superabundare te laten
uitkomen, zelfs in het abundare van de zonde.
Een kleine waarschuwing is hier misschien op zijn plaats, opdat U niet gaat denken,
dat ik verlang naar 'stichtende' katholieke verhaaltjes. Het is mijn vaste overtuiging,
dat - gevolg van de erfzonde en de gehele genadeëconomie - die genade werkt door
ergernissen, vernederingen, door het kwaad zelfs heen; maar we zijn er pas, wanneer
we dat kunnen laten zien. Om het dus nog eens scherp te zeggen:
De duivelse drie-eenheid is maar de helft van de zaak en eigenlijk maar het kleinste
gedeelte. De goddelijke drie-eenheid werkt er niet naast en ertegen, maar erin en er
doorheen. Dit schetst U wel in Uw boek, zeker meer dan in de voorgaande, maar
naar mijn mening zou hier nog een grotere aandacht aan besteed kunnen worden.
Sommige Fransen spreken ervan, dat deze wereld is - en dus voor iedereen - le milieu
divin. Waardoor het de zwaarste keuze van de mens wordt, niet om God te kiezen,
maar om blijvend het kwaad te kiezen, dus om echt slecht te zijn. Zoals het prachtige
stuk 'Jeanne au bûcher' zo treffend zegt: l'amour est la plus forte, Dieu est le plus
fort. Dit aspect heb ik in Uw boeken te weinig aangetroffen. De uitwerking baseert
zich wel op de werkelijkheid der onderlinge invloed, maar misschien toch iets te veel
als van individu op individu.
Na deze lange en toch veel te korte uiteenzetting hoop ik, dat U mij enigszins
begrijpt. Ik bedoel niet U aan te vallen; ik bedoel evenmin U dingen te zeggen die
geheel nieuw voor U zijn. Ik heb U mijn persoonlijke, particuliere mening willen
geven, met de vraag op de achtergrond, of de katholieke vrijmoedigheid ten aanzien
van het kwaad niet nog sterker gezien moet worden als de katholieke overtuiging en
het katholiek vertrouwen in de kracht van het goede - de genade, die sterker is dan
het kwaad. Niet uiteindelijk en tenslotte, maar in ieders leven en in iedere daad en
in iedere gebeurtenis. Dit kan men alleen maar staande houden, wanneer men het
mensenleven, zelfs het leven der mensheid, niet ziet als stip, maar als lidmaat, dat
meebouwt aan het Lichaam van Christus en door dat Lichaam gedragen wordt. Dus
van het geheel naar het individu en niet omgekeerd.
Gaarne zou ik vernemen, of U mijn inzichten deelt en misschien zelf vindt, dat ik
mij druk maak om niets, aangezien alles reeds in Uw boeken staat uitgewerkt. Het
spijt me, dat ik in dit bestek geen langere aandacht heb kunnen geven aan 'De
duivelsche drie-eenheid', terwijl ik zelfs 'Blind tot Damascus' en 'Het geschonden
gelaat' geheel buiten de bespreking heb moeten houden - voor welke boeken
bovenstaande opmerkingen m.i. nog meer opgaan.
Wees overtuigd, dat deze brief geheel ontstaan is uit het vertrouwen en de
verwachting, dat U nog verder komt in de weergave van de echt en diep katholieke
visie op het leven der mensen. Beschouw hem in dat licht als een poging U te helpen
door opbouwende kritiek van particuliere zijde.
Met vriendelijke groeten,
G.J. Adriaansen S.J.

Streven. Jaargang 2

647

De Weg naar de Universiteit1.
Met een variant op de titel van een bekend boek van wijlen prof. van Ginneken
hebben meerderen zich wel eens afgevraagd: zal ons voorbereidend hoger onderwijs
nog ooit gezond worden? Een krachtig en overtuigend antwoord geeft het voor enige
maanden verschenen boek van Dr Perquin 'De weg naar de Universiteit'.
Dat 't met het voorbereidend hoger onderwijs in Nederland niet helemaal in orde
is bleek overduidelijk, toen er na de bevrijding in 1945 onder aanvoering van den
oud-minister G. Bolkestein een breed opgezette vernieuwingsactie werd begonnen,
die algemene belangstelling wekte. Er is toen met nadruk op gewezen, dat de school
te weinig had gedaan voor de vorming van geest en karakter, voor de ontwikkkeling
van den mens en dat zij al te eenzijdig intellectualistisch was ingesteld. Maar ook in
de laatste decennia vóór den oorlog gingen er herhaaldelijk stemmen op om te betogen,
dat een herziening van ons voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs noodzakelijk
was. Nederlands eerste minister van onderwijs, Dr de Visser, liep reeds in 1920 met
plannen rond tot wijziging van de bestaande wetgeving en sindsdien hebben bijna
al zijn opvolgers getracht, maar zonder succes, een nieuwe wet tot stand te brengen.
Ook tientallen pogingen van organisaties en particulieren om verbeteringen aan
te brengen hebben schipbreuk geleden of slechts een onbeduidend resultaat geboekt.
En wel beschouwd is die negatieve uitkomst nog niet eens zo heel verwonderlijk.
Want 't ging meestal om bijkomstigheden en detailkwesties; 't was een opportunistisch
gescharrel om wijzigingen in de school-programma's, een les meer van dit, een les
minder van dat. Maar het schoolstelsel als zodanig - voor zover hier van een stelsel
sprake kan zijn - werd niet aangepakt. Men zat en bleef aan de bestaande schema's
vastgeroest; we zitten er nog aan vast, aan een stelsel, dat nauwelijks stelsel kan
worden genoemd. Een stelsel immers, een systeem zegt doelbewustheid, eenheid
van conceptie, hiërarchische ordening van de samenstellende delen. Maar welke is
de hiërarchische ordening, de eenheid van conceptie van de H.B.S.? Wat is de H.B.S.
eigenlijk? Wat wil ze? Ja, ze wil van alles. Was ze oorspronkelijk niet bestemd voor
dat deel van de burgerij, dat naar algemene kennis streeft en zich voorbereidt voor
de onderscheidene beroepen der nijvere maatschappij? Vandaar de vele vakken, die
er worden onderwezen. Op een kwaden dag wilde ze ook nog de poorten der
universiteit forceren. En 't is haar gelukt ook. Zo werd ze naast eindonderwijs, wat
ze altijd geweest was, ook nog voorbereidend hoger onderwijs, al bleef ze zich
middelbaar onderwijs noemen. Heeft ze bij die verheffing tenminste haar program
radicaal herzien met 't oog op haar nieuwe taak? In genen dele: ze bleef wat ze was,
een veelal op opportunistische gronden gevormde verzameling van vakken, of beter
gezegd, een verzameling van vakschooltjes in één gebouw, zonder enige hiërarchische
ordening. Want dat elke H.S.B. een direc-
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Dr Nic Perquin S.J. 'De Weg naar de Universiteit' - Gottmer, Haarlem - Antwerpen, 1948.
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teur aan het hoofd heeft, geeft haar wel een administratieve eenheid, maar is evenmin
een bewijs van interne en essentiële eenheid in het onderwijs als dat ze één dak boven
het hoofd heeft, één centrale verwarming bezit en dat er eens in het jaar door de
gezamenlijke leraren een rekensommetje wordt opgemaakt om aan de hand daarvan
te beslissen of een leerling naar een hogere klas kan worden bevorderd. De H.S.B.
werd dus sinds 1917 (wet Limburg) in feite voorbereidend hoger onderwijs. Nu
voelde zich het van ouds bestaande V.H.O., het gymnasium, bedreigd. Het werd
bevreesd voor de mededingster op den weg naar de universiteit, die o.a. het voordeel
(?) had van slechts een vijfjarige cursus te zijn. De vrees is gewoonlijk een gevaarlijke
raadgeefster. In plaats van overtuigd vast te houden aan zijn principieel standpunt
liet het gymnasium zich verleiden tot een soort concurrentiestrijd. De bêta-afdeling
onderging een sterke wijziging in H.B.S. richting. Dit was een fout, die zich vroeger
of later moest wreken. Want hoe men 't ook bekijkt, en afgezien van enkele
opportunistische voordelen, is het bêtaprogram, van principieel gymnasiaal standpunt
beschouwd, een capitulatie, iets irrationeels en dus, sit venia verbo, een onding. Het
is irrationeel aan gymnasiumleerlingen gedurende de eerste vier jaren volop Grieks
en Latijn te geven en dan, juist wanneer zij in staat geacht worden om van al dien
voorbereidenden arbeid de vruchten te gaan plukken door het lezen van een aantal
Griekse en Latijnse auteurs, de logische lijn plotseling af te breken en hun aandacht
voornamelijk te concentreren op wis-, natuur-, scheikunde, planten dierkunde. Wat
de meeste leerlingen op de bêta-afdeling nog opsteken van de klassieke vorming is
op verre na niet in overeenstemming met het werk van de voorafgaande jaren. Daar
komt bij, dat voor den bêta-candidaat de mogelijkheden aan de universiteit veel
talrijker zijn dan voor zijn alpha-collega, zodat steeds meer leerlingen en ouders aan
de bêta-richting de voorkeur geven boven de volledige klassieke alpha-opleiding. Er
is nog iets: onder invloed van het 'Germania docet' op de klassieke faculteiten onzer
hogescholen is het aantal humanistisch gevormde en vormende leraren in de oude
talen voortdurend achteruit gelopen om plaats te maken voor klassieke philologen.
Het onderwijs heeft daaronder geleden. In plaats van geestesvormend is het teveel
vakstudie geworden en begint te lijken op een soort van propaedeuse voor de
academische klassieke faculteit. Dit was toch niet en mag ook niet zijn de bedoeling
van het gymnasiaal onderwijs. Het heeft den schijn, dat zelfs een aantal leraren in
de klassieke talen niet meer voldoende beseffen wat er van hen verwacht wordt,
wanneer men spreekt van humanistische vorming.
Het gymnasium zou nog meer in 't gedrang komen. Een nieuwe concurrent was
komen opdagen op den weg naar de universiteit, ik bedoel het lyceum. Na de stichting
van het eerste lyceum in den Haag (1909) scheen in de eerste jaren de
lyceum-gedachte weinig vruchtbaar te zijn. Maar in de laatste 20 jaren heeft dit
nieuwe instituut zich geweldig naar voren gedrongen en ten koste van het gymnasium
een groot terrein veroverd. Het is nu het meest 'populaire schooltype' geworden. Het
merkwaardige is echter, dat het lyceum helemaal geen nieuw, geen eigen schooltype
is. Het is niets anders dan een samenvoeging van
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gymnasium en H.B.S. Het is ook geen organische eenheid geworden. En dat kon ook
niet. Hoe zouden twee zo homogene schooltypen tot een levende eenheid kunnen
samengroeien? Het lyceum is in de meeste gevallen een gewone H.B.S. met, na de
tweede klas, een uitgroeisel, een in vier leerjaren gecomprimeerd gymnasium. Er
bestaan wel enige variaties; er zijn lycea met Latijn in de onderbouw etc.; maar dat
zijn kleine accidentele verschillen, die aan het lyceum geen eigen wezen konden
geven: het bleef een uiterlijke samenvoeging van een H.B.S., met meestal een
ongewijzigd H.B.S.-program en het gewone H.B.S.-eindexamen, en van een
gymnasium met het gewone gymnasium-eindexamen maar met een verslechterd
gymnasiumprogram; zodat niet de H.B.S. maar wel de gymnasiumopleiding er hier
bekaaid is afgekomen.
Ziedaar geschetst in grote trekken het stelsel van het voorbereidend hoger onderwijs
in Nederland; een stelsel dat nauwelijks een stelsel kan worden genoemd. Het is dan
ook allesbehalve fraai. Het geheel is zo verward, zo ondoordacht, dat wie 't goed
meent met de Nederlandse cultuur en met de vorming van het opgroeiend geslacht
haast wanhopig de verzuchting moet slaken: hoe kan ons voorbereidend hoger
onderwijs nog ooit gezond worden!
Het antwoord op die verzuchting geeft het boek van Dr Nic Perquin 'De Weg naar
de Universiteit'. Het is een uitstekend boek, een levend, een boeiend en soms haast
hartstochtelijk geschreven boek, een boek dat den eerlijken lezer dwingt tot bezinning
omtrent het vraagstuk van ons V.H.O. en omtrent alle kwesties die daarmee
samenhangen. Het breekt met alle klein en opportunistisch gescharrel. Het stelt heel
het probleem onder het felle licht van de beginselen, die het V.H.O. moeten leiden.
Het is geen eenzijdig boek, geen eenkennige verheerlijking van het gymnasium; het
erkent de mogelijkheid om, onder principiële voorwaarden, de B afdeling van de
H.B.S. tot waarlijk voorbereidend hoger onderwijs om te vormen. Dr Perquin gaat
in den brede na welke eisen moeten gesteld worden, krachtens haar taak, aan de
school voor geestesvorming, in tegenstelling met de middelbare en vakscholen, die
geen voorbereiding zijn voor de universitaire studie. Hij leidt daaruit af hoe de school
voor geestesvorming moet worden ingericht, welke vakken er wel en welke er niet
thuis horen en in welken geest het onderwijs er dient gegeven te worden; voor welke
leerlingen die school haar poorten mag openen en voor welke niet; hoe de resultaten
dienen te worden gecomtroleerd; aan: welke eisen de leraren van het V.H.O. behoren
te voldoen en welke houding de universiteit ten aanzien van de school voor
geestesvorming zal moeten aannemen. Het is een boek, dat iedere leraar en iedereen
die met het V.H.O. te maken heeft moet lezen, herlezen en overdenken. Men make
zich hier niet van af met de gemakkelijke bewering, dat het wel weer zal gaan over
het rijkelui-schooltje. Het gaat niet enkel over de gymnasium, het gaat minstens
evenzeer over lyceum en H.B.S. en over de studie voor meisjes; het gaat over heel
het voorbereidend hoger onderwijs, en daarom ook over het Nederlandse Hoger
Onderwijs, over de toekomst van de Nederlandse wetenschap en nationale cultuur.
Dr Perquin stelt een radicale wijziging van ons V.H.M.O. aan de orde. En inderdaad,
geen detailgepruts maar enkel een
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radicale en principëele herziening kan ons redden uit het moeras. Wat baat het ons,
tegen beter weten in, ons zelf nog langer wijs te willen maken, dat 't toch zo goed is.
Ons onderwijs is niet gaaf en gezond. 'De toestand in het M.O. is chaotisch! Het
ergste van alles is, dat men het niet meer ziet... Waar is nog mogelijkheid tot vorming
in de edele zin des woords? Hier en daar werkt een begenadigd leraar en presteert
voortreffelijk werk, maar overigens is het chaotische en onharmonische het kenmerk
voor de doorsnee-middelbare school,' aldus schreef in dit tijdschrift (15 Juli 1945)
een toekomstig minister van O.K. en W. En de chaos dreigt nog groter te worden en
zal ook zeker groter worden als er niet radicaal wordt ingegrepen. Sinds jaar en dag
bv. is er geroepen om concentratie en om vermindering van leervakken. Wat heeft
het uitgehaald! We gaan rustig door met het geven van 6 à 7 lesuren per dag door 6
à 7 leraren, plus nog de vele huistaken. Hoe is dat pedagogisch en psychologisch te
verantwoorden? En toch, hebben niet enige zeer geleerde heren, waaronder een
hoogleraar, onlangs een adres aan den minister gezonden om te bevorderen, dat er
op het gymnasium meer lessen in aardrijkskunde zouden gegeven worden. Heeft
men indertijd niet geijverd voor de invoering van het vak wijsbegeerte en heeft men
vorig jaar niet gevorderd, dat ook het vak muziek in het schoolprogram zou worden
opgenomen! De weg naar de Universiteit ligt vol gaten, vol hinderpalen; 't is een
totaal verouderde kronkelweg, hier en daar geheel vervaagd en onkenbaar geworden.
De weg naar de universiteit moet geheel opnieuw worden gebaand. Het boek van Dr
Perquin geeft voor het volbrengen van dat werk de beste op paedagogisch inzicht,
op liefde voor de jeugd, op ervaring en traditie steunende wenken en beginselen, die
culmineren in dit grote princiep: geen weetjes en geen veelweterij, maar soliede
geestesvorming mag en moet de universiteit eisen van haar aanstaande alumni, wil
zij haar hoge en verantwoordelijke opdracht in de Nederlandse samenleving blijven
vervullen.
A.J. Wessels S.J.

Een Kerkgeschiedenis als Familieboek
Zo pas verscheen in Nederlandse vertaling het eerste deel van de 'Geschiedenis der
Kerk' opgesteld onder leiding van de Freiburgse professoren, Dr Georges de Plinval
en E.H. Romain Pittet, en te Genève in 1946-1948 voor het eerst in het Frans
verschenen1.. Het is een luxueus uitgegeven werk op zwaar kunstdrukpapier met een
weelde van illustraties en gekleurde buitentekstplaten, een prima prestatie die eer
aandoet aan den sinds eeuwen gevesdigden naam van de uitgeversfirma 'Elsevier'.
Dat deze onder de vele kerkgeschiedenissen der laatste decenniën haar keuze juist
hierop liet vallen, is om verscheidene redenen gelukkig te noemen. Maar eerst moeten
wij een woord zeggen over deze kerkelijke wetenschap in het algemeen.

1.

'Geschiedenis der Kerk' onder redactie van Prof. Dr G. de PLINVAL en R. PITTET, pr., met
een woord vooraf door Dr Jos Van der Straeten, S.J. - Elsevier, Brussel-Amsterdam, I. Deel.
1948, 264 blz. (30 × 21), 350 Fr. (volledig in vier delen met ca. 1000 blz., 735
zwart-drukplaten en 20 platen in driekleurendruk).

Streven. Jaargang 2

651
Zoals iedereen weet is de geschiedenis een wetenschap van de XIXe eeuw, en zelfs
is de kerkgeschiedenis onder meer dan één oogpunt een wetenschap der XXe eeuw
te noemen. Pas in 1932 werd de eerste - en tot nog toe de enige - faculteit van
kerkgeschiedenis opgericht, als een sectie der Pauselijke Gregoriaanse Universiteit
te Rome. Het is een feit, dat vele kerkhistorici niet zo duidelijk weten welk het echte
wezen is van dit soort historie, haar rol en haar betekenis in het geheel der kerkelijke
wetenschappen, en dan ook gemakkelijk in een of ander euvel vervallen.
Ofwel, door zijn doctoraat in de profane geschiedenis misleid, wijdt de
kerkhistoricus te veel zijn aandacht aan de politieke of de kulturele aspecten van de
kerkgeschiedenis: de grote rol der Kerk bij het behoud der klassieke kultuur ten tijde
van de invallen der Germanen, haar verdiensten bij het beschaven der volkeren, haar
conflicten met de staatshoofden, de politieke macht en het maecenaat der pausen, en
zo meer. Ofwel ondergaat de historicus den invloed van de theologische faculteit of
het seminarie, waar hij kerkgeschiedenis te doceren heeft, en, zoals de theologen een
gevaarlijke neiging hebben om de eeuwige waarheden abstract te beschouwen, laat
hij er zich toe verleiden een soort dogmageschiedenis te geven met alle peripetieën
van den strijd tegen de ketterijen. Ofwel, weer onder invloed van de theologen, die
nog vaak in de Trentse controversestemming leven en tegen een menigte tegenstrevers
een arsenaal van argumenten in het veld brengen, vat hij zijn vak op als een soort
apologetica, een verdediging van het geloof door de geschiedenis, tegen hedendaagse
of wellicht sinds lang verouderde aanvallen.
Kerkgeschiedenis is anders. De kerkhistoricus mag natuurlijk de semi-profane
gebieden niet verwaarlozen of de kultuur misprijzen, en hij moet ook over de
ontwikkeling van het dogma spreken, dat ligt voor de hand. Misschien wordt zijn
uiteenzetting van het verleden der Kerk een onrechtstreekse apologie, maar een
apologeet in engen zin is hij niet. Hij moet met open geest en ontvankelijk gemoed
zich trachten in te leven in de mentaliteit van alle personen en in de atmosfeer van
alle tijden, hij moet onze opvattingen kunnen vergeten en onze strijdvragen op zak
steken, hij heeft slechts één bekommernis: te weten te komen hoe het vroeger nu
eenmaal was. Zijn eigen zending bestaat er in, het concrete, bruisende leven van
Christus' volgelingen weer te geven, van pausen en heiligen, van geleerden en
eenvoudigen, als levende personen in hun tijd en onder hun volk; hij moet aantonen,
hoe de christenen van vroeger eeuwen de H. Mis beleefden en boete deden voor hun
zonden, hoe zij God, den Drieëne, en Zijn Zoon, den Heer Jezus, vereerden, hoe zij
het christelijk levensideaal in zich uitwerkten en in de vervolgingen getuigden met
hun bloed. Hij moet de volle rijkdom van de telkens wisselende beleving der
grondwaarheden van ons geloof voor onze ogen ontrollen, hij moet de bronnen van
christelijke kracht, waaraan vorige generaties zich laafden, ook voor ons aanboren.
Deze gedachten vervulden ons toen wij die prachtig uitgegeven Kerkgeschiedenis
ter hand namen, en wij moeten erkennen, dat het hier geboden eerste deel, volledig
van de hand van de Plinval, ons hogelijk verheugde. In een eerste hoofdstuk geeft
de auteur een concrete, schilderachtige beschrijving van de uitbreiding der
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Kerk over het gehele bekken der Middellandse Zee tot het begin der IIIe eeuw. Daarna
spreekt hij over de ziel der Kerk, de be-leef-de geloofspunten, het gebed en de
liturgische samenkomsten, de betekenis der Eucharistie en de boete voor de zonden,
het verschil tussen het christendom en de heidense godsdiensten en liturgieën: dit
hoofdstuk is misschien het best geslaagde. Daarna komen de vervolgingen aan de
beurt met een rijke keur van citaten uit de authentieke martelaarsacten of betrouwbare
passieverhalen; wij dringen door in de psychologie der 'getuigen voor ons geloof',
en wonen hun heldenstrijd bij; het is alles zo concreet, zo op de man af en ook zo
goeddoend. In het vierde hoofdstuk geeft de auteur, bij de uiteenzetting van de
verscheidene ketterijen der zes eerste eeuwen, geen vlammende apologetica en geen
negatieve dogmageschiedenis, maar hij spreekt over de eerste ketters, over de
Concilies en de grote christelijke voormannen in het concrete tijdskader. Het vijfde
en laatste hoofdstuk 'de levende leer der Vaders' biedt een korte typérende biografie
van vier Oosterse en vijf Westerse kerkvaders van Athanasius (295-373) tot Gregorius
de Grote (Paus 590-604), met hun eigen betekenis en hun invloed op de latere
generaties. Over het geheel ligt daarenboven een wijding die weldoend op geest en
gemoed inwerkt.
Zo voldoet deze Kerkgeschiedenis nagenoeg aan de eisen die wij boven stelden.
Niet dat wij met alles instemmen. Door een lang citaat uit Dom Cabrol (pp. 78-79)
onderschrijft de auteur de nog steeds verspreide mening als zouden de eerste
christenen in de Catacomben gezamenlijke godsdienstoefeningen gehouden hebben.
Wij hebben persoonlijk de voornaamste Catacomben bezocht en - behalve de in steen
gebouwde crypte der Pausen - nergens een vergaderzaal aangetroffen: het was ook
volstrekt onmogelijk in den zachten tufsteen gewelven van b.v. vier meter te steken;
dikwijls werd op de graven van de martelaren het H. Misoffer opgedragen en, in de
beste omstandigheden, konden dit 30, 40 mensen dicht opeengedrongen volgen.
Over het Coliseum te Rome schrijft de auteur: 'daar is het, dat de Christelijke
martelaren der IIe en IIIe eeuw aan de folteringen werden overgeleverd' (p. 113). Dit
is een opvatting die pas sinds de XVIIe eeuw is verspreid geworden. Van geen enkelen
martelaar staat uitdrukkelijk vermeld, dat hij in het Coliseum is ter dood gebracht;
alleen weten wij met zekerheid dat te Smyrna, Caesarea, Carthago en Lyon de
martelaren meest in het amphitheater werden gefolterd, en dus is het zeer
waarschijnlijk, dat dit ook te Rome zo gebeurde: de schrijver had zijn kategorische
affirmatie wat moeten temperen. Nog andere vlekjes konden wij aanwijzen, maar
dit zou ons te ver leiden.
Ten opzichte van het 'Handboek der Geschiedenis' van Kard. De Jong en Dr R.
Post bestaat het verschil hierin, dat de Nederlandse historici een studieboek, een
naslagwerk geven, een geleerde en trouwens vlot geschreven uiteenzetting van alle
grote problemen die de Kerkgeschiedenis raken: in dit genre is hun handboek o.i.
het beste van wat in alle talen bestaat. De Kerkgeschiedenis der Zwitserse professoren
is meer een verhaal van het concrete leven der Kerk in zijn verscheidene uitingen,
waar de personen in levende lijve op ons afkomen en waar een tijd of een strijd
schilderachtig zijn weergegeven. Dit boek is werkelijk een familieboek, een
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trouwe vriend, die elk gecultiveerd Katholiek in zijn bibliotheek zou moeten hebben.
In zware uren als hij soms twijfelt aan den zin van het leven, of in stille ogenblikken
'als de ziele luistert', zal hij dezen vriend eens kunnen bevragen en beluisteren. En
deze zal hem vertellen in woord en beeld, van sterke persoonlijkheden en heilige
eenvoudige zielen, van harden strijd en heldenmoed; hij zal hem zeggen hoe heerlijk
het is te behoren tot die grote, twintig eeuwen oude Kerk, die de stormen der tijden
trotseert.
M. Dierickx S.J.

Idealisten van Mr Jan Kruysman1.
Er is reden om aan dit boek van Mr Jan Kruysman meer aandacht te besteden dan in
een pure bespreking mogelijk is. Kruysman gaat bewust en overtuigd een eigen weg
in zijn boeken voor de jeugd, die tamelijk veel afwijkt van de tot nu toe gebruikelijke.
Het is redelijk, dat wij ons afvragen, wat van deze 'richting' gedacht moet worden.
Zoals men waarschijnlijk weet, is Idealisten een soort vervolg op Bob Vredeveld
wordt man, de genezingsgeschiedenis van een jongen, die aan onanie lijdt. In deze
voortzetting - voor oudere lezers bedoeld - wordt de strijd om de levensroeping
geschilderd.
Technisch beschouwd is dat prachtig in orde, de jongelui naderen hun eindexamen
en de kwestie van de toekomst is dan de spannende vraag. Het is ook dik in orde,
dat de verschillende jongelui (de mannelijke, wel te verstaan) een verschillend
levensideaal opbouwen.
Er is voor de nodige variatie gezorgd: men krijgt te doen met de toekomstige
kapitalist, communist, dokter, intellectueel, en nog anderen zijn vertegenwoordigd,
en niet te vergeten de geestelijke stand, waar Bob Vredeveld tenslotte zijn kaarten
op zet. Die groei naar het levensideaal gaat niet zo maar domweg vanzelf, er zitten
allerlei moeilijkheden tussen. Men moet niet denken, dat alles van een leien dakje
gaat. Bij de één sterft de vader, bij de ander zit de liefde er tussen, bij een ander de
gevangenis en bij de toekomstige geestelijke zit er vanzelfsprekend van alles en nog
wat tussen: zijn verleden, Quick, Ready, Thomas en nog meer. Het is niet
verbazingwekkend, dat een hersenschudding nodig was om de laatste over het dode
punt heen te helpen.
Hij komt over het dode punt heen en wandelt op de laatste pagina het klooster
binnen. Die Bob doet dat niet met heilig enthousiasme, hij is maar zelden enthousiast,
zo bij vlagen, hij deinst telkens weer terug, een voetbalwedstrijd brengt hem in de
war, hij doet het, omdat het ideaal hem belangrijk genoeg schijnt om alles tenslotte
op te geven, hij doet het gedreven door de genade.
Bob is een gewone jongen, niets bijzonders is in hem te ontdekken dan wat
voetbal-capaciteiten. Hij is niet bijzonder geestig, sympathiek of knap. Hij heeft geen
opvallende eigenschappen, hij is één van de velen. Er is trouwens geen enkele
opvallende jongen in het boek, tenzij misschien de jonge communist, die een
werkelijke idealist schijnt, maar door de auteur op een vrij gemakkelijke manier opzij
gezet wordt.
Dit is opzet: Kruysman wil juist
1.

De Fontein, Utrecht, 1948.

Streven. Jaargang 2

654
laten zien, hoe gewoon feitelijk alles is. Naar mijn mening om religieus
propagandistische motieven. Het boek is een uitnodiging niet precies om Redemptorist
te worden, maar toch om de geestelijke stand te omhelzen.
Het is waarachtig zeker niet de bedoeling alleen maar te zeggen: 'Zo gaat het in
de wereld'. Neen! Hij wil zeggen: 'je moet niet te gauw denken, dat je geen roeping
hebt. Een vroegere onanist, een heel gewone jongen van een openbaar Gymnasium,
die flirtte en meisjes zoende, die van alle narigheden van de wereld op de hoogte
was, ging toch ook het klooster in. Waarom jij niet?'
De schrijver zal opmerken, dat dit de waarheid is. Hij is van mening, dat het juist
de moderne, nuchtere, zakelijke kijk op de dingen is, die de jeugd zo boeit, een
nuchtere kijk, waar een idealisme best mee te verenigen is. De moderne jeugd voelt
niets voor de romantiek, voor in hemelsferen zwelgende lyriek, zij houdt niet van de
romantische held. Haar held is de zakelijke Amerikaanse soldaat.
Hij zal nog meer zeggen. De moderne jeugd staat niet vreemd tegenover de laagheid
van het leven. Zij weet alles - en tóch gaat zij haar eigen goede weg. Daarom dat hij
onverbloemd van echtscheiding, huwelijksontrouw, Neo-malthusianisme en nog veel
meer spreekt. Het moet nu maar eens uit zijn met die kinderachtige, ouderwetse
manier van onmondig houden. De jeugd lacht U uit, zij weet alles beter dan U. Wij,
ouderen, zijn hopeloos achtergeraakt en daarom verstaan wij de jeugd niet. Nu, enige
snelle passen naar voren, wij nemen ook geen blad meer voor de mond en zeggen
precies, waar het op staat. De jeugd zal daardoor meer vertrouwen in ons krijgen.
Er valt niet aan te twijfelen, dat Kruysman's opzet is de jongelui door middel van
de roman een weg te wijzen naar een mooi leven. In wezen is zijn werk tendentieus,
hoe zeer hij het ook achter een voorgewende onbevangenheid tracht te verbergen.
Het is natuurlijk in het geheel niet zeker, dat de jongens het zullen merken, maar in
feite is de tendentie duidelijk.
Wanneer men dit aanneemt, dan kan men zich vooreerst de vraag stellen, of deze
methode, die ook in Bob Vredeveld wordt man is gebezigd aanbevelingswaardig is.
Deze vraag is niet het resultaat van preutsheid, zij is een practische, zakelijke vraag.
De schrijver heeft de bedoeling zielen te genezen en idealisme op te wekken en dan
mag men de vraag stellen, of zijn methode doeltreffend is.
Voorop sta dit, dat de bezwaren, die tegen 'Bob Vredeveld wordt man', dat voor
pubers geschreven is, rijzen, niet per se ook voor 'Idealisten', dat voor adolescenten
geschreven is, gelding hebben. Men kan van mening zijn, dat pubers meer idealisering
nodig hebben, dat hun jeugdzonde geen geschikt onderwerp voor een jongensroman
is, terwijl men er toch vrede mee kan hebben, dat in een boek voor adolescenten de
zakelijke waarheid verkondigd wordt. Hierbij kan in het midden gelaten worden, of
deze jongelui, die enigszins literair gevormd zijn, voor dit soort boeken nog
belangstelling zullen opbrengen. Het is moeilijk te zeggen en in zoverre is dit boek
een interessant experiment.
Nu kan men zeggen, meen ik, dat het realisme van deze roman voor adolescenten
aanvaardbaar is. En toch valt het te betwijfelen of de
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schrijver zijn doel zal bereiken en wel, omdat het in diepste zin niet waar is, d.i.
artistiek niet verantwoord.
De zogen, realistische kijk op het leven zou geen bezwaar geweest zijn, wanneer
Kruysman het idealisme van zijn hoofdpersonen geloofwaardig gemaakt had. Het is
bijv. in het geheel niet duidelijk, hoe in een onbenullig type als Bob Vredeveld de
roeping tot het priesterschap is gerijpt. De schrijver zegt wel van tijd tot tijd, dat
Bobbie een overwinning op zich zelf behaald heeft, dat hij door een of andere ervaring
weer eens aan het piekeren slaat en van tijd tot tijd de stem van Christus hoort, maar
hij maakt de groei niet zichtbaar. Het blijft allemaal aan de buitenkant. Er worden
lukraak een hoop ervaringen naar Bob toegegooid: 'Zie maar wat je ermee doet' en
in zijn ziel hoort hij telkens weer een lastige stem, maar men ziet niet, hoe hij dat
alles verwerkt, hoe dat alles in die bepaalde ziel vruchtbaar wordt. Zo doet het ook
naief aan, hoe de schrijver de eigenlijke innerlijke bekering in het ziekenhuis laat
plaats vinden.
Zo gauw men dit hoofdstuk voor zich heeft, weet men dat nu de kogel door de
kerk moet. Bob is de grootste gemene deler van een groep, hij is geen bepaalde
jongen, wiens ontwikkeling onder bepaalde omstandigheden duidelijk is. Hij lijkt
zo ook een uitverkorene zonder persoonlijke inzet.
Het is best mogelijk, dat de schrijver een bepaalde jongen voor de geest gehad
heeft, maar het is hem niet gelukt hem een levende gestalte te geven. Misschien heeft
hij meer in zijn mars dan lijkt, misschien ook niet, maar dan kan men weinig
vertrouwen in die roeping hebben. Het is denkbaar, dat dit boek het tweede deel van
een Trilogie is en dat Bob in het 3de deel het klooster weer verlaat, het is denkbaar,
ik geloof echter niet, dat dit de bedoeling is.
Hiermee hebben wij de essentiële zwakte van dit boek aangeduid. Wat van Bob
Vredeveld geldt, geldt feitelijk van alle personen, die een ideaal vertegenwoordigen,
tenslotte ook voor Hein Haser. Wij zien de buitenkant, niet de binnenkant. Een
uitzondering mag misschien gemaakt worden voor de figuur van Gerritje Simons,
hoewel daar ook het nodige aan ontbreekt. In hem wordt tenminste iets verklaard,
er gaat iets open, wat een geheim lijkt.
Men kan de schrijver gelijk geven, dat jongelui van die leeftijd in een bepaald
milieu uiterlijk van die praatjesmakers en dikdoeners zijn, hij had echter moeten
laten zien, dat zij innerlijk anders zijn. Dat heeft Kruysman niet gekund. Het blijkt
bovenal hieruit, dat alle meisjes bij hem wichten zijn behalve dan die op het laatst
naar voren springende Else van de kruidenier. Alleen al het onvermogen om een
dragelijk meisje te tekenen typeert het artistiek onvermogen van de schrijver.
Het is duidelijk: het realisme van dit boek dient als dekmantel voor de
hulpeloosheid van de schrijver, wanneer hij het mysterie tracht te benaderen. Hij
tracht wel een zekere diepte te suggereren door over Christus en de nood der zielen
te praten, maar dat is schijndiepte.
Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat dit boek aanvaardbaar geweest was,
wanneer werkelijk hèt leven, dus ook het innerlijk leven, voldoende zichtbaar
geworden was.
Men mene nu niet, dat de schrijver deze diepgang met opzet vermeden heeft, omdat
zijn lezers die niet aankunnen. Dat is niet het geval, de schrijver ziet zelf niet, hoe
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een bepaalde ziel reageert op ervaring en genade. Een klein bewijs voor deze stelling
is de ongelooflijke rare geschiedenis met de retraite, wanneer Bob, die een
roepingsretraite komt doen en practisch besloten is de roepstem te volgen, toch vast
van plan is om niet onder de indruk te komen. Misschien heeft zich dat voorgedaan,
misschien ook niet, ik weet het niet, maar Kruysman heeft het in ieder geval niet
duidelijk gemaakt.
Waarom zo uitvoerig over dit boek gesproken? Het is toch maar een jongensboek!
Het antwoord op deze vraag is in de aanhef van dit artikeltje reeds gegeven. Na alles,
wat over dit boek nu gezegd is, kan het iets meer omschreven worden. De reden is,
dat het niet over het eerste het beste romannetje gaat, maar over een paedagogische
poging. Als poging dient het boek gewaardeerd te worden, echter ook kritisch
bekeken. Bij deze kritische beschouwing is nu gebleken, dat 'Idealisten' een waagstuk
is, waartegen de artistieke gaven van Kruysman niet zijn opgewassen.
Dr Nic. Perquin S.J.

Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Benoît du MOUSTIER, Onze God. Een Jaar des Heren met de Mystieken
der Franse School. - Paul Brand, Bussum, (1948), 248 blz., geb. f. 6,90.
Ziehier een boek met waarlijk prachtige geestelijke teksten, die voor ieder begrijpelijk
zijn. Een boek dat bij aandachtige lezing ons meer vertrouwd maakt met de verheven
geheimen van ons geloof dan welke theologische verhandeling ook. Het zingt de lof
van 'Onze God', van de Godmens Jezus Christus, en van Zijn plaats en taak in het
Heilsbestel. Om zijn keurige verzorging, voortreffelijke inhoud en uitstekende
vertaling bevelen wij de lezing van dit werk van harte aan.
Een enkel woord over de Inleiding, die aan het boek voorafgaat en waarvan de
ondertitel luidt: 'Als de meditatie niet meer vlot'. De Schr. kiest de meer vertrouwelijke
briefstijl en benut de gelegenheid om enkele zéér nuttige opmerkingen te maken en
raadgevingen te verstrekken nopens de beoefening van het inwendige gebed. Met
zijn beschouwing, dat wij ons niet te zeer aan het 'systeem' mogen vastklampen; dat
het inwendige gebed om een steeds grotere 'vrijheid' vraagt; dat wij het moeten
vervolmaken door de 'contemplatieve meditatie, de actieve contemplatie'; dat wij
ons door deze 'overgangsvormen' voorbereiden op het eigenlijke mystieke gebed, hiermede kunnen wij ons accoord verklaren. Wij betwijfelen echter of zijn boek een
'ander' - en beter - 'soort meditatiestof' levert. Als de beoefening van het inwendige
gebed zich geleidelijk vereenvoudigt, dan moet ook de gebedsstof geleidelijk
eenvoudiger worden. Van de gedachtenrijke, diepgaande bespiegelingen, die in dit
boek worden geboden, geldt dit laatste allerminst! Als hulpmiddel bij het gebed (als
'lezend gebed' tijdens vermoeidheid of dorheid), zal het uitstekende diensten bewijzen,
doch voor het gebed zelf zal het geen geringere, eerder grotere moeilijkheden bieden
dan elk ander, overigens degelijk en betrouwbaar me-
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ditatieboek. Het komt ons voor dat Schr. zijn leer iets te simplistisch opvat. Zij had
klaarder en beter verantwoord kunnen zijn. Deze opmerking doet geen afbreuk aan
de hoge waarde - ook voor de verdieping van de geest van gebed - die wij aan dit
boek toekennen.
D.M. Smits v. W.
A. MARLIER S.J., Lodewijk-Vincent Donche S.J. (1769-1857), Stichter
van de Zusters der Christelijke Scholen van de Heilige Jozef Calasanx te
Vorselaar. - Bibliotheca Alfonsiana, Leuven, 1948, 430 blz., fr. 135.
Weinig priesterlevens zijn zo bewogen als het lange bestaan van den Brugsen Priester
en Pater Lodewijk Donche; op den achtergrond van de Oostenrijkse overheersing en
den patriottentijd, van de Franse bezetting en den Napoleontischen dwang, van de
vereniging met Holland en de Belgische onafhankelijkheid. Dragonder in het
Patriottenleger; onbeëdigd priester en geheim missionaris onder de Franse
verdrukking; Pater van het Geloof, Erekanunnik en tenslotte voor de eerste maal,
Jezuïet; weer wereld-priester, gesuspendeerd zelfs, en toch kloosterstichter te
Vorselaar; dan Apostolisch Protonotarius en uiteindelijk weer Jezuïet: een
vier-en-zeventigjarige novice, die nog veertien jaar in de Orde zou doorbrengen...;
men ziet het, weinig priesterlevens zijn zo bewogen. Hij arbeidde, predikte, reisde,
bestuurde in Vlaanderen, Wallonië, Holland, Frankrijk, Duitsland; avontuurlijk en
beslist, voortvarend en slim, offervaardig en ongemeen vroom, diende hij,
buitengewoon kranig en getrouw, Christus en zijn Kerk. De meest gevaarvolle ambten
en verplichtingen nam hij waar; de kostbaarste schatten mocht hij bewaren; zoveel
meer bewonderen we den ouden man, hard voor zichzelf en boetvaardig, die zijn
levenswerk niet meer overzien kon en die zich, voor God, van alles onthechtte.
Met zeer veel zorg beschreef Pater Marlier het spannend en boeiend verhaal van
zijn leven. Misschien werkte hij zijn veelvuldige documenten te weinig weg in een
doorlopenden tekst; misschien tekende hij niet duidelijk genoeg den nochtans
onmisbaren historischen achtergrond. Zijn taaie en niets ontziende werkkracht echter,
zijn ernst en zijn talent schenken ons een werk, waarin niet alleen de Zusters van
Vorselaar en de Jezuïeten, maar alle belangstellenden in onze religieuze en culturele
geschiedenis heel veel kunnen leren. Mensen als Pater Donche hebben, anderhalve
eeuw geleden, ons volk en zijn geloof gered en doen leven.
Em. Janssen
Jacques LECLERCQ, Saint François de Sales, Docteur de la Perfection,
nouvelle édition. - Casterman, Doornik, 1948, 270 blz., Fr. 66.
De titel van dit werk is tegelijk juist en bedriegelijk: Franciscus van Sales wordt wel
als leraar van de volmaaktheid voorgesteld; maar van de inwendige, uitwendig alleen
zichtbaar door nederige eenvoud en niets ontziende naastenliefde.
De twee delen staan nogal los van elkander. Het eerste 'Le rôle historique de Saint
François de Sales' plaatst de heilige midden in zijn tijd: evenwichtig, harmonisch,
soepel, met veel doorzicht, practisch en optimistisch. Incarneerde hij niet, zuiverder
dan wie ook, de geest der Contra-Reformatie, die, licht individualiserend, onze
godsdienstigheid vernieuwde en verdiepte?

Streven. Jaargang 2

Het tweede deel 'Saint François de Sales à la Visitation' (in 1920 geschreven)
beschrijft de omgang van de heilige met zijn 'beminde dochters'; hoe hij ze kende,
verbeterde, met zekere blik en vaste hand ter heiligheid geleidde. Eenvoudiger kon
het niet, en het voorgaande betoog wordt hier geïllustreerd uit het meest typische
voorbeeld.
Wilt U dan een heilige zien leven en arbeiden? Een kind van zijn tijd, niets meer
maar dat volkomen? Een vaderlijk stichter van een religieuse gemeenschap, begrijpend
en toegeeflijk doch die alles bekomt?... Lees dit werk: de volmaaktheid wordt U
begeerlijk en bereikbaar; allermenselijkst treedt de heiligheid U tegemoet.
Em. Janssen
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MYRIAM de G., Een martelaarschap van twee en twintig jaren.
Levensbeschrijving en brieven. Uit het Frans door J. Sommer pr. - G.
Mosman & Zoon, 's Hertogenbosch, 1948, 224 blz., geb. f. 4,25.
De schrijfster vertelt ons het leven van een zieke priesterstudent. Lijdend aan
beendertuberculose, komt hij na lange strijd, met zijn noodzakelijke ups en downs,
tot volkomen overgave, zelfs tot liefdevol verlangen naar meer lijden. Het boek blijft
gezond; geen zenuwoverprikkeling, algophilie of opgezweept enthousiasme, - alleen
strijd en aanvaarden.
Voor zware zieken, die dezelfde weg op moeten, kan het een opbeurende lectuur
zijn. Door er iedere dag enige bladzijden uit te lezen, zullen ze leren hoe men met
Gods genade zover komen kan. Zo zal het steeds herhalen van dezelfde gedachten
niet vervelen en zal het diepere werking hebben. Of gezonde mensen dit zullen
begrijpen en smaken, zal van de diepte hunner ziel en van hun mensenkennis
afhangen.
A. Fransen
Louis SOURIE, Het heilig avontuur van Godelieve, Gudula, Kristin,
Lutgardis en Amelberga. Tweede herziene en vermeerderde druk. Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1948, 115 blz., Fr. 32;
A. BLONTROCK, H. Benoit Labre. De pelgrim zonder vaderland. Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1948, 149 blz., Fr. 40.
Wij bespreken deze werken gezamenlijk, omdat de auteurs evenzeer op elkander
gelijken als ze van elkander verschillen. Twee leken die zich wagen aan de
vulgariserende hagiographie; twee eenvoudig gelovigen en milde mensen, beiden
liefhebbers van schoonheid en kunst, die weten en belijden dat het allerschoonste,
op de aarde, de heiligheid is. Zij belijden het misschien al te eenvoudig, maar ontroerd
en begeesterd.
Intussen is Louis Sourie de geestdriftige bewonderaar, die, voor zijn legendarische
heiligen en denkend wellicht aan vrouw en kinderen, de stilte vond. Nog legde hij
de grootspraak niet helemaal af; maar nimmer schreef hij zo bewogen. En Albert
Blontrock is de schuchtere wroeter, die veel meer nauwgezet arbeidde, met dezelfde
hunkering naar zuiverende pracht, naar goeddoen verborgen.
Em. Janssen.
Albert H. DOLAN, O. Carm., De Zusters van de H. Theresia van
Lisieux. Vertaling van Zr Dominicus van de Congregatie van de Zusters
van Liefde. - Urbi et Orbi, Amsterdam, 1945, 157 blz.
In 1924-1925 bereisde Father Dolan, de Nationale Directeur van het Gezelschap van
De Kleine Bloem in de U.S.A., Europa en Frankrijk. Weergekeerd te Chicago in Mei
1925, verhaalde hij, in het nationale heiligdom van de H. Teresia, zijn wedervaren
te Lisieux, te Caen, te Alençon. Hij had al de zusters van 'The Little Flower' ontmoet;
ook verdere familieleden van haar, andere getuigen en bevoorrechten. Kinderlijk
eenvoudig en vroom vertelde hij alles, bewonderend en optimistisch, daarom niet
minder raak en objectief. 'Geestelijke reportage' wilden we dit boekje noemen:
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reportage omdat de auteur zo veel opmerkt en het zo precies mededeelt; geestelijk
omdat de heilige ons werkelijk nabij wordt gebracht.
Em. Janssen.
Jacques BIEBUYCK, Le psaume dans la ville. Préface de Gustave Thibon.
- Casterman, Doornik-Parijs, 1948, 241 blz., Fr. 66.
Le psaume dans la ville lijkt ons een mooi boek, dat maar half werd voltooid. Het
bestaat uit 55 kortere of langere opstellen - overwegingen? schetsen? amplificaties?
dichtwerk in proza? - waarbij de schrijver, in zich gekeerd en God zoekend, Hem
'als in een wazigen spiegel' te vinden weet. Het beeldt dus den God-zoeker en
God-vinder der grootstad uit, in de verscheiden werkzaamheid van een gespannen
en niet onbeproefd leven. Het is, in
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dezen zwaren tijd en strijd, een dankbare jubel, een vereenvoudiging van alles in de
vreugde.
Maar geen enkel stuk bevredigt ons helemaal: de laatste stilte ontbreekt. Het boek
mist soberheid, lijn, concentratie, duurzame formulering van een onvergankelijken
glans. Het is de vrij gemakkelijke improvisatie gebleven van een vaardig auteur met
een diep gemoed, die alleen vergat dat ook de meest begenadigde de diamanten niet
uit zijn mouw schudt. Misschien verhindert zijn ongedurige productiviteit, meer dan
wat ook, het rijpen van zijn kunstenaarschap en contemplatie.
Em. Janssen
Gerard VANN O.P., Onze weg naar geluk. Beschouwingen over de
sociale betekenis van de acht zaligheden. Uit het Engels vertaald door
Pater A. van den Brekel O.P. - Sheed and Ward, Brussel, 1948, 205 blz.,
gen. Fr. 70, geb. Fr. 95.
Wij vinden het geluk, indien wij ons leven naar God richten, en nergens gelijk in de
Zaligheden staat de weg ons voorgetekend. Nu legt de auteur verband tussen elke
zaligheid enerzijds (behalve de laatste), anderzijds elke gave van den Heiligen Geest
en elk sacrament; zodat, op een drievoudig plan, het gelijklopend vorderen wordt
beschreven: in het ascetisch leven, in dat van gebed en genade, in het sacramenteel
en kerkelijk bestaan. Ons lijkt dat vervluchten van motieven nogal vernuftig, en het
ontbreken van de achtste zaligheid laat het gewelf zonder sluitsteen. Daartegenover
komt het christelijk leven ongemeen vol en diep voor, evenwichtig en toch grenzeloos,
concreet en toch geheimnisvol. Wie zou, op dien weg, het geluk niet vinden?
E.J.
In de reeks '-Ecclesia docens' verschenen nog in 1948 bij de N.V. Gooi en Sticht
te Hilversum:
Quadragesimo Anno. Encycliek van Paus Pius XI van 15 Mei 1931 over het herstel
der maatschappelijke orde en haar vervolmaking volgens de wet des Evangelies.
Vertaald door Dr O. Jansen O.F.M., met een voorwoord van F.A.J. van Nimwegen
C.ss.R. 104 blz., f. 1,85. - In het voorwoord wordt o.a. een kort overzicht gegeven
van de inhoud der encycliek. De vertaling is met verbeteringen overgenomen uit de
uitgave van het R.K. Werkliedenverbond.
Laetitiae sanctae. Encycliek van Paus Leo XIII van 8 September 1893 over de
rozenkrans. Met een aantal andere documenten uit het jaar 1893. Vertaald door F.A.J.
van Nimwegen C.ss.R., 56 blz., f. 1,05. - De documenten betreffen resp. het aan het
kerkelijk huwelijk voorafgaand burgerlijk huwelijk, de vorming van een inheemse
clerus in Indië en de toestand in Frankrijk. Vooral het eerste hiervan is uitvoerig en
belangrijk.
P. Sch.
Chanoine Joseph BIART, Les sept transfusions de Notre-Dame. D'après
L'Epée et le Miroir de Paul Claudel. - Casterman, Doornik, Parijs, 152
blz., Fr. 45.
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De auteur heeft L'Epée et le Miroir van Paul Claudel voor den kansel geschikt
gemaakt. Van de zeven smarten van Maria, plaatst hij de vierde (op den kruisweg)
in het midden. De eerste drie (Simeon, vlucht naar Egypte, de twaalfjarige Jesus)
vormen den opgang naar Christus en door Hem; de laatste drie (Calvarie, Piëta,
graflegging) behelzen het opperste offer, waardoor elk Gode-getrouw offer moet
worden besloten. Zo worden Maria's smarten, naar vorm en inhoud, als een eenheid
gezien; symbolisch, lerend, ontroerend, tragisch en troostend stellen zij ons hart voor
dat, aan Maria's hart gelijk, veelvuldig doorstoken moet worden om voor leven en
liefde geheel open te staan.
Em. Janssen.
G. Van GESTEL, S.J., Lectuur en Censuur. - Paul Brand, Bussum, 1948,
89 blz., Serie Waarheid en Leven, gen. f. 1,40.
Na een historisch overzicht van de boekencensuur behandelt de
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schrijver natuurwettelijk normen en de positieve bepalingen der boekenwet, om te
besluiten met enkele beschouwingen over de waardering van het goede boek.
Gezien de tegenwoordige bij vele katholieken zonder meer desastreuze opvatting
en praktijk inzake lectuur, keuze en vrijheid, is een voorlichting als deze
broodnoodzakelijk. Misschien daarom achtte de auteur het minder opportuun, de
mogelijke dispensatie en eventueel zelfs excusatie van de positieve wet iets ruimer
te behandelen. Dit niet geheel terecht: de inderdaad bestaande practische
moeilijkheden bij het onderhouden der kerkelijke voorschriften dienen ondervangen
te worden en wel juist hierom, dat een nauwkeurige observatie van die voorschriften
weer metterdaad kan worden ingevoerd. Dat zou een onschatbaar voordeel van het
katholiek leven betekenen.
P. Huizing
Johannes LINDWORSKY S.J., Psychologie der ascese. - Wenken voor
een psychologisch-juiste ascese. Vert. van Br Edgar Heynen. - R.K.
Jongensweeshuis Tilburg, 1948, 64 blz. Opvoedkundige reeks n. 13, gen.
f. 1,25.
De opzet van Lindworsky met dit werkje was, tegenover de ascese, wier ideaal is
(was), het aankweken van allerlei deugden, te propageren de ascese die één bepaald
geheel, de voor ieder verschillende eigen vorm van religieuze volmaaktheid, tot doel
stelt. Hij ziet dit doel in het beroepsideaal.
Al kunnen wij de theoretische grondslagen van Lindworsky niet onderschrijven uiteindelijk berust onze afwijzing daarvan op zijn opzet: 'over genade en
genademiddelen zullen we niet spreken, wèl over de natuur, die door de
genadewerking wordt vóór-ondersteld.' (p. 9), al is er zelfs een tikje gevaar, dat een
of ander lezer zich tot een al te natuurlijk 'beroepsideaal gaat beperken: toch geeft
het werkje zoveel gezonde en reële opmerkingen, die kunnen helpen zich een
werkelijk religieus ideaal te vormen, en behoeden voor steriele
volmaaktheidspogingen, dat we het warm kunnen aanbevelen. Het leest bovendien,
ook door de soepele vertaling, zeer prettig.
P. Huizing
Dr Ausfried HULSBOSCH O.E.S.A., Het Godsrijk in wording. - De
Koepel, Nijmegen, 1948, (Tolle lege. Bijdragen tot de eenheid der Kerk),
240 blz., geb. f. 5,90, voor leden van St. Willibrord, f. 4,90.
De uitgaven der reeks 'Tolle lege' willen 'oecumenisch', d.i. volkomen zuiver en
tegelijk zo verstaanbaar mogelijk voor den reformatorischen christen, de leer en het
leven der Kath. Kerk uiteenzetten. Soms zullen zij meer wetenschappelijk te werk
gaan, soms zijn ze vooral vulgariserend, zoals met het onderhavige boek het geval
is. Dit geeft een uiteenzetting van het christelijk leven vanuit de H. Schrift, waarbij
het de opzet is niet een latere faze der overlevering of een theologische reflexie, maar
eerst en vooral de Schrift zelf te doen spreken. Deze methode lijkt ons (zonder iets
op de waarde van overlevering of theologie af te doen) hier inderdaad zeer vruchtbaar
voor den katholieken en protestantsen lezer beide. Wij hadden haar zelfs nog iets
strenger willen zien toegepast en zouden ook bij verschillende uitleggingen graag
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een nadere verantwoording gehoord hebben. Het geheel echter geeft een juiste,
hoewel enigszins vlakke, vergelijking van deze tegenwoordige heilstrijd van 'het
Godsrijk in wording' met het Oude Testament enerzijds en met de hemelse voltooiing
anderzijds, waarbij vooral de eerste breed is uitgewerkt.
P. Schoonenberg
John Henry NEWMAN S.Th.D., Apologia pro vita sua. Geschiedenis
van mijn religieuze denkbeelden. Vert. d. Fr. Aurelius Pompen O.F.M. Paul Brand, Bussum, 1948, 549 pp., geb. f. 15.
Dit deel is het laatste van de vier werken van Newman, welke de uitgever in 1945
beloofd had in Nederlandse vertaling te doen verschijnen. (De andere delen waren:
Preken ge-
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houden bij verschillende gelegenheden; Toespraken gericht tot een gemengd gehoor;
Het begrip Universiteit.) De vertaling dezer delen is uitstekend, rijkelijk voorzien
van verklarende noten, waarbij Prof. Pompen profiteerde van de verbeteringen en
aanvullingen, die Newman zelf bij volgende edities of bij vertalingen aan zijn boeken
toevoegde. Dit nu verschenen laatste deel heeft bv. de inleiding die Newman schreef
voor de Franse vertaling, en die de niet-Engelsman inleidt in de Engelse toestand
van zijn tijd. De serene rust en tegelijk innige bewogenheid, de grote zin voor
objectiviteit gepaard met een zeldzaam diep doordringen in de ideeën van zijn geest,
hebben deze autobiographie gemaakt tot een monumentaal werk in de wereldliteratuur.
Tegelijk is het geworden een meesterlijke geschiedsbeschrijving van een der
belangwekkendste perioden in de ontwikkeling van Engelands geest aan de universiteit
van Oxford. Hoe groot Newmans geest is, blijkt wel hieruit, dat de ideeën in dit boek
ontwikkeld nu wellicht nog actueler zijn geworden dan toen zij ruim 75 jaar geleden
neergeschreven werden.
Ch.N.
Le divorce légal et la Conscience. - Etudes Sociales et Juridiques,
Louvain, Fernand Larcier, Brussel, 1948, 88 blz.
Een groep katholieke rechtskundigen onderzoekt hier of de belgische wetgeving
omtrent de echtscheiding en omtrent de scheiding van tafel en bed (vooral de wet
van 20-3-1927) nog gevallen laat bestaan, waarin het voor een katholiek advokaat
geoorloofd zou zijn bij den bisschop een aanvraag te doen om de echtscheiding te
bepleiten tussen geldig getrouwde mensen.
Het onderzoek wijst uit dat er nog enkele van die gevallen kunnen bestaan. Het
blijkt daardoor dat de wetgeving van 1927, waardoor men juist had willen bewerken
dat de burgerlijke gevolgen van de echtscheiding zoveel mogelijk aan de procedure
van scheiding van tafel en bed werden gehecht, niet volmaakt is gesteld.
In een laatste hoofdstuk worden er enkele suggesties gemaakt de lege ferenda. Er
wordt met aandrang gevraagd dat men gewoonweg alle gevolgen van de echtscheiding
(uitgenomen het recht om burgerlijk te hertrouwen) zou toekennen aan de scheiding
van tafel en bed.
Deze knappe uiteenzetting dient door alle katholieke advokaten gelezen en
overwogen te worden. Zij zal hen licht bij brengen, hun gewetensvolle taak
vergemakkelijken, hen aanzetten om de wetgeving aandachtig te bestuderen; zij zal
hen gedachten geven om eventueel de wet te laten verbeteren, en bevredigender te
maken voor katholieke echtgenoten, die voor de ramp staan van een verbroken
huwelijksgeluk.
A. Snoeck

Wijsbegeerte
Ch. BOYER S.J., Handboek der Wijsbegeerte. Voor Nederland bewerkt
door Mr Dr H.G. Rambonnet. Derde Deel. - L.C.G. Malmberg, 's
Hertogenbosch; De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1948, 460 blz., geb. f.
12,90.
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Na de goede ontvangst der twee voorgaande delen behoeft dit derde deel nauwelijks
aanbeveling. Toch moet ons even van het hart, dat de idealen ook van het hedendaagse
katholieke denken verder liggen dan het hier geboden compendium van thesissen,
even dogmatisch van structuur als streng-scholastiek van terminologie, die immers
zeker in die zin tot het verleden behoren, dat zij geen uitgangspunt kunnen bieden
tot een vruchtbaar 'gesprek' met de hedendaagse 'andersdenkende' gedachtenwereld.
Wat de bewerking zelf aangaat, menen wij te moeten wijzen op een onvolledigheid
in de litteratuur-opgaven. Zo worden we b.v. meermalen verwezen naar de
'Metaphysica Generalis' van L. de Raeymacker (2e ed. 1935), alsof sindsdien niet
een veel meer leesbaar handboek der Ontologie was verschenen van de-
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zelfde schrijver in het nederlands (Metaphysiek van het Zijn; 2e ed. 1948!). Bij de
Ethica zochten wij o.a. vergeefs naar de publicaties van de Vlaming E. De Bruyne.
Alles bij elkaar echter zullen velen dankbaar profiteren van de ongetwijfeld niet
geringe inspanning door schrijver en uitgever besteed aan deze uitgave van een onzer
beste scholastieke handboeken.
T.
Antonio ANILE, Schoonheid en Waarheid der Dingen. De Goddelijke
Werkzaamheid. Vert. door Dom Suitbert Caron O.S.B. - Elsevier,
Amsterdam, 1947, 360 blz.
De Schrijver heeft in dit werk de dorre taal der wetenschap omgetoverd tot een
gedicht waarin hij de schoonheid der gehele natuur levende zowel als niet-levende
bezingt en, wat de wetenschap maar al te vaak vergeet, terugvoert tot haar goddelijken
oorsprong. Het is een boek in staat de leek en ook de wetenschapper door zijn
oorspronkelijke visie op het heelal te bekoren ofschoon de laatste hier of daar een
enkele maal een vraagteken zal plaatsen. Ook zal men den schrijver, een zuiderling,
een soms wat al te grote uitbundigheid te goede houden.
E.H.

Taal en letterkunde
Jos. Van LAER. Branding voor de boeg. - Lannoo, Tielt, 1948, 345 blz.,
ing. Fr. 68; geb. Fr. 88.
Dit boek is een college-roman, zelfs een Katholieke-actie-roman; daarom niet minder
artistiek en diepmenselijk. Onder enkele rhetorika-studenten aan een internaat
ontbrandt in de allerlaatste maanden van het schooljaar een verraderlijke en geweldige
strijd tussen de goeden en de bozen, tussen het goed en het kwaad. Hij ontwikkelt
zich tot aan de akelige verschrikking die niemand meer beheerst, en wanneer eindelijk,
moeizaam maar volkomen, het goed overwint, dan heeft de kampioen iets van een
martelaar.
Bepaalde lezers vinden de inhoud wellicht overdreven. Zulke typen en avonturen
in onze onderwijs gestichten! Zulke hoogten en laagten, zulk wreed geweld en vrome
vermurwing! Maar niettegenstaande zijn epische vaart, het meest zelfs daardoor,
raakt en beroert dit verhaal een onweerlegbare, onweerhoudbare, onontvluchtbare
werkelijkheid.
Iets meer zelfbeheersing, bezinning en berekening hadden het gewrocht meer
harmonisch gemaakt, zuiverder van proportie, inniger doorlicht, volkomener
bevredigend. Maar misschien werd de lyrische ondertoon dan niet meer gehoord;
minder duidelijk zagen we de onstuimige schrijver Van Laer, die langzaam een wijze
leider wordt, en die in dit laatste boek van hem, een praegnant getuigenis aflegt: van
de jeugd-in-branding, opgejaagd door tegenstrijdige machten; van zichzelf, zijn
overrompeld talent, zijn diepgaand doorzicht en apostolische vlam.
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Em. Janssen
P. Bruno VIJDT, Minderbroeder, Franciskaansch Declamatorium, II
D. Menestreelen Gods. - Centraal Bureau van de Derde Orde, St-Truiden,
1948, 309 blz. Fr. 75.
Het eerste deel van dit Declamatorium, hier reeds besproken, behandelde Franciscus
zelf; dit tweede gaat over enkele volgelingen van hem uit de Eerste, de Tweede, de
Derde Orde. Geen inspanning werd gespaard om zoveel mogelijk schrijvers, over
zoveel mogelijk gestalten, het woord te geven. Wij ontvangen dus een groot getal
van waardevolle stukken; daarbij treffen wij er te veel middelmatige aan, en wij
betreuren tegelijk dat geen vreemde auteurs werden opgenomen. Want een degelijk
internationaal Franciskaans declamatorium ware, religieus en cultuurhistorisch, een
buitengewoon suggestief document.
Em. Janssen
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Anna BLAMAN, Eenzaam Avontuur. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam
(1948), 254 pp., f. 5 en f. 6,90.
Het komt ons voor dat deze verwarde verzameling van perversiteiten en
onwaarschijnlijkheden eerder in het laboratorium van een psychiater thuis hoort dan
op de schrijftafel van een litterator. Echtscheidings- en driehoeksverhalen zijn
langzamerhand afgezaagd en nu kan men het geval zo vernuftig inkleden, men kan
er nog zoveel pikante détails in aanbrengen, belangrijk wordt het daardoor niet. Waar
de echte wijsheid ontbreekt kan een dilettantisch aangevende psychoanalyse geen
surrogaat verstrekken, dat onze smaak bevredigt. Ook het gesol met hogere waarden
begint vervelend te worden. Dit quasi-cynisme komt te vaak terug in allerlei moderne
verhalen om nog een schijn van interesse te wekken. En als het geheel dan nog
geschreven is op een wijze, die de lezer beslist vermoeit, dan begrijpt men wel, hoe
men over dit werk moet denken.
Jammer dat deze schrijfster die toch wel de kunst verstaat de taal te hanteren,
zichzelf niet wat meer tucht kan opleggen. In dat geval zou ze wellicht een roman
kunnen schrijven, die de moeite van het lezen waard is.
Bern. van Meurs
Nina FEDEROVA, De Familie, roman van de uitgeweken Russische
schrijfster Nina Federova, vertaling van Frans van Oldenburg Ermke. De Kinkhoren, Brugge, 1948, 267 blz., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
De familie: het zijn de armzalige resten van een adellijke Russische emigrantenfamilie;
ze houden een pension in de Engelse concessie van Tiëntsin; in de allergrootste
ellende, in de gevaren van den Chinees-Japansen oorlog, zijn ze allergebrekkigst.
Neen, wij willen niets bederven! Met Oma, met moeder, met Peter, Lida, Dina en
Hond, met Madame Militza, Mevrouw Parrish, Professor Chernov en Anna Petrovna,
met de tientallen van onvergetelijke gestalten en bestemmingen moet de lezer zelf
kennis maken. Met het bonte internationale milieu: Russen en Engelsen, Chinezen
en Japanners, Spanjaarden en Amerikanen. Met zoveel wrakken en drijfhout,
avonturiers en dompelaars, dronkaards en gezegenden. Met de schrijfster zelf: ook
een Russische emigrante, die veel moet doorstaan hebben, die zich van de christelijke
Kerk misschien wat los maakte, die echter nooit het bidden verleerde, en die door
het gebed het bitterste leven zoet kon maken, de donkerste dagen transformeren tot
dageraden van zaligheid.
Wij willen niets bederven. Critici kunnen aan dit boek verwijten dat het geen
gesloten eenheid biedt, te veel uit episoden bestaat. Maar ieder humaan lezer zal de
schrijfster dankbaar zijn, omdat zij ons in zulke familie heeft binnengevoerd. Op
haar passen we toe wat ze de moeder laat zeggen: 'De grootste gave, die 'n vrouw te
bieden heeft, is niet haar liefde. Het is haar goedheid en toewijding. Deze houdt
families bij elkaar' (blz. 264). En gaarne verenigen we ons met haar besluit: 'En we
kunnen U [aan een moeder] enkel... onze sympathie en ons begrip bieden, want we
zijn ondanks maatschappelijke verschillen en nationale trots en standsonderscheid
één familie, nu ruzie makend en elkander bevechtend en dodend en toch in de grond,
weet U, één familie van menselijke wezens...' (blz. 267).
Em. Janssen
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Godfried BOMANS. Buitelingen. Aforismen, Buitelingen en Capriolen.
- Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1948, 329 pp.
Wie een boek van Godfried Bomans opslaat, is verdacht op buitelingen, maar
gewoonlijk wordt zijn verwachting nog overtroffen. Aforismen, Buitelingen en
Capriolen luidt de ondertitel van dit boek: de lezer bereide zich hier dus op bijzondere
touren voor. Ook biedt deze bundel verrassingen in die zin dat er enkele serieuze
litteraire beschouwingen, en zeer goede, in voorkomen o.a. over Beets en Piet
Paaltjens. Ook de aforismen zijn iets nieuws en het zijn inderdaad aforismen, wat de
beste lofspraak is.
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Een boek van Bomans aan te bevelen is overbodig. Ieder kent zijn humor en
originaliteit. Toch beschouw ik de humoresken, die hij tot nu schreef, nog slechts
als een aanloop en een belofte. Hij heeft het vermogen om een vrij wel nieuwe snaar
in Neerlands letterkunde aan te slaan en iets bijzonders te bereiken.
J.v.H.
Bernard VERHOEVEN, Over kunst en leven. - De Boekerij, Baarn, 1948,
159 pp., geb. f. 4,50.
Bernard Verhoeven is niet alleen een der beste en gevoeligste stylisten, hij blijkt ook,
de weinige keren dat hij als zodanig optreedt, een uitstekend essayist te zijn. In dezen
bundel heeft hij enige verspreide stukken bijeengebracht, een uitvoerige studie over
Albert Verwey, een beschouwing over het dichterschap, een over het politieke lied
en een aantal puntdichters. Wat Verhoeven te zeggen heeft, is altijd de moeite waard;
het getuigt van een breed verstaan en tevens van zijn volstrekt christendom. Dit
overtuigde Christendom doet hem veel in de middeleeuwen waarderen, wat hij hoe
langer hoe meer mist in de Europese constellatie van het ogenblik. Hij schrijft zijn
meningen neer in zeer markant en verzorgd Nederlands. De epigrammen bevatten
in enkele regels een korte karakteristiek van een aantal dichters en schrijvers, scherp
en puntig.
J.v.H.
Richard MARCH & TAMBIMUTTU, T.S. Eliot. A Symposium. - Editions
Poetry, London, 1948, 259 pp., 10 s. 6 d.
Deze verjaardags-taart werd T.S. Eliot aangeboden op zijn 60ste verjaardag. Een
50-tal schrijvers, niet alleen uit Engeland, maar ook uit Frankrijk, Duitsland, Italië,
Griekenland en het Oosten, getuigen van hun sympathie voor en afhankelijkheid van
dezen groten dichter. Ongetwijfeld zouden verschillende anderen ook graag een
bijdrage hebben geleverd, maar in ieder geval geeft het boek, zoals het voor ons ligt,
een goede indruk van Eliot's studiejaren, zijn werkkring, zijn litteraire omgeving,
zijn invloed. Vele schrijven over hun eerste contact met Eliot's werken en zijn invloed
op de litteratuur van Europa, India, en Amerika. Verder vinden we hier zuiver critische
essays, zoals b.v. dat van Henri Fluchère, de vertaler van 'Murder in the Cathedral'
en 'The Family Reunion', ter verdediging van Eliot's 'lucidité', en dat van Martin
Browne, die een kundige analyse geeft van zijn dramatisch vers. De bijdragen van
buitenlanders zijn in het Engels vertaald. Dichters als W.H. Auden, Edith Sitwell,
Nicholas Moore en anderen, dragen lofdichten bij.
Voor hen, die Eliot kennen en voor hen, die hem nog niet kennen, een zeer
interessant boek.
J. van de Poel
T.S. ELIOT, Notes towards the Definition of Culture. - Faber and Faber,
London, 124 pp., 10 s. 6 d.
De twee eerste hoofdstukken zijn artikelen, terwijl een appendix de revisies van reeds
in 1945 verschenen Engelse text geeft van drie radiotoespraken in 1946 gericht tot
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het Duitse volk onder de titel: De eenheid van de Europese cultuur. Het boek is een
pleidooi voor een duidelijk omschreven begrip van het, met zoveel verschillende
associaties gebruikte, woord 'cultuur', en tegelijkertijd een poging tot een definitie
te komen. Het onderzoek naar de waarde van de factoren, die al of niet leiden tot een
bepaalde cultuur, brengt hem praktisch tot een zekere philosophie over de beschaving,
waarmede niet iedereen het geheel eens zal zijn. Maar allen zullen getroffen worden
door zijn overtuigende oproep, in het appendix, tot een gezamelijk verdedigen van
onze gemeenschappelijke Christelijke beschaving.
v.d. P.
Dr J.M. KRAMER, De Ilias van Homerus. - Noord Holl. Uitg.,
Amsterdam, 1948, 104 pp., geb. f. 3,50.
Originele beschouwingen over het ontstaan van de Ilias, waarmee de auteur het
zichzelf en zijn critici niet
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gemakkelijk maakt. Hij komt, evenals Cauer reeds, tot de conclusie, dat de Ilias niet
ouder is dan de 6de eeuw, en is een overtuigd, ja hartstochtelijk 'unitariër'. Hij
aanvaardt zonder voorbehoud de resultaten van het nieuwere philologen-onderzoek
en sluit de radicale zienswijze van Meillet niet uit, maar laat daartegenover de dichter
een zeer grote vrijheid bij de verwerking van het overgeleverde 'versmateriaal'.
Natuurlijk wordt hiermee het epische karakter van het gedicht betwistbaar - een
episch dichter is immers slechts tolk van de gemeenschap - maar wordt ongetwijfeld
ook de kern blootgelegd van het probleem, zoals het zich de laatste decenniën heeft
ontwikkeld.
De auteur wil klaarheid scheppen door een analyse van 'de psychologie der figuren
en de ontwikkeling der handeling, door deze figuren gedragen'. Zijn betoog is rijk
aan verrassende momenten, maar lijdt onder zijn voorbarige consequentie.
Onzekerheid was daarbij niet te vermijden, maar wordt eerlijk toegegeven, zie de
scène tussen Antilochus en Achilles op bl. 50. Een soberder voorbeeld van
karakterontleding was te vinden in Van Leeuwen's nog steeds leesbare 'Gestalten en
Tooneelen aan het Homerische Epos ontleend', maar het boek van Dr Kramer is en
blijft - evenals zijn twee jaar oudere dissertatie 'De Ilias als Vredesgedicht' - een
merkwaardige verschijning - misschien een mijlpaal op de weg naar een definitieve
oplossing van de oude Homerische kwestie! Het is verrijkt met een korte bijdrage
van de hand van zijn leermeester, Prof. Dr W.E.J. Kuyper, waarin deze de eerste
proeve geeft van zijn nieuwe Nederlandse Ilias en Odyssee.
M.L.
PAPINI, Brieven van Paus Celestinus VI, Nederlands van Dr Jos
Vandervelden. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1949, 191 blz., geb. f.
5,50.
De reeds lang tot de Kerk teruggekeerde Papini zocht en vond een vorm om de
mensen te zeggen wat hij hun te zeggen had door een gefingeerden Paus, Celestinus
VI, een aantal brieven te dicteren, gericht tot alle groeperingen en schakeringen der
mensheid, tot het Christen Volk, tot de Priesters en de Kloosterlingen, tot de
Afgescheidenen, de Atheisten etc., etc. Wie Papini kent weet wel ongeveer wat hij
de mensen voor te houden heeft. Hij doet dit in prachtig en rijkgevarieerd proza en
zijn gedachten reiken vaak ver en diep. Hij heeft wel iets van zijn vroegere scherpte
en felheid verloren en zijn toon is warm, indringender en sympathieker geworden,
hoewel de satyre hem soms nog goed afgaat. De vertaler vermaant zijn lezers bij
voorbaat dat zij niet overal met de opvattingen van den schrijver hoeven in te
stemmen. Papini's hoofddoel is een opwekking tot vuriger en intenser beleven van
het Christendom.
J.v.H.
Panorama der Nederlandse Letteren, verzorgd door Dr J. HAANTJES
en Prof. Dr W.A.P. SMIT. - Amsterdamse Boek- en Courant Mij,
Amsterdam, 1948, 566 blz., geb. f. 10,50.
Het is inderdaad een Panorama der Nederlandse Letteren wat hier de lezers geboden
wordt. De vele bewerkers der afzonderlijke hoofdstukken zijn erin geslaagd telkens
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een tijdvak, een dichtersgroep of -school in zijn geheel voor te stellen, minder lettend
op de individuele schrijvers dan op het grote verband, waarin zij optreden. Vele
hoofdstukken vormen voortreffelijke en uitstekend geschreven essay's over het te
behandelen tijdvak of de dichtersgroep, zo bv. die van Dr C.C. de Bruin over de
Middeleeuwen, van Dr G. Kazemier over Hooft en zijn Kring, van Prof. Smit over
Vondel, van F.W. van Heerikhuizen over de Letterkunde van de Pruikentijd en de
Tachtiger Beweging, van Dr J. Haantjes over de Dichtkunst in en na de Franse Tijd,
van Dr K. Heersma over Letterkundig Leven tussen twee wereldoorlogen.
Wel is het bezwaar voelbaar, dat de 'verzorgers' reeds in het Ten Geleide ter sprake
brengen, wanneer zij schrijven; 'Misschien werd door de samenwerking van zo vele
en zo uiteenlopende persoonlijkheden de eenheid van ons boek enigszins ge-
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schaad'. Het grote perspectief waarin de verzorgers de Nederlandse letteren willen
zien, is van orthodox-protestantsen huize en de meeste medewerkers zijn ingesteld
op dit perspectief. In hun midden doen medewerkers als Prof. Tielrooy, Dr van
Heerikhuizen en Albert Helman vreemd aan. Zij zijn geheel anders ingesteld en dit
breekt inderdaad de eenheid van het boek op ernstige wijze.
De zeer protestantse vizie op de vaderlandse letteren doet zich nogal kinderlijk
gevoelen, zo bv. waar Prof. Smit in het voetspoor van Prof. Gerretson de Bekering
van Vondel minimaliseert tot een zeer geringe koerswijziging of beweert, dat Vondel
de eigenlijke reformatorische gedachte niet begrepen heeft. Ook worden er door Dr
H. Smilde twaalf sympathiserende, hier en daar zelfs bewonderende bladzijden aan
Jacob Cats gewijd. Wie niet beter wist zou hier de indruk krijgen dat Cats een onzer
grote dichters is.
Het gedeelte over de Vlaamse letteren werd uitstekend geschreven door Albert
Helman, die het echter niet laten kan in een passage over Walschap het Katholicisme
der lage landen als een domperige en cultuurvijandige macht voor te stellen. Zo zijn
er enkele reserves te maken, die elk ontwikkeld lezer gemakkelijk zelf maken zal.
In zijn geheel biedt het boek een boeiende kundige beschouwing over het gehele
gebied der vaderlandse letterkunde.
J.v.H.
Kramer's Duits Woordenboek. Duits-Nederlands en Nederlands-Duits.
Bewerkt door Dr H.W.J. Kroes. 17e verm. en verb. druk. - G.B. van Goor,
's Gravenhage-Batavia, 1948, 1375 pp., f. 15,-.
De 17e druk van dit practisch en goed verantwoord woordenboek is in omvang gelijk
gebleven aan de 16e druk (1947). Er werden echter een aantal kleine verbeteringen
in aangebracht. Op het einde bevindt zich een zeer uitgebreide lijst met de veelvuldig
voorkomende afkortingen, als ook een lijst met de sterke en onregelmatige
werkwoorden. De uitgave is uitstekend verzorgd overeenkomstig met de traditie van
de uitgever.
Ch.N.

Psychologie en paedagogie
J.B. RHINE, The Reach of the Mind. - 2e druk, William Sloane
Associates, New-York, 1947, 235 blz., geb. $3,50.
Sinds de oorlog en het steeds talrijker optreden in openbare 'séances' van z.g.
'helderzienden', is de belangstelling voor occulte verschijnselen en supranormale
vermogens een algemeen voorwerp van belangstelling geworden, en dit niet altijd
zonder verwarring te verwekken in de geesten van gelovigen. Bezitten sommige
mensen werkelijk het vermogen om het verborgene te kennen en in de toekomst te
zien? - Sinds 17 jaar onderzoekt de auteur, een befaamd Amerikaans parapsycholoog,
op proefondervindelijke wijze: 1) de invloed van de ene geest op de andere zonder
zintuigelijke tussenschakel (telepathie); 2) het vermogen om voorwerpen waar te
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nemen buiten elk zintuigelijk contact (helderziendheid); 3) de onafhankelijkheid van
deze vermogens van afstand en tijd (profetie); 4) het vermogen om, zonder physisch
contact op afstand en in de toekomst, gebeurtenissen te beïnvloeden (telekinese). Als
wij de auteur mogen geloven, werden deze proeven duizenden malen herhaald, bij
sommige subjecten met succes beloond op een manier, die op zonderlinge wijze de
kansberekening overtreft. Door het Amerikaans Instituut voor Mathematische
Statistiek werd erkend dat Rhine's statistische analyse volkomen geldig is. Blijft dus
het experimenteel aspect van de proeven. Hiervoor zijn wij volledig overgeleverd
aan de rechtzinnigheid van de onderzoeker, zijn subjecten en getuigen. Noteren wij
slechts dat een klein detail in de proef voldoende is om de uitslagen ervan te vervalsen.
Waarom worden Rhine's uitkomsten door de officiële wetenschap dood gezwegen?
Omdat zij, volgens
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de auteur, duidelijk in de mens het bestaan aanwijzen van een factor, die onafhankelijk
is van tijd en ruimte, een geestelijke factor dus, en dat de heersende zielkundige
wetenschap op de praemisse steunt dat alles in de mens tot stoffelijke wetmatigheden
moet te herleiden zijn. Dr Rhine sluit dus - misschien te vlug - een nog onbekende
materiële verklaring uit en schijnt geen rekening te houden met de wijsgerige
moeilijkheden die ook aan zijn oplossing verbonden zijn. Desondanks is het onderzoek
door de auteur ondernomen hoogst boeiend en zijn stelling zeer aantrekkelijk. Minder
bevalt het ons hem in zijn laatste hoofdstuk te horen zeggen dat zijn werk belooft de
wetenschappelijke fundering te worden van godsdienst en moraal. Wel kan de
parapsychologie mensen, die in het materialisme verstrikt zijn, helpen de weg naar
het geloof te vinden, maar dat zij de godsdienst zal vervangen is naïef en vals.
Schrijver hoopt ook dat de parapsychologie, door de eerbied voor de ziel van de
evenmens, eenmaal de ware grondslag zal werpen voor vrede en eendracht. Moge
het waar zijn!
W. Smet
J. VLERICK en J. DE VENTER, Hebben onze jongens en meisjes
vertrouwen in Vader en Moeder? - 'Jeugdpsychologie',
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 98 blz., ing. Fr. 47, geb. Fr. 77.
Hiermee wordt een reeks brochures ingezet, die de voornaamste psychologische
trekken van de katholieke Vlaamse jeugd hopen weer te geven. Bedoeling is vooral
verschillende problemen van de opvoedingspraktijk te bestuderen, zoals de
ingekeerdheid, de godsdienstzin, de vriendschap, en in dit eerste werkje het
vertrouwen in de ouders.
E.H. Vlerick, diocesaan inspecteur en lector aan de Universiteit van Leuven, steunt
op twee hoofdbronnen: zijn zorgvuldig opgetekende ervaring met de jeugd in de
opvoeding, jeugdleiding en zielzorg en vooral talrijke mededelingen door de jeugd
zelf neergeschreven. Beide auteurs hielden een enquête bij jongelui, die ze persoonlijk
kenden en zo kwamen ze ertoe te beschikken over 1500 bl. betrouwbare tekst
afkomstig van een tweehonderdtal jongens en meisjes tussen 17 en 22 jaar, de meest
geschikte leeftijd.
Dit eerste boekje behandelt experimenteel het feit, de grond en de evolutie van
het vertrouwen. Aan de hand van al die getuigenissen maakt het een statistiek op van
het vertrouwen en onderscheidt drie graden in deze deugd: volledig (minder dan
25%), beperkt (50%), en absoluut geen vertrouwen (meer dan 25%).
Leerrijk is vooral het hoofdstuk over de gronden waarop het vertrouwen is
gebaseerd. Als hoofdredenen gelden: de zedelijke waarde van de ouders, hun
hoedanigheden en het begrijpen van de jeugdziel, de bescheidenheid, die alle
persoonlijke mededelingen verzwijgt en de durf om geslachtelijke voorlichting te
geven. Buiten talrijke citaten, die gedurig de tekst belichten wordt nog een speciale
bloemlezing van langere teksten verstrekt waarin we de ziel van de jeugd kunnen
beluisteren.
Dit werk zonder wetenschappelijke pretentie weet toch van dichtbij het leven te
benaderen. Niet alleen ouders maar alle opvoeders die het vertrouwen van de jongeren
moeten winnen, zullen met echt nut deze paedagogische bijdrage lezen.
R. Caron
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Dr Etienne De GREEFF, Nos enfants et nous. - 'Cahiers de la Revue
Nouvelle', Casterman, Doornik, 1948, 252 blz., Fr. 65.
Dit is geen handboek voor opvoedkunde. Maar voor verstandig humanistisch
gevormde ouders en opvoeders veel en veel beter dan een handboek. Opvoeding
wordt hier gezien als een schepping van vrijheid in het kind, om zich zelf te worden
in de geleidelijke aanvaarding van de werkelijkheid en in het offer aan de absolute
liefde.
Deze tweede uitgave van een boek dat reeds in verschillende talen werd omgezet,
en waarvan we twee jaar geleden de nederlandse vertaling begroetten, is een
belangwekkend voorwoord rijker geworden, en twee degelijke hoofdstukken: over
het kind van 6 tot 12 en over de adolescentie,
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leeftijd van onafhankelijkheid, van onrust en levensinzet.
Prof. De Greeff kan verbazend diep peilen in de menselijke psyche. Hier schrijft
de psycholoog, die ook als vader zijn kinderen heeft zien opgroeien, en in hun groei
zijn eigen ontwikkeling door het leven heeft aangevoeld. Dit verklaart ook dat er iets
subjectiefs blijft in de zienswijze.
Men zou kunnen zeggen dat we hier met de Professor door een machtige verrekijker
in de diepte dalen van de groeiende psyche. Doch helemaal scherp staat de verrekijker
niet, en dan gebeurt het dat de eigen levensproblematiek de meeste onscherpe
peilingen op zijn manier gaat interpreteren: een tikje sceptisch, veel eisend van het
mensenkind en daarom ook pessimistisch voor het resultaat; met een vleugje bitterheid
voor het kerkelijke, een beetje te zeer humanistisch en wars van de bovennatuurlijke
werkingen van de genade in de ziel. Men zal echter maar zelden zulk een wijs en
grondig aanvoelen vinden van de essentiële voorwaarden voor een volwaardige
menselijke zedelijkheid: dat geleidelijk aan ontbloeien van de affectiviteit in de
familiekring tot sympathie die voor het absolute open staat en zich in liefde
wegschenkt. Zo niet, dan wordt het een vergooien van zijn leven. Men moet het boek
lezen en herlezen.
A. Snoeck
Charles E. SKINNER, en medewerkers, Educational Psychology. Herziene uitgave, Prentice-Hall, Publishers, New-York, 1947, 622 blz.,
$4,00.
Ongetwijfeld is dit één der beste Amerikaanse handboeken over paedagogische
zielkunde. De inhoudstafel laat dadelijk blijken dat het zich inspireert op de
merkwaardige evolutie, die zich in het laatste decennium in de Amerikaanse
psychologie heeft voltrokken. Zo vindt men, naast het klassieke deel over 'learning'
en psychische metingen, een deel betiteld: 'growth', waarin het opvoedingsproces
vanuit een organisch standpunt wordt bestudeerd. Nieuw is eveneens het laatste deel
over 'personality adjustment and mental hygiene'. Sterk wordt de nadruk gelegd op
de innerlijk rijpende en functionele aspecten van de kinderpsyche. Ongemeen rijk is
het overzicht, dat in de talrijke hoofdstukken, van de verschillende bijdragen der
psychologie tot het opvoedingsprobleem, wordt gegeven. Het blijft echter dikwijls
bij een te oppervlakkige behandeling; eveneens wordt geen cohaerent en uniform
beeld van de psychische ontwikkeling aangeboden. Hiervan moet waarschijnlijk de
reden gezocht worden in het feit dat de schrijvers de verschillende richtingen in de
hedendaagse psychologie in hun handboek naast elkaar aan het woord wilden laten,
zoals bv. het functionalisme, behaviorisme, structuralisme, de gestaltpsychologie
enz. Treffend is eveneens het angstvallig vermijden van elk objectief philosophisch
standpunt of concept daar waar nochtans de aard der behandelde problemen dit eist.
Zo wordt opvoeding vanuit een zuiver sociale behoefte bepaald; anderzijds worden
kerk en familie als opvoedingsmiddelen - niet als opvoedingsagenten, - vermeld
naast film en radio. In de opvoedingsdoeleinden wordt geen onderscheid gemaakt
tussen objectieve onveranderlijke waarden en sociaal contingente.
W. Smet
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Prof. Dr H.W.F. STELLWAG, Moeilijkheden bij de opvoeding. Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1948, 162 blz., Fr. 75.
In dit boekje heeft de auteur een aantal voordrachten voor ouders en leraars gebundeld.
Zijn penetrant psychologisch inzicht in een aantal concrete situaties, die men in de
opvoeding van iedere jongen en meisje ontmoet, kunnen wij niet anders dan
merkwaardig noemen. Hier wordt niet getheoretiseerd maar aan echte begrijpende
psychologie gedaan. Degenen die zich interesseren voor moeilijkheden met
opgroeiende kinderen en adolescenten, kunnen wij in onze taal geen betere hulp
aanwijzen. Een reserve wensen wij te maken, daar waar de auteur meent dat
gelijkslachtige gevoelige vriendschappen in de jeugd wél erotiek kunnen zijn, maar
met sexualiteit
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'in geen geval' iets te maken hebben (blz. 121). Naar onze ervaring is deze uitlating
wat optimistisch. Ook gaan wij niet geheel akkoord, wanneer hij schijnt te zeggen
dat het 'ernstspel' tussen meisjes en jongens hun een ervaring geven, die zij later
nodig zullen hebben (blz. 123).
W. Smet
Thomas A.C. RENNIE M.D., and Luther E. WOODWARD, Ph.D., Mental
health in modern Society. - The commonwealth Zund, New-York, 1948,
424 blz., $4.
Een zeer leerrijke, goed gedocumenteerde, veelzijdige studie over geesteshygiëne
in onze hedendaagse samenleving. Voorzeker is de filosofie die er in verondersteld
wordt, oppervlakkig, en al even naïef als het gescherm met democratie. Men moet
deze opmerking maken om sommige bladzijden te vergoelijken van het overigens
belangwekkende boek.
Een eerste deel bespreekt de organisatie van de geesteshygiëne in het Amerikaanse
leger gedurende de oorlog, en boekt enkele resultaten op gebied van de
psychotherapie, welke van belang zijn voor onze naoorlogse tijd.
Het tweede deel wijst erop in een enkel hoofdstuk, hoe noodzakelijk het is deze
ondervinding te benutten.
Daarna komt het derde, voornaamste deel, waarin wordt aangetoond hoe diverse
bevoegdheden en sociale instellingen, kunnen bijdragen tot een gezonder en rijper
geestesleven. De rol van de dokter, van de sociale assistente, van de psycholoog, van
de geestelijke wordt overzichtelijk en vol wijze opmerkingen beschreven. Het
hoofdstuk over de techniek van het raadgeven is degelijk, helder en practisch: een
korte handleiding. Het belang van de opvoeding in de familie om tot geestesrijpheid
te komen wordt wel voldoende ingezien, doch de eigenschappen van die maturiteit
zelf worden weinig bemoedigend en hopeloos oppervlakkig beschreven. Ook de
opvoeding blijkt ruggegraatloos. Maar nogeens die diepere tekorten nemen niets weg
van al het degelijke, gezonde, waardevolle dat dokters, psychologen, priesters in dit
werk kunnen vinden.
A. Snoeck

Sociologie
Ernst MICHEL, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt, ihrer
Krisenformen und Gestaltungsversuche. - Jos Knecht, Frankfurt a. M.,
1948, 2e druk, 225 pp.
Dit boek is het belangrijkste, waar het méér geeft dan men er, strikt op de titel
afgaande, van verwachten zou. Ja, naar de titel stelt het misschien zelfs iets te leur.
Want weliswaar omvat het (in zijn eerste deel) een 'Geschichte der industriellen
Arbeitsverfassung und ihrer sozialen Problematik' en (in zijn tweede deel) een
beschrijving van de 'Kampf um die soziale Arbeitsordnung', maar het is in zijn
historische mededelingen wel zeer sterk aangewezen op wat reeds elders daarover
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uitvoeriger en als resultaat van een persoonlijk onderzoek was geschreven. Weliswaar
refereert Michel zich telkens aan de standaard-literatuur op het gebied der
arbeidsgeschiedenis (Brinkmann, v. Schulze-Gävernitz, Goetz Briefs, v. Beckerath,
Geck, Rosenstock, enz. - het blijft vrijwel geheel bij werken in het Duitse taalgebied,
-), maar het is dus referte-werk en schijnt in zoverre iets te missen van de
oorspronkelijkheid, die men van deze schrijver mag verwachten.
Ziet men echter door de referte heen, dan wordt het duidelijk, dat ook dit boek,
zij het dan niet in zijn geschiedschrijving, aan een oorspronkelijke geest is ontsproten.
Want telkens poogt Michel tot de achtergrond der verschijnselen door te dringen en
hier ontdekt hij menigmaal een nieuw aspekt. Daardoor komt deze geschiedenis te
staan in het licht van psychologie en sociologie en in dat licht vertoont zij een ander
reliëf: de misstanden vinden hun oorzaak in 'Sozialen und see-
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lischen Ausfallserscheinungen' (blz. 17), waardoor het arbeidsvraagstuk niet enkel
een arbeidersvraagstuk, maar een maatschappelijk probleem geworden is, waardoor
het ganse volk in een krisis is geraakt. Dit wordt juist als volkskrisis erger, naar mate
de industriële arbeiderswereld meer van de krachtenreserve, die boerenbedrijf en
ambacht aanvankelijk boden, opteert. Men is geneigd hier de vraag op te werpen, of
in het feit, dat men nu in staat is industriële arbeidskrachten met de industriële
bevolking aan te trekken en dus niet langer op het platteland en de kleine zelfstandigen
alleen is aangewezen om het industriële productieproces te 'voeden', wellicht juist
reïntegrerende krachten voor volksherstel zijn gelegen. Nu kan immers tot een
volkstraditie uitgroeien en dus een organische plaats in het volksgeheel gaan innemen
wat aanvankelijk als een 'ontworteling' uit volk en 'bodem' is ervaren: het
gaan-werken-in-de-fabriek.
Nog in ander opzicht heeft deze geschiedenis meer reliëf dan een 'gewone'. Zij is
niet alleen rijker aan oorzaken, maar ook aan vooruitzichten, aan voorstellen omtrent
geneesmiddelen.
Niet een socialiserende economie - om slechts een punt te noemen - kan de kwalen
van het privaat-kapitalisme in de ondernemingen wegwerken; ook zulk een
economisch systeem zou 'in sich und aus seiner Natur seine spezifischen sozialen
Betriebsstörungen und -spannungen und seine fremdbestimmenden Elemente für die
Arbeiter entwickeln' (p. 191). Michel verwacht meer van een bundeling tot echte
samenwerking binnen de ondernemingen en dat dan nog niet eens in het grote verband
van de ganse onderneming, maar in het overzichtelijke milieu van de eigen afdeling
(ook de grote industrieën zijn reeds tot het inzicht gekomen, zo hier te lande als
elders, dat er ergens een sociaal, ja zelfs een louter-economisch optimum ligt bij de
uitbouw der onderneming).
De arbeider dient tot het mededragen van verantwoordelijkheid te worden
opgevoed, echter niet rationalistisch te worden geschoold. 'Der Arbeiter, auch der
beste Facharbeiter, ist als solcher kein homo oeconomicus' (p. 203). De vereiste
industrie-paedagogiek richte zich op de arbeider en zijn persoonlijk arbeidsmilieu,
maar dient dan ook de beide andere industriemachten, het kapitaal (de
kapitaalverschaffers) en de techniek (directie, bedrijfsleiders, ingenieurs) te omvatten.
Eerst dan kan deze paedagogiek dienst aan het ganse volk zijn, wat zij moet zijn,
gezien de nood waarin het ganse volk tengevolge van de problemen der arbeidswereld
zich bevindt. Men hoede zich ervoor hier teveel betekenis toe te kennen aan 'die
drohende geistige Erstarrung und nackte Vermachtung der Arbeitersbewegung' (p.
199). Ik laat nu rusten, in hoeverre ik voor ons land enig voorbehoud op deze laatste
uitval zou willen aanbrengen.
J.J.M. van der Ven
Jürgen KUCZYNSKI, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in
Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart. Band I: 1800-1932. - Die
Freie Gewerkschaft, Berlin, 1947, 3e druk, 368 pp.
Van gans andere allure dan het voorgaande is dit werk. Het is niet van de hoogleraar,
maar van de vakverenigingsbestuurder, doch het bevat veel meer exact (cijfer)
materiaal dan het vorige. Het wemelt zelfs van getallen en tabellen en daardoor bevat
het een schat van gegevens, die men alleen met de grootste moeite van elders
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bijeengaren kan. Uit die gegevens heeft de Schr. bovendien talrijke berekeningen en
gevolgtrekkingen zelf gemaakt, i.h.b. ten aanzien van de productiviteit en loon. Onze
bewondering voor de praestatie van deze man der praktijk mag nog stijgen, als men
ziet, dat dit boek een Duitse bewerking is van een deel der serie, die de schr. sinds
1942 in zijn asyl-land Engeland doet verschijnen en die hij bescheidenlijk 'A short
History of Labour Conditions under Industrial Capitalisme' heeft genoemd. Van die
serie zijn de delen over Great Britain and the Empire, over the U.S.A. en over
Frankrijk ook al verschenen.
Maar Kuczynski blijft dan ook in het vlak van de cijfers en de blote feiten en al
schildert hij die feiten
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doorgaans in de sombere kleuren van de wantoestand of met de spot om iets wat nu
al lang zijn tijd heeft gehad, hij dringt niet door tot de ideologische achtergrond van
het verkeerde en van de herstelpogingen en opent ook geen vooruitzicht. Zijn
socialistische bril maakt hem in dit opzicht bepaald kleurenblind. Zo ontmoet men
naast de Marxen en de Engelsen nergens namen als Leo XIII, von Ketteler, Hitze.
Obligaat schijnt bij zo een eenzijdige kijk ook te zijn 'eine solide Front von
Unternehmern, lokalen Verwaltungsbehörden und katholischer Kirche' tegen de
belangen der arbeidende jeugd (p. 113).
Als verzameling van materiaal heeft en houdt dit boek onmiskenbaar grote
verdiensten.
J.J.M. van der Ven

Geschiedenis
Desiderius FRANSES O.F.M., Paus Leo de Groote en S. Hilarius van
Arles. (Collectanea Franciscana Neerlandica VI-2). 's Hertogenbosch,
Teulings, 1948, 55 blz., prijs bij int. fl. 2,25; afz. fl. 2,50.
Dit werkje, door Prof. Goemans uitgegeven uit de nalatenschap van de Nijmeegse
professor, getuigt opnieuw van diens wetenschappelijke acribie. Het behandelt het
conflict tussen Paus Leo de Grote en de bisschop van Arles, dat eindigde met de
overdracht van diens metropolitane rechten aan de bisschop van Vienne. Eerst gaat
de schrijver de kerkelijke organisatie van Gallië voor 450 na, waarbij hij tot de
conclusie komt, dat 'er tot kort vóór 250 geen andere bisschopszetel in Gallië geweest
is dan Lyon.... Alleen Vienne, Trier, Reims en Metz zouden ten tijde van Irenaeus
bisschopszetel kunnen geweest zijn.... Alle andere kerken zijn zeker van later datum.
Arles, Toulouse, Narbonne, Limoges, Auvergne, Tours en Parijs kunnen... tussen
230 en 250 gesticht zijn' (blz. 13). Omstreeks 400 begint Arles het primaatschap van
Gallië op te eisen (blz. 15), dat in 417 door Paus Zosimus erkend wordt (deze
gebeurtenis werpt een interessant licht op Zosimus vroegste houding tegenover
Pelagius: blz. 17), maar door de latere Pausen niet meer schijnt te zijn aanvaard: wel
was de bisschop van Arles metropoliet over de provincie Narbonensis IIa (blz 21v).
Daarna worden de bronnen beschreven voor het conflict: de brief van Leo en de
Vita van Hilarius, en enige andere documenten (blz. 24vv). Nauwkeurig wordt
onderzocht, wat ieder van deze bronnen te bieden heeft (blz. 27-41), om tenslotte als
eindoordeel te verklaren, dat Hilarius op zijn minst van onstuimigheid blijk gegeven
heeft, maar dat ook de Paus eenzijdig geloof schijnt te hebben gehecht aan Hilarius'
aanklagers (blz. 42-46).
Een appendix biedt de latijnse tekst der voornaamste documenten.
Dr P. Smulders S.J.
J.J. DOODKORTE, Nationaal Beneden de Maat? - Drukkerij v.h. R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1948, 70 blz., gen. f. 1,50.
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De strijdbare J.J. Doodkorte heeft, naar aanleiding van een Rapport in opdracht van
de Willem de Zwijgerstichting uitgebracht over het Vaderlandse
Geschiedenisonderwijs op de R.K.L. Scholen in Nederland, in de 'Opvoedkundige
Brochurenreeks' (Nummer 138) een bijdrage doen verschijnen, waarin hij het goed
recht om katholiek geschiedenisonderwijs op katholieke scholen te geven uitvoerig
aantoont. Met een beroep op katholieke en niet-katholieke geschiedschrijvers
demonstreert de schrijver, dat het geschiedenis-onderwijs niet op de katholieke
scholen, maar op de protestantse scholen 'nationaal beneden de maat' is. Hier valt
weinig tegen in te brengen. Het verwondert ons alleen maar, dat D. zich zo druk
maakt over die voor de meeste mensen obscure 'Willem de Zwijger-Stichting'. Deze
heeft inzage genomen van 13 geschiedenis-uitgaven, op de R.K. scholen in gebruik,
en dan een oordeel geveld over de geschiedenislessen zelf. Deze Stichting is echter
onbevoegd en onbekwaam om zich in deze zaken te mengen. Het enige onbedoelde
voordeel, dat zij bereikt
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heeft, is, dat de katholieke onderwijzers een gefundeerde uiteenzetting hebben
gekregen over de wijze, waarop zij voor de kinderen van uit katholiek standpunt de
geschiedenisstof kunnen behandelen.
K.J.D.
W. NOLET, Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis. - Dekker en
van de Vegt, Nijmegen, 1948, 544 pp., f. 10,50 en f. 12,90.
De vorige edities van dit Handboek zijn in dit tijdschrift meermalen met lof besproken.
Er is geen reden om de thans verschenen vierde druk af te wijzen. Integendeel. Door
de medewerking van prof. J. Prein zijn opnieuw veranderingen aangebracht, die aan
de overigens uitmuntende inhoud ten goede zijn gekomen. Het boek stelt zich ten
doel de onderwijzers en de onderwijzeressen, die zich voorbereiden voor het examen
ter verkrijging van het 'Godsdienstdiploma B', de weg te wijzen in het labyrinth der
kerkelijke geschiedenis. Zij, die zich aldus in deze stof hebben ingewerkt, kunnen
zonder vrees dit examen tegemoet gaan. Omdat dit leerboek in aangename
verhaalvorm is geschreven, is het zeer geschikt om het de ontwikkelde leek tevens
in handen te geven. De kennis, die hij daarmee opdoet van de kerkelijke geschiedenis,
zal hem kunnen dienen om meer intens met de Kerk mee te leven.
K.J.D.
Frances PERKINS, Roosevelt zoals ik hem gekend heb. Vert. d. Ilona
Ricardo. - van Stockum en Zn., Den Haag, 1948, 359 pp., geb. f. 8,50.
De schrijfster heeft 17 jaren met Roosevelt samengewerkt en was 12 jaar minister
van Arbeid onder zijn presidentschap. Zij kon dus haar held van dichtbij in zijn doen
en laten observeren. In de oorlogsjaren hadden we echter een hoger dunk van de
president dan hij hier getekend wordt. Van geniale capaciteiten is geen sprake. Hij
was een goed, gelovig mens, onwetend in vele dingen, niet zonder ijdelheid, maar
sympathiek, niet het minst om de wijze, waarop hij zijn kinderverlamming in 1921
met nederigheid en heldhaftigheid heeft gedragen. Het boek heeft voor ons,
Europeanen, het bezwaar, dat het waar het om Roosevelt te doen is, te veel uitweidt
over de slechte sociale toestanden in de V. St. en te weinig zich bezighoudt met de
activiteit van Roosevelt met betrekking tot de tweede wereldoorlog. Daarbij komt,
dat Frances Perkins, die zich hoofdzakelijk beperkt tot de New Deal, waaraan zij als
minister van Arbeid een groot aandeel heeft genomen, wel evenveel ruimte aan haar
eigen activiteit besteedt als aan die van de president.
Ofschoon dit werk, volgens 'Life', het beste boek over de President is, hopen we
toch, dat er vroeg of laat een beter zal geschreven worden.
K.J.D.
Kard. de JONG, Handboek der Kerkgeschiedenis. Dl III, herz. en verb.
door Dr R. Post. - Dekker en v.d. Vegt, Utrecht-Nijmegen; Standaard,
Antwerpen etc., 1948, 464 pp.
Deze derde druk verschilt niet zoveel van de vorige. De aanvullingen zijn vnl. in de
geschiedenis van het Protestantisme. De persoonsbeschrijving van Luther werd met
critischer begrijpen aangevuld en verbeterd, de leer en het karakter van het Calvinisme
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kreeg een nieuwe behandeling, ook de paragraaf over het Jansenisme werd iets
aangevuld. Romeinse bronnen gaven nog iets nieuws over de schorsing van de Codex.
De afscheiding der Puriteinen en Congregationalisten werd uitvoeriger behandeld,
alsmede het ontstaan der hoogkerkelijke richting werd ingevoegd. Beknopt en tegelijk
helder en gedegen, blijft deze kerkgeschiedenis een zelden teleurstellende gids.
Ch. de Meulder
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
Onze lezers vinden in dit nummer een bijdrage van F. de Kock over de ontwikkeling
van de schoolstrijd in Nederland. Het feit dat deze strijd aldaar tot een pacificatie
heeft geleid, waarbij ook de subsidiëring van het bijzonder (confessioneel) onderwijs
een alleszins bevredigende oplossing heeft gevonden, kan wellicht op de Belgische
wetgevers stimulerend werken. Wij zullen in het vervolg aan dezelfde kwestie onze
aandacht blijven wijden. De redactie hoopt in de volgende afleveringen belangrijke
bijdragen te kunnen publiceren over het bevolkingsvraagstuk, dat op dit ogenblik in
België en in Nederland, zoals trouwens over de gehele wereld nieuwe aspecten
vertoont. In het Aprilnummer zal een bijdrage verschijnen van Ch. Boyer, professor
aan de pauselijke Gregoriaanse Universiteit; zij zal de oecumenische kwestie
behandelen.
Met dit nummer eindigt de eerste helft van deze jaargang van het Tijdschrift. Gezien
de gunstige reacties die we van vele zijden op de eerste nummers mochten ontvangen,
zijn we zo vrij onze lezers te verzoeken zo mogelijk bij vrienden en kennissen K.C.T.
Streven aan te bevelen voor de tweede helft van de jaargang. De abonnementsprijs
bedraagt 110 Frs, en alle nodige inlichtingen zijn te vinden op de tweede bladzijde
van de kaft. Ook herinneren wij onze lezers, die ons metterdaad willen helpen bij de
verspreiding van het Tijdschrift, aan onze mededelingen van het vorig nummer en
aan het steunfonds dat we met dat doel hebben opgericht. We herinneren eraan, dat
elke gift dient gestort te worden op de P.C.R. 884.67, Streven, Katholiek Cultureel
Tijdschrift, Houtkaai 22, Brugge.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BASTIN O.M.I., R., 'Le petit pauvre d'Assise'. - Casterman, Tournai-Paris,
1947, 97 pp., 36 Fr.
BELA von BRANDENSTEIN, Freiherr, 'Das Bild des Menschen und die Idee
des Humanismus'. - J.N. Teutsch, Bregenz, Vorarlberg, 1948, 173 pp.
BONI, Armand, 'Mongolië non-stop!'. Een prent uit het leven van Mgr Bermijn.
BOON C.ss.R., Jozef en A. MEULEMANS, 'O Celse Rerum Conditor; Stabat
Mater'. Fragmenten uit het massaspel 'Sanguis Christi'. - Bibl. Alfonsiana,
Leuven, elk 4 pp., fr. 15 en 20.
BORREMANS, M., 'Robert's Levenslijn'. Grepen uit de jeugd van een jonge
strijder. - De Vl. Drukkerij, Leuven, 1948, 112 pp.
BOUTSEN O.F.M., G., 'De blauwe Vallei'. 2e dr. - Lannoo, Tielt, 1948, 330
pp., Fr. 78 en 105.
BRIGHTON O.F.M., Cuthbert van, 'Leven van St. Franciscus van Assisi'. 2e
dr. - Brepols, Turnhout, 1948, 392 pp., Fr. 350.
BRINKHOFF, Dr J., 'Een Eeuw de Gelderlander-Pers'. - De Gelderlander,
Nijmegen, 1949, 138 pp.
CHOISY, M., 'La métaphysique des Jogas'. Ed. de Mont Blanc, Genève, z.j.,
248 pp.
CRUYSBERGHS, Mgr K., 'Voor outer en heerd'. - De Vl. Drukkerij, Leuven,
1948, 144 pp., fr. 40.
DELASALLE, Bernard, 'La sauvegarde de l'Occident', U.F.A.T. - Ed. J.
Kamminga, Dokkum, Frise, 1948, 16 pp.
DOOLAARD, A. den, 'De vier Ruiters'. - De Koepel, Nijmegen, 1948, 152 pp.
DUINKERKEN, A. van, 'Hart van Brabant'. 2e dr. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 100 pp., f. 4,25 en 5,75.
ELIOT, T.S., 'Notes towards the definition of culture'. - Faber and Faber, London,
1948, 124 pp., 10 s. 6 d.
ELIOT, T.S., 'De Moord in de kathedraal'. Toneelspel, vert. d. A. Kern C.J. De Kinkhoren, Brugge, 1948, 88 pp., fr. 50.
ELSING, J.M., 'Parade in de tropen'. - P. Vink, Antwerpen, 1948, 306 pp., fr.
125, geïll.
ELSING, J.M., 'De tocht naar het paradijsmeer'. Geïl.
FABRE-LUCE, A., 'De koninklijke tragedie'. Het geval Leopold III. - 't Galjoen,
Merksem, z.j., 253 pp., fr. 78.
FAUCONNIER, Geneviève, 'De drie blauwe kinderen'. Naverteld d. Beatrice
Willing. - De Driehoek, 's Graveland, 1948, 248 pp., geb. f. 4,90.
FRIJNS S.M.M., W.H., 'Vondel en de moeder Gods'. - H. Nelissen, Bilthoven,
1948, 598 pp., f. 19,50 en f. 22,50.
GRONDIJS, Prof. Dr L.H., 'Tussen twee werelden'. Studiën over de bewoners
van Oost-Europa. 2e dr. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 387 pp., geïll.
GROULT, Pierre, 'La formation des langues Romanes'. - Casterman,
Tournai-Paris, 1947, 226 pp.
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GUNSBURG, Nico, 'Het huwelijkscontract'. Rechtsleer en Rechtsspraak in
België en Frankrijk. 3e dr. - De Sikkel, Antwerpen, 1948, 378 pp., fr. 280.
HALLEN, E. van der, 'In liefde en Schoonheid'. Gedachten uit zijn werken,
ingel. en verz. d. R. Van Heeke. - Lannoo, Tielt, z.j., 96 pp., fr. 38 en fr. 60.
HAUSER, R., 'Wille und Drang'. Grundlinien zum Verstehen menschlicher
Charakters, 2e dr. - Ferd. Schöningh, Paderborn, 1948, D.M. 5,80.
HEEL O.F.M., Dalmatius van, 'Middel-eeuwse handschriften op godsdienstig
gebied, in het bezit van de bibliotheek der gemeente Rotterdam'. - 1948, 203
pp.
HOOGTIJ, 'De Parochie', twee maandelijks blad. In de serie 'Tolle Lege' onder
redactie van Drs A. Van Straaten O.E.S.A. e.a. - De Koepel, Nijmegen, los f.
0,35.
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HOPHAN, Otto, 'De Apostelen'. Vert. d. P. van Hilde. - L.J.H. Gottmer,
Haarlem-Antwerpen, 1948, 352 pp., geb., f. 12,50.
HULST, W.G.. van der, 'Herinneringen van een schoolmeester'. 2e dr. - J.H.
Kok, Kampen, 1948, 228 pp., geb., f. 4,90.
JACOBS, Od., 'Edward J.M. Poppe'. 4e dr. - Goede Pers, Averbode, 1948, 400
pp., Fr. 100.
JANSEN O.P., Prof. R.L., ';Het apostelambt en de zending der twaalf. G.G.G.-serie, Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1948, 40 pp.
JITTA, Prof. Mr A.C.J., 'Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. - Parkweg 219,
Voorburg.
'K.R.O.-Schoolradio'. Januari, 1949.
KNUVELDER, G., 'Handboek tot de geschiedenis der Nederl. Letterkunde'. Dl
III. - L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1948, 340 pp., geb., f. 15,-.
LAWRENCE, D.H., 'De eerste Lady Chatterley. Vert. d. Jo Boer. - De Driehoek,
's Graveland, 1948, 266 pp., f. 5,25 en f. 6,90.
LECLERC, Chan. J., 'Dialogue de l'homme et de Dieu'. - Casterman,
Tournai-Paris, 1948, 242 pp., ed. nouv., fr. 63.
LECLERC O.S.B., J., 'Saint Bernard mystique'. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1948, 496 pp., fr. 120.
LELOTTE S.J., Fr., 'Ga in vrede'. Handleiding voor de biecht. Hernieuwen-uitg., Roeselare, 1948, 56 pp.
MAEYER, Al. De, en Dr R. ROEMANS, 'Een kwart eeuw toneelleven in
Vlaanderen'. - Van Maerlant, Antwerpen, 1948, 288 pp., fr. 280.
MASSON, Jos., 'Un samaritain passa. - Bloue et Gay, Paris, z.j., 142 pp., Fr.
fr. 150.
MORGAN, Ch., 'De reis begint'. Vert. d. B. Willing. - De Driehoek, 's
Graveland, 1948, 462 pp., f. 7,25 en f. 8,90.
NOYES, A., 'De onbekende God'. - Sheed and Ward, Antwerpen; De Koepel,
Nijmegen, 1948, 264 pp., fr. 80 en 105; f. 5,90.
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[1949, nummer 7]
De Kelk en de Kroon
door C. Thoen
VAN aller tijden geestesscheppingen, gewijd aan het mysterie van der mensen
nietigheid en grootheid tegenover en in de transcendentaliteit van het Goddelijke,
beginnen het Boek Job, Goethe's Faust en de Tragedie van de Mens van de Hongaarse
dichter Imre Madàch hun proloog in de hemel. In de edelste scheppingen van de
mens kan geen ander thema, geen ander motief worden gevonden dan dat van tijd
en eeuwigheid, omdat de mens zelf, stof en kortstondigheid verenigd met geest en
onsterfelijkheid, de ontmoeting is van tijd en eeuwigheid in de kosmos. Het woord
van de Schrift over de eeuwigheid die in ons hart is gelegd, werd psychologisch
bevestigd door het 'cor irrequietum' van Augustinus en mystiek-lyrisch door de
onbekende dichter van 'alle dinghe syn mi te inghe: ick ben so wyt!'
Het is niet alleen der wijsgeren taak de dingen 'sub specie aeternitatis' te zien. In
de Blijde Boodschap heeft Christus voor de geringen en de verhevenen aller tijden
aan de nederigheid van vogelen en veldlelies de dadigheid van de liefde des Vaders
geopenbaard in haar volstrekte algemeenheid. De voorwaardelijkheid van het lijden
tot de glorie, historisch zichtbaar in het Christusleven, eerst de jongeren van Emmaus
duidelijk uit het Christuswoord, is kenmiddel geworden voor millioenen eenvoudige
mensen om het raadsel van het leed zinvol te kunnen oplossen en doorgronden. En
wanneer de wijsbegeerte der geschiedenis in onze cultuur in de veelheid der
aanschouwingen een veelheid is van onverzoenlijke tegenstellingen, kan de wijsheid
der rijken van geest wellicht hulp vinden bij de zo eenvoudige doorgronding der
historische raadselen door de armen van geest. In de Schriften ligt de rijkdom van
een theologie der geschiedenis. Wanneer de moderne cultuur doortrokken is van
geloof in de evolutie, in de vooruitgang, in de lineaire ontwikkeling, waarvan Hegel's
wijsgerig en Darwin's biologisch dogmatisme de wortels zijn, is het te begrijpen dat
velen met misschien te grote nadrukkelijkheid de zin der Kerk hebben gezien in haar
historisch bestaan in de tijd, in haar lineaire-eschatologische zin, misschien te weinig
aandacht hebben gehad voor de troostvolle waarheid, dat de Kerk ieder historisch
ogenblik in Haar volledige heiligheid, genade-rijpheid, in Haar
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'corpus Christi mysticum' zijn 'is'. Het beschrijven in termen van ontwikkeling is
zozeer eigen geworden aan de wetenschappen, dat de, slechts de oppervlakte ziende,
beschouwer der Kerkgeschiedenis meent aan de altijd kunstmatige en de werkelijkheid
slechts benaderende epochale indeling van het levensverloop der Kerk in de tijd, de
ontologie der Ecclesia te vatten. Ook op dit gebied heeft de philosophische mode
van het 'worden' in haar strijd tegen het 'zijn' haar sporen achtergelaten. De Kerk, 'is'
de voortzetting der Incarnatie, in Haar komt de Geest en 'is' de verlossing. Het bestaan
van de Kerk in de tijd is Haar groei tot Christus' volwassenheid en het ogenblik der
recapitulatie in Christus. Maar tot zolang is de Kerk niet wezensarmer. Als
voortzetting der Incarnatie zouden wij Haar heiligheid misschien kunnen noemen:
Haar vereenzelviging met Christus. Als Christus is de Kerk hic et nunc lijdend. Hoe
kan het anders! Tota vita Christi crux fuit et martyrium. En als de Kerk bidt tot Haar
Bruidegom en Koning: ut destructis adversitatibus et erroribus universis, Ecclesia
Tua secura Tibi serviat libertate, dan bidt Zij dit met de lijdensbewustheid van Hem,
Die de voorbijgang smeekte van de kelk, maar die kelk tegelijk dronk.
Nu wij getuigen zijn van het vermetel geding in Boedapest, van de 'infamia juris'
geschied aan een Prins der Kerk, van de psychische tormenten die de
Kardinaal-Primaat van Hongarije en Aartsbisschop van Estergom hebben gemaakt
tot belijder en martelaar, moeten wij pogen dit heiligschennend gebeuren niet alleen
te beoordelen met de maat van de tijd, maar ook met die der eeuwigheid. De uncialen
der theologische tractaten blijven langer bestaan dan de headlines der dagbladen.
Bij de aanvang van Zijn openbaar leven heeft Christus de Boze ontmoet, en deze
proloog van Christus' zichtbare prediking stelt de aanwezigheid van goed en kwaad,
liefde en haat, onrust en vrede, tijd en eeuwigheid in al het aardse aan de orde. In het
gedicht van 'De Groot-Inquisiteur' heeft Dostojewski de verschrikkelijke beschuldiging
geuit, dat de Kerk in het Westen de overwinning Christi op de Satan ongedaan heeft
gemaakt. In deze visie waarin spreekt het kwaad geweten van een aan Byzantium of
Moskou gehoorzamend schisma, is onverklaarbaar de blindheid voor de strijd om
Haar geestelijke souvereiniteit en Haar geestelijke surprematie die de Kerk altijd en
overal heeft moeten voeren. Het is de Kerk niet die de tijd haat. Het is de Kerk die
de tijd wil maken, wil vervolmaken, maar die zich keert tegen de tijd, wanneer het
tijdelijke zich wil verabsoluteren tot het eeuwige. Want de werken van Satan die per
se de
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perversie van diens geest openbaren, maken het betrekkelijke tot het volstrekte, het
tijdelijke tot het eeuwige. De idee der vooruitgang en der vervulling in de
geschiedenis, zo eigen aan het bewustzijn van de moderne mens, is niets anders dan
de saecularisatie van de idee der komende voleinding van de strijd tussen tijd en
eeuwigheid, het contingente en het absolute, idee gebracht in de Openbaring der twee
Testamenten. Deze idee, gemeten aan de realiteit van enkele eeuwen historie, bewoog
Augustinus tot het scheppen van een theologie der geschiedenis in 'De Civitate Dei'.
En niet alleen uitgaande van theologische en philosophische concepties, maar
inducerend van een veelheid van archeologische en ethnologische phaenomenen is
de Christelijke geschiedbeschouwing er met Christopher Dawson van overtuigd, dat
niet alleen alle culturen slechts levend blijven vermits zij gevoed worden door de
religieuze wortel, maar dat in concreto de geschiedenis van Europa in schepping,
bloei en crisis alleen kan verklaard worden door haar betrekkelijkheid tot de Kerk.
Wanneer wij eerbiedig en met benaderende schroomvalligheid willen treden in
het Pontificaal bewustzijn van de gemartelde Kardinaal-Primaat, zoals wij door
historisch inzicht het bewustzijn kunnen beleven van de Bisschoppen die als
bloedgetuigen en belijders staan beschreven in de annalen van het prae-Constantinisch
Christendom, dan kunnen wij voor positief gegeven in dat bewustzijn postuleren het
handhaven van de bovennatuurlijke en natuurlijke orde en wel niet gerelateerd aan
de tijdelijke, subjectieve en veranderlijke mening, maar aan de norm der aan de Kerk
toevertrouwde Openbaring en de norm der universele, onloochenbare natuurwet. De
bloedgetuigen der oude Kerk waren niet deloyaal tegenover de Romeinse staat. Zij
konden dat niet omdat zij zich de wereld niet zonder Rome als bedwingster der
barbaren konden voorstellen. Zij konden zich de natuurlijke orde niet voorstellen
zonder de juridische vormgeving inhaerent aan het Imperium. Dat was het thema
van hun apologie. Non eripit mortalia, qui regna dat caelestia.
Deze Katholieke, in waarheid universele verantwoordelijkheid voor de imperiale
wereldorde impliceerde echter de totale afwijzing van iedere poging van de staat
zich te verabsoluteren, zich de rechten van het Goddelijke in oriëntaalse hybris aan
te matigen. In het nimmer overtroffen religieus syncretisme van Rome was plaats
voor alle religieuze verschijnselen van de oikumene. Want zij gunden allen een plaats
in het Pantheon aan de vergoddelijkte Caesar. Alleen het Christendom weigerde.
Daarom werd het religio illicita. In bloed en tranen handhaafde de Kerk bijna drie
eeuwen in een ongekend mar-
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tyrium de rechten van het Goddelijke tegenover het menselijke, van het eeuwige
tegenover het tijdelijke. Daarom is het einde der antieke wereld tegelijk de grootste
spirituele victorie der geschiedenis.
Voor het Katholiek bewustzijn in de moderne tijd geldt dit alles a fortiori.
Millioenen Christenen kunnen in de staten, waar de demonische mythos atheos van
het Communisme zijn alles verabsoluterende surprematie heeft gevestigd, zich
betitelen met de erenaam der antieke Christenen: 'martyres designati'. Waar de staat
God is, daar is, als in de dagen van Cicero, alles God, behalve God zelf. En daar is
de bekenner van de ware God in potentie martelaar.
Aan de vooravond van zijn lijden - pridie quam pateretur - in de
Ghetsemanemaanden waarin hij zijn gevangenneming verwachtte, stond de
Kardinaal-Primaat van Hongarije onverzettelijk in zijn historisch besef, in zijn
verantwoordelijkheid voor de bovennatuurlijke en de natuurlijke orde. Niet alleen
verantwoordelijk voor de integriteit der Kerk, maar ook verantwoordelijk voor de
traditionele voortzetting der Hongaarse geschiedenis. Want de socio-culturele structuur
van Hongarije is in wezen een schepping van het Christendom en zonder dit wezen
is Hongarije een aggregaat van individuen zonder historische zin. Het antieke
Christendom heeft het Imperium Romanum niet geschapen, doch het voelde zich
verantwoordelijk voor zijn voortbestaan. Maar Hongarije trad in de Westerse historie
toen Stefanus de regalia ontving uit de handen van Paus Sylvester II negen eeuwen
geleden en het droeg in bloed en tranen eeuwen zijn verantwoordelijkheid voor de
Westerse cultuur in het weerstaan van Tartaren en Turken, tot na de overwinning
van Soliman in 1526 zijn beste delen werden verbalkaniseerd. Het bewustzijn van
de Kardinaal-Primaat van heden, is het bewustzijn van de heilige Stefanus, van Bela
IV, van de Kardinaal-Primaat Peter Pâzmâny S.J. die de contra-Reformatie in
Hongarije voltrok. Het is het bewustzijn, doortrokken van de geest waarvan Pierre
Delattre spreekt in 'Les luttes présentes du Catholicisme en Europe Centrale', blz.
188: 'Aujourd'hui, les Hongrois reprennent conscience de leur mission historique, et
c'est pourquoi ils s'efforcent de redevenir à l'Est de l'Europe la grande nation
Catholique romaine, le boulevard dont la chrétienté aura toujours besoin contre les
assauts de la mentalité orientale, sous quelque forme, religieuse ou sociale, qu'elle
se présente.' Het is het bewustzijn, en daar is hier te weinig de aandacht op gevestigd,
nog vervuld van de vier maanden Radendictatuur nadat de ontaarde edelman Karolyi
op 21 Maart 1919 het bewind overdroeg aan Bela Kun en Szamuelly, en de scheiding
van Kerk en Staat werd uitgesproken. In die vier maan-
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den van een bloedig en sadistisch bewind begon de Kerkvervolging radicaal en totaal.
Terwijl de wereldmachten de Donau-Monarchie, eeuwenoude ordening van de
heterogene Centraal-Europese, niet tot staatsvorming gekomen nationaliteiten, en
bastion tegen de Euro-Aziatische en Orientaalse wereld, vernietigden onder de invloed
van de traditionele maçonnieke vijandschap tegen Habsburg, beleefde Hongarije
anticipatorisch de status van volksrepubliek, die drie decennia later al de
nationaliteiten der voormalige Donau-Monarchie, de Tsjechische, Kroatische,
Slowaakse, Servische, zou meeslepen in het levenloze amalgama der communistische
dictatuur. Het is het bewustzijn, dat nu zelfs het Calvinisme faalde, de
Kardinaal-Primaat namens de 94% Christelijke Hongaarse bevolking, duizend jaar
Hongarije moest vertegenwoordigen. Het is tenslotte het bewustzijn van te staan in
strijd met de daemonie zelf. Het Communisme waarin de 'entgötterde' wijsbegeerte
en natuurwetenschap van na de Renaissance de ideologische cohaesie geeft aan een
reusachtig slavenrijk onder de oligarchie van een geperverteerd, voluntaristisch en
bewust anti-ethisch intellect, is de meest verschrikkelijke anti-Kerk der historie sedert
de ziener van Patmos het Imperium van Domitianus voor ogen zag. Voor deze revolte
van de tijd tegen de eeuwigheid zal de Kerk niet wijken, zoals zij niet week voor de
revolte der Reformatie en voor de revolte van 1789. Maar zoals zelfs de assimilatie
aan de Reformatie door Jansenius, en de assimilatie aan de Revolutie door de
Lamennais in de Kerk geen toegang vond, zo verrijst in de Kardinaal-Primaat van
Hongarije de Apostolische Geloofsbelijdenis der Petrus-Kerk tegenover het
Communistisch Manifest met het zelfbewustzijn van het antithetische en de
incommunicabiliteit. Het proces van de Kardinaal-Primaat is het proces van Socrates,
het proces van Paulus, het proces van Fisher, ja, het proces van Christus zelf. Het is
een der grote fenomenen in de universele geestesgeschiedenis.
Kan het anders dat wij voor het winnen van dieper begrip de analogie met de
Martelarenkerk uitputten? De Pausen en Bisschoppen die in Rome, in Italië, in Gallie,
in Voor-Azië en in Afrika voor de tribunalen stonden, zij werden niet alléén
geoordeeld. Zoals Christus de crisis was voor de Synagoge, zo waren de martelaren
in de Hellenistisch-Romeinse wereld de crisis van de Stoa. In het altijd actueel geding
van Christus tegenover Satan - haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me - worden
geoordeeld de volkeren, de culturen, de religieuze en de wijsgerige systemen. Het
geding in Boedapest is de crisis van Barth, dat is in zijn meest indrukwekkende
epigoon, ook de crisis van Calvijn.
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Wat niet naast de bloedgetuigen stond, dat viel in het niets, dat viel uit de historie.
De martelaren stierven niet voor de historie, want alleen zij zijn martelaren die sterven
'propter causam Christi.' Maar omdat de zin der historie alleen 'causa Christi' is,
daarom hebben de martelaren de zin der historie gered. Nog staat in de Westerse en
in Angelsaksische wereld de moderne Stoa naast de belijder in Boedapest. Maar zal
zij blijven staan, wanneer de tormenten van het Satanisme ook komen over deze zo
gezegende landen? De Westerse wereld moge beseffen dat de overwinningen der
Kerk niet zijn te verklaren uit historische oorzaken, maar uit de werkelijkheid der
genade. In het licht van die genade alleen was de Westerse cultuur duizend jaar in
staat de juridische concretie's te scheppen waarin waarlijk humanistisch leven,
waarvan het moderne humanisme de zinledige saecularisatie is, kan bestaan. Om de
mythos atheos van Marx, Lenin en Stalin te verslaan en een nieuwe wereldorde te
scheppen, is tegen de eigen mythen en wanen van souverein absolutisme, van
wijsgerig relativisme, van religieus indifferentisme een stoutmoedige vormkracht
nodig. En de leerschool dier stoutmoedigheid is de Kerk, de voortzetting der Incarnatie
van Hem, Die mens werd opdat de mens God zou worden.
In het geding van Boedapest heeft het kwaad psychische tormenten gecreeerd, die
de infernale origine van dat Kwaad bewijzen. Het is irrelevant over deze accidenten
te speculeren. Maar het bezwijken der corporele krachten op het spanrad of tussen
de tanden der uitgehongerde dieren is niet meer verklaarbaar dan het bezwijken der
psychische functionaliteit onder de daaraan geapproprieerde tormenten. Er is geen
verhevener martelaarschap dan dat wat de wereld niet herkennen kan, neen, dat
verborgen gaat onder een uiterlijke schijn van zwakheid, die een Nederlands weekblad
wilde verklaren met een graphologische karakter-analyse, dat is door middel van een
pseudo-wetenschap die naar het woord van zijn schepper Ludwig Klages de
geschreven subjectieve leugen niet van de geschreven subjectieve waarheid kan
onderscheiden.
De diepste zin van het proces in Boedapest is zijn Apocalyptische actualiteit en
de gedachte van Pascal dat Christus in doodsstrijd verkeert tot aan het einde der
wereld. Ook de heerlijkste cultuur moet in de mensen stervensbereid, ascetisch zijn.
Ook de heerlijkste cultuur kan de realiteit van het kwaad niet ontkennen. In het zenith
der cultuur rijst het Liefdeoffer Christi dat alle Liefdeoffers der historie in zich sluit.
In het zenith der cultuur is de laatste, innerlijke eenzaamheid, de annihilatio voor het
transcendentale. En iedere
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cultuur staat voor de grote verzoeking der voorbijgaande lijdenskelk.
De Martelarenkerk is geen historische fase. De kerk is altijd Kerk van Martelaren
en zal het altijd zijn. De woorden van Demosthenes over de Krans, hoe heerlijk ook,
zijn verleden, maar de woorden van Cyprianus over de Kroon zijn actueel tot aan
het eind van de tijden. En wanneer wij, moe van de headlines en slogans die niets
verklaren, opzien naar het gelaat van de Kardinaal-Primaat van Hongarije, Jozef
Mindszenty, in zijn psychische 'ontlediging', dan bevroeden wij de bitterheid van de
Kelk die hij dronk, dronk voor het Corpus Christi Mysticum, dronk voor ons.
Maar schitterender dan alle zichtbare realiteit is de Kroon. Zonder het lijden is de
historie zinloos. Si vis non pati, recusas coronari! In het geding van Boedapest staat
niet de Kerk in de crisis. En zoals de Martelaren der primitieve Kerk niet alleen de
heidenen bekeerden maar ook de lapsi, zij die faalden in de vervolging, zo geeft het
martyrium van Boedapest aan millioenen kinderen der Kerk die zich te zeer met 'de
geest dezer eeuw' conformeren, de genaderijke gelegenheid om in de tekenen van
deze tijd de realiteit van het Eeuwige te verstaan.
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Het economisch Leven
Verwijdering tussen Theorie en Practijk
door Victor Leemans
DE ondertitel van deze bijdrage is vrij omstandig. Hij kon net zo goed en heel wat
eenvoudiger geluid hebben: 'Theorie en Practijk'. Is er immers niet altijd een zekere
verwijdering tussen beiden te bespeuren, niet slechts in het economische leven, maar
in elke menselijke activiteit? Zodat gedachte en daad, opvatting en handeling in het
gewone verloop van mensen en volkeren, op bepaalde ogenblikken elkaar ontrouw
worden, en zelf hun eigen weg gaan, krachtens een sui-generis-beginsel, dat in
decadente beschavingen verdeeldheid en verbrokkeling bevordert.
Er ligt trouwens reeds een vrij grote afstand tussen gedachte en daad. Denken en
overleggen mag geschieden in de rustige binnenkamers van het bewustzijn: handelen
kan de mens alleen te midden van de vele weerstanden en hinderpalen die het leven
vullen. Welke lyriek van edelmoedigheid omkranst de programma's waarmee de
openbare mening wordt opgeroepen. Doch: de mens die denkt is anders als de mens
die verwezenlijkt. Want enerzijds treft men het rechtlijnige oordeel dat plannen
ontwerpt, en anderzijds vindt men ontgoocheling, ervaring, ontsporing, ontmoediging
en aanpassing. En zelfs waar met bewonderenswaardige kranigheid, taaiheid en
rechtschapenheid aan het plan en de principes wordt vastgehouden, eist de zorg voor
het waarachtige, concrete goed, voor het uiteindelijk nagestreefde doel, voortdurende
feitelijke aanpassing aan onvoorziene omstandigheden, zonder dat daarmee het grote
inzicht verraden wordt. Niet altijd is verwijdering tussen theorie en practijk te wijten
aan egoïsme en winstbejag, die grote drijfveren van de menselijke activiteit.
Ik insisteer op deze tweespalt als een natuurlijke gespletenheid, om te benadrukken
dat het niet in mijn bedoeling ligt te zeuren over menselijke tekorten. Ik wil vooral
aantonen dat wij ons bevinden tegenover een verwijdering tussen theorie en practijk
in het economisch leven die heden, onder de druk van velerlei invloeden, ziekelijke
vormen heeft aangenomen.*

*

Lezing tijdens de Winter 1948-49 gehouden voor het A.C.V.W. te Antwerpen, Kortrijk en
Turnhout, en voor de Sociale Politieke Studiekring van het K.V.H.V. te Gent.
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Het abstract karakter der economische wetenschap
De eerste oorzaak van verwijdering tussen theorie en practijk in het economisch
leven ligt in het abstract karakter van de economische wetenschap, zoals wij die uit
de 19e eeuw hebben overgeërfd. Als een overwegende begripswetenschap heeft zij
slechts schoorvoetend en onvoldoende de ontwikkeling en de verschuiving in het
economisch leven gevolgd. In plaats van te verklaren wat hier gebeurd is en gebeurt,
onderwijst zij aan haar toehoorders of lezers de inhoud van bepaalde economische
begrippen: Wat is prijs? Wat verstaat men onder vraag en aanbod? Wat is een kartel?
Wat een trust? Wat verstaat men onder conjunctuurcyclus?
Men bestudeert de verschillende economische stelsels door het vergelijken van
de gebruikte begrippen en opvattingen; men omschrijft de verschillende stadia van
het economisch leven door karakteristieken als de stadseconomie, de
volkshuishouding, de wereldeconomie, enz. Verre van mij de verdienste van deze
soort kennis te verwerpen. Ook begrippenkennis is nodig. Doch wat doet men met
deze statische begrippenkennis, als er sprake is het evoluerende economisch leven
te volgen gelijk dit zich in onze laat-kapitalistische maatschappij voltrekt te midden
van allerlei structurele wijzigingen (denk aan de kartel-economie en de trusten, aan
het wonderbare gebruik dat gemaakt werd van het giraal-geld vooral sinds 1929, aan
de omvorming van koloniale volkeren tot vroeg-kapitalistische economieën met
eigen beheer, aan de ongelijke bevolkingsaangroei bij de verschillende industriële
volkeren, aan de toenemende unifiërende macht van de techniek en het ontstaan van
economische groot-ruimten); onder de stuwing van ideologieën en van een stijgend
aantal sociale hervormingen (die gaan van Bismarck's sociale wetten tot de
Maatschappelijke Verzekering onzer dagen) en van catastrofen (als de laatste twee
wereldoorlogen) die het economisch centrum van de wereld hebben verplaatst.
Het milieu waarin het economisch proces zich voltrekt, drukt zijn stempel op het
uitzicht en het karakter van de specifiek economische verschijnselen, wijzigt hun
innerlijke waarde en hun wederzijdse betrekkingen. Het economisch leven is niet
het statisch geheel dat ons in de z.g. economische wetenschap in een sluitend stel
van begrippen wordt voorgelegd. Het is een krachtenveld vol spanningen waar
algemene historische grootmachten onweerstaanbaar binnenvallen en hun
verwoestingen aanrichten, waar zware belangenconflicten worden uitgevochten,
waar partners de huid van de beer betwisten,
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waar voorheen onbestaande concurrenten als een rukwind opduiken, waar onbekende
technieken de een fortuinen aanbrengen en de ander tot de bedelstaf veroordelen,
waar ideologieën vandaag de enkeling vooruitstuwen en hem morgen vervangen
door een staatsmacht die alle touwtjes van het bedrijfsleven in handen houdt.
Ten overstaan van een economisch bestel dat derwijze de fluctuaties ondergaat
van al die factoren, dat sinds 1918 in haast alle zogenaamde 'kapitalistische' landen
andere economieën vertoont - denk aan de Duitse en de Engelse economie sinds
1933, aan de Amerikaanse en de Franse sinds 1936, aan de invloed op de Duitse en
de Franse economie uitgeoefend door een verschillende bevolkingsdruk -, begrijpt
men de achteloosheid waarmee de volkeren voorbijgaan aan economische theorieën
die onberoerd door de grote schokken der werkelijkheid, van hand tot hand werden
overgeleverd.

Sociale en politieke machten
Hierin ligt een eerste vorm van verwijdering tussen de theorie en de practijk van het
economisch leven. Een andere vorm is voortgesproten uit het optreden van sociale
en politieke machten, die vooral sinds de eerste wereldoorlog aan het economisch
proces een andere inhoud hebben gegeven. Onder de vorm van sociale bewegingen
en het beklemtonen van het recht van de loontrekkenden op een hoger aandeel in de
voortgebrachte goederen; onder de vorm van machtspolitieke aanspraken op de
leiding en de oriëntatie van de economische bedrijvigheid, heeft zich een stel van
gedachten en inzichten ontwikkeld, die op een diepgaande manier het economisch
proces hebben gewijzigd.
De sociale bewegingen hebben een economisch leven bevorderd dat afhankelijk
werd van een gelijker verdeling van de nationale voortbrengst, anders gezegd van
het nivelleren van de vermogens en van een grotere bestaanszekerheid voor de brede
klassen der bevolking. De fascistische bewegingen daarentegen hebben onder de
vlag van het herstel der productieve krachten en onder het motto van
'gemeenschapsbelang gaat voor eigen belang', de gewonnen middelen aangewend
voor een investeringspolitiek die in haar Schachtse vorm begon met het bevorderen
van industrieën van verbruiksgoederen, doch weldra overschakelde naar uitgebreide
en kunstmatige beleggingen in kapitaalgoederen, die achter het masker van grote en
vaak bewonderenswaardige technische hernieuwingen, de uitrusting smeedden voor
een totale oorlog.
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Centraal geleide economie gaat haar weg
Uit de oorlog 1914-18 was de Westerse economie teruggekeerd met voor zich
millioenen onterfden, die deze eeuw waren ingegaan met beloften van vooruitgang,
met een harde strijd voor een betere levensstandaard, en die ten allen prijze een
ruimer deel bedongen van de nationale welvaart. Daar tegenover stond een patronaat
dat zijn voorrechten wilde handhaven; en deze met des te meer hardnekkigheid
verdedigde als concurrenten op de wereldmarkt verschenen - in de eerste plaats de
V.S. en Japan - die dank zij een betere uitrusting of goedkopere arbeidskrachten, in
staat bleken beproefde klanten in de wacht te slepen. Honderden millioenen die in
het buitenland waren belegd - Rusland, Roemenië, Servië, China, Zuid-Amerika,
Polen - gingen ofwel verloren of zagen hun inkomsten geblokkeerd.
Anderzijds daagde in het Oosten een economie op van een totaal verschillend
maaksel dan de onze. Deze economie poogde sinds 1918 een klassen-vrije economie
op te bouwen, zonder ondernemers en zonder bekommernis om geld te verdienen,
gedragen door de wil om haar schepping tot een wereld-régime te maken. Ik behoef
hier niet de critiek te herhalen die tegen de sowjet-economie in ruime mate werd
geformuleerd: haar gemis aan eenheid in de planning, de onevenwichtigheid in het
bevorderen van bepaalde nijverheidstakken, de hongertoestand van tal van categorieën
arbeiders en het bevoordelen van andere, het mislukken der kolchosen en sowchosen,
de haast goddelijke verering van de techniek, enz.
Toch is het een feit dat die economie, met al het onmenselijke dat haar kan
aangewreven worden, met de fouten die in haar plannen voorkomen, zeer veel
gepresteerd heeft; en dat zij een productiemachine heeft gemonteerd die iedereen
verbaast. En men mag zich afvragen wat deze economie, wanneer zij zich heeft
door-gehongerd, en haar uitrusting en productie-middelen door arbeid heeft
vrijgekocht, op het gebied van prijs en consumptie zal verwezenlijken. Het is nl.
volstrekt niet zeker dat haar economische rendabiliteit voor de onze fataal moet
blijven onderdoen.
Wij hebben de mogelijkheid van een centraal-geleide economie als de Russische
onderstreept, omdat onze theorie al te vaak beweerd heeft dat zij onmogelijk was.
Door andere opvattingen in het leven geroepen, kan zij standhouden, zolang de ideeën
die haar hebben verwekt aan de macht blijven. De schoonst gebouwde theoretische
bespiegelingen zullen hieraan niets veranderen.

Streven. Jaargang 2

684

De verwarring in Duitsland
De economische theorieën zonder autoriteit, een patronaat dat het status quo
verdedigde, de sociale bewegingen die vooraf gelijkheid en medezeggenschap
vorderden, brachten in de jaren na de eerste oorlog weldra een ontstellende verwarring.
Duitsland dat een tijd lang dreigde over te slaan naar een radenrepubliek zag zijn
gehele productie ontwricht, de politieke discussie de arbeid vervangen, en onder de
leuze van allerlei ideologische hervormingen, de zogenaamde 'democratisering van
het bedrijfsleven' invoeren. In 1923 trad een muntontwaarding in van ongekende
afmetingen. Dag en nacht draaiden de persen van de Reichsbank en nog konden zij
geen gelijke tred houden met de voortschrijdende ontwaarding van de betaalmiddelen.
Gemeenten, banken en particulieren gaven zelf papier uit, om aan het ontbrekende
geld te verhelpen. In November 1923 werd op de vrije markt voor één dollar 12
billioen mark betaald; en tegen het einde van dit jaar bedroeg de biljettenomloop
meer dan 500 trillioen mark.
Noch de professoren, noch de regering vermochten aan die toestand het hoofd te
bieden. De meest ingewikkelde valuta-projecten, nauwkeurige berekeningen over
de procentuale goud-dekking werden ondernomen. Doch men kwam niet verder dan
tot het ontwerpen van plannen.
Daarop deden de socialistische regering en de socialistische Rijkspresident Ebert
beroep op de liberale bankier Schacht, die door een drietal draconische maatregelen
Duitsland een munt bezorgde, die het voordeel had tot in 1929 een rekenvaste munt
te blijven: de zogenaamde 'Rentenmark'. De maatregelen door Schacht genomen
waren:
1. het afschaffen van de private betaalmiddelen;
2. het verminderen van de wettelijke betaalmiddelen overeenkomstig de vereisten
van het economisch leven en het invoeren van de Rentenmark;
3. het opheffen van elke credietverlening door de Reichsbank (vooral gericht tegen
de speculanten).
Deze algemene maatregelen gingen natuurlijk gepaard met een vloed van
deviezen-voorschriften, en leidden tot een muntsysteem dat, alhoewel aanknopend
bij de goudstandaard, slechts een verrekeningseenheid was. Deze fundamentele
wijziging in de geldpolitiek geschiedde buiten de medewerking om van de grote
geldtheoretici van die tijd: Knapp in Duitsland, Irving Fisher in de V.S., John Maynard
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Keynes in Engeland, Gust. Cassel in Zweden. Zij werd ingevoerd en doorgezet door
een man die in de practijk van het financieel en economisch leven een grote ervaring
had opgedaan en er had geleerd waar een houvast kon worden gevonden.

Interventies van ongekende afmetingen
Dit Schacht-experiment, samen met de onzekerheid die allerwegen het economisch
leven kenmerkt en die dramatische vormen aanneemt als in 1929 de grote crisis
invalt, zijn het vertrekpunt van een reeks monetaire experimenten en van ingrijpen
van de staat in het economisch proces die ons onbekend waren gebleven. Inzake
valutapolitiek leidden de toestanden allerwege tot het opgeven van de goud-standaard
die men in 1922 op de conferentie van Genua opnieuw had ingevoerd als
waarde-meter van de munt en als grondslag van de inter-valutaire verhandelingen.
Japan gaf in 1931 het signaal met de devaluatie van de yen. Deze werd nog in
hetzelfde jaar gevolgd door de devaluatie van het pond sterling. Haast alle
kapitalistische landen gingen weldra deze weg uit. Amerika devalueerde in 1933,
België in 1935. Het blok der goud-valuta - bestaande uit Frankrijk, Nederland en
Zwitserland - dat zich aanvankelijk tegen de muntontwaarding verzette, stortte ineen
toen Frankrijk, tengevolge van de Blum-politiek, plotseling verplicht was de
overeenkomst met zijn partners te verbreken. Dit geschiedde in 1936.
In al de vernoemde landen was het de crisis welke tot die inflatiemaatregelen
verplichtte. Wellicht zijn nog enige cijfers bekend uit de catastrofale werkloosheid
van toen: In 1932-33 waren er in Duitsland 6 millioen werklozen. Toen Roosevelt
in 1933 zijn republikeinse voorganger Hoover uit het zadel wipte, waren er in de
V.S. niet minder dan 14 millioen werklozen. België telde er in 1935 320.000 en
Nederland 200.000. In Engeland maakte de voorspelling opgang dat men voortaan
diende te rekenen met anderhalf millioen blijvende werklozen. De wereldhandel was
op een derde gevallen van het bedrag dat hij in 1929 bereikt had.
Moeten wij zeggen dat die werkloosheid de nachtmerrie was van de kapitalistische
landen en een bron van allerlei revolutionnaire pogingen?
De conjunctuurstudie die men sinds 1918 meer analytisch ter hand nam voornamelijk in de V.S. en in Duitsland - trad in het centrum der belangstelling. Het
bleek weldra dat men op het gebied der theorie even aarzelend was als in de practijk.
De meest gezaghebbende auteur van die dagen was de Engelse economist J.M.
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Keynes, die naam gemaakt had met zijn critiek op het Verdrag van Versailles en met
een originele thesis over het geld: A Treatise on Money. Te midden van de
economische crisis verscheen van hem The General Theory of Employment, Interest
and Money. Niet zonder ironie zegt hij in de inleiding van dit werk, dat de lezers van
zijn boek over het geld, waarschijnlijk zullen geschandaliseerd zijn bij het vaststellen
van de verwarrende tegenstrijdigheden die bestaan tussen zijn theorie van gisteren
en die van vandaag. Meteen werd hiermee duidelijk dat Keynes meer een creatieve
dan een systematische geest was, zonder bijzondere bekommernis voor de
consequentie in het denken. Hij was een geniale improvisator.
Keynes was zo onder de indruk van de structurele werkloosheid van die tijd, dat
hij de werkverschaffing als een essentieel en blijvend punt van de economische
politiek beschouwde en hij op grond daarvan, een theorie van staatsinterventie
ontwikkelde, die in de eerste plaats gericht was op het inpompen van extra-middelen
om de economie op dreef te helpen. Hij verspreidde de mening dat sparen gevaarlijk
was en leidde tot onder-consumptie.
Over de juiste zin van Keynes' opvattingen was men het weldra oneens, zowel in
Europa als in Engeland en Amerika. Ik verwijs in dit verband naar het boek van
Gottfried Haberler, Prospérité et Dépression, dat in 1937 voor het eerst door de
Volkenbond werd uitgegeven, en in 1943 een derde uitgave beleefde. Haberler geeft
een grondige critische analyse van Keynes' crisis-theorieën en toont aan hoe vaak
hij verkeerd begrepen werd en hoeveel er in zijn naam werd ondernomen dat slechts
een caricatuur is van zijn opvattingen. Onlangs heeft een van Keynes' leerlingen,
Roy Harrod, in een boek Are these Hardships Necessary, andermaal de verkeerde
interpretatie van zijn meester aan de kaak gesteld en hem gemobiliseerd tegen de
politiek van Attlee en Cripps.
Hoe dit ook zij, de gevulgariseerde Keynes maakte opgeld bij de staten in hun
strijd tegen de werkloosheid1.. Van 1929-1932 af begint overal de gedachte van de
plan-economie te rijpen. Vooralsnog onder de vorm van een meer actieve
credietpolitiek, beheersing van de geldmarkt en devaluaties. Duitsland streefde naar
loons- en prijsvermindering. In België, de V.S. en Frankrijk trachtte men de
koopkracht te stimuleren. Overal deed men aan werkverschaffing. Rond alle grote
mogendheden ontstonden valuta-blokken.

1.

De vraag in hoever de maatregelen die op instigatie van de ideeën van Keynes genomen
werden, overeenstemmen met de eigenlijke inzichten van deze baanbreker, is een probleem
dat opgeklaard wordt door het voortreffelijke boek van Seymour E. HARRIS, 'The New
Economics. Keynes' Influence on Theory and Public Policy' (Dobson, London, 1948).
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Die politiek werd met succes bekroond in Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland;
terwijl ook het Belgisch experiment, zij het met vertraging, tot resultaten leidde. De
interventies in de V.S. en in Frankrijk moeten daarentegen minder gelukkig worden
genoemd. Zij vertoonden of een onsamenhangend of een demagogisch karakter.

Onsamenhangende New Deal
Volgens de Amerikanen was de crisis in de overvloed te zoeken. In Canada werd
tarwe verbrand en in Brazilië zag men koffie in zee werpen. In de V.S. waren de
schuren der farmers gevuld, terwijl zij hun schulden niet konden betalen. Roosevelt
reageerde hiertegen met verschillende middelen, die allen onder een verzamelnaam
de wereld zijn ingegaan: de New Deal. Slechts enige van deze middelen kunnen hier
worden aangehaald: op 6 Maart stuurt Roosevelt de banken met verlof en legt embargo
op het goud. Terzelfdertijd verhoogt hij de belastingen en vermindert hij de wedden
der ambtenaren met 15%, ten einde aldus zijn budget in orde te brengen. Op 20 April
1933 wordt de goudstandaard opgegeven en krijgt de president het recht de munt te
ontwaarden tot de helft van haar oude pariteit; tevens krijgt hij de mogelijkheid
bankbiljetten uit te geven voor een bedrag van 3 milliard. Op een maand tijd wisselen
aldus deflationistische en inflationistische maatregelen met elkaar af.
De 'Banking Act' van Juni 1938 wijzigt de financiële structuur der banken en stelt
hun bedrijvigheid onder verregaande staatscontrole. Voor het herstel van de industriële
en commerciële activiteit en voor de rendabiliteit van de landbouw wordt een echte
cascade van maatregelen getroffen. Onder meer de zeer omstreden actie van de
N.R.A. (National Recovery Act) die, onder leiding van Generaal Johnson, nijverheidsen handelscodes wil invoeren, doch versmacht is onder een berg van excessen. In
zijn boek 'L'Economie dirigée à la Lumière de l'Expérience Américaine' wil Prof. L.
Baudin de overdrijvingen van deze planning illustreren waar hij zegt: 'Il n'est pas de
branche d'activité, si minime soit-elle, qui ne tienne à coopérer à l'oeuvre de salut
public; il y a un code du macaroni, un code de la sauce mayonnaise, un code du
papier gommé, un code de la fabrication pour le broyage des cacahuètes brutes, un
code pour les anneaux à passer dans le groin des porcs...' (p. 26)
Resultaat was: niet vermindering der prijzen, maar verhoging; twisten tussen de
werkgevers en de arbeiders over de bestemming der vermoedelijke winsten en een
stroom overtredingen.
De A.A.A. (Agricultural Adjustement Act), in 1933 opgericht op
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grond van de Farm Relief Act, slaagde erin door het verlenen van premies aan de
landbouwers deze te bewegen de katoenplantages met circa vier millioen hectaren
in te krimpen.
Andere muntexperimenten einde 1933, hervormingen in de N.R.A. en de A.A.A.,
beperking der codes, afschaffing van de algemene controle op de productie, en andere
maatregelen konden de toenemende ontevredenheid niet stuiten. Met de veroordeling
van de N.R.A. in Mei '35 en van de A.A.A. in Januari '36 door het Hoger Gerechtshof
was de New Deal practisch gelikwideerd.
In 1935 herleeft evenwel de economische bedrijvigheid. De redenen hiervan vindt
Prof. L.H. Dupriez2. in de natuurlijke receptiviteit van de economie als de crisis haar
laagtepunt overschreden heeft: 'La raison fondamentale de ce succès est la réceptivité
de la conjoncture à tout accroissement de la demande effective au fond de la crise:
les forces de contraction sont épuisées et la demande nouvelle engendre sans délai
un processus cumulatif de hausse, si celui-ci n'est pas contrarié par des mesures
vraiment trop inappropriées.' Wat niet meer zeggen wil dan: Als de nood het hoogst
is, is de redding nabij.

Het experiment Blum
Het experiment Blum kende een ongelukkiger verloop. In de zomer van 1936 kreeg
in Frankrijk Léon Blum de meerderheid; hij vormde de zg. volksfrontregering. Hij
beproefde de moeilijkheden van het ogenblik te overwinnen door het verhogen van
de lonen en het verkorten van de arbeidsduur: verhogen van de lonen om de
koopkracht te vermeerderen, verkorting van de arbeidstijd om de grote inkomsten
behaaglijker te kunnen uitgeven. In plaats van tevredenheid te brengen, vroegen de
arbeiders steeds meer; de arbeid werd vervangen door de bekende 'grève sur le tas'
of 'grève perlée'.
De prijzen stegen wel, doch de investeringen namen niet toe. De reactionnaire
Franse rentenier bleef ongevoelig voor de zogenaamde nieuwe mogelijkheden. De
kapitaalbezitters stonden economisch en politiek wantrouwig. In de plaats van de
investering trad de kapitaalvlucht; de goudvoorraad van de Banque de France (83
milliard frank) verminderde met een derde, terwijl anderzijds de staatspapieren op
de markt werden geworpen en het geld van de banken werd afgehaald.
Reeds in het najaar van 1936 moest de frank gedevalueerd worden, terwijl de
neiging tot inflatie bleef voortduren tot de komst van Daladier in 1938.

2.

'Des Mouvements Economiques Généraux', Tome II, p. 488.
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De devaluatie die geroepen was om de uitvoer te verhogen, kon haar doel niet bereiken
daar in de sector kapitaal en arbeid alles zo vertroebeld was dat de productie bestendig
verminderde. Een sprekend voorbeeld voor de onmacht van afzonderlijke
interventionistische maatregelen, waar deze niet ondersteund worden door een
coördinerend geheel van factoren.

Planisme overheersend
Hoe ook het verloop was van al die inmengingen van de staat, welke perijkelen zij
moge vertoond hebben, de planistische gedachte en de geest van interventionisme,
bleven voortaan een bestendige bekommernis van de economische politiek. Van die
tijd af zien wij in alle kapitalistische landen actieve inmenging in de credietpolitiek,
in de werkverschaffing, in de handelspolitiek, in de politiek van prijzen en lonen. In
de Times van 7 October 1938 bepleitte Keynes de oprichting van een dienst die streng
de hand zou houden aan de toepassing van het reciprociteitsbeginsel in de buitenlandse
handel. De vrijhandel, schrijft de Times op 11 Januari 1941, is slechts nog een fraze
van een voorbije tijd3.. Sommige landen, zoals Duitsland, streven er naar zich
economisch onafhankelijk te maken van het wereldverkeer en sluiten zich op in een
autarkisch regime.
Het planisme, zoals gezegd een algemeen geldend parool geworden, en gedragen
door tijdsstemmingen, wordt, onder de auspiciën van Hendrik De Man, gebruikt als
het aangepaste vervangingsmiddel van de dogmatische ideologieën van
staatsinmenging.
In deze economische mode geraakt de rendabiliteitsgedachte op de achtergrond.
Het economisch leven staat overwegend in het teken van de 'algemene welvaart'. Het
lijkt absurd te beweren dat het werken, wroeten en zorgen van de mens in de eerste
plaats gericht is op het voldoen van individuele behoeften. Werk en brood moeten
voor allen met alle ter beschikking staande middelen verschaft worden. En waar de
natuurlijke gang van zaken tekort schiet, springt de staat bij of vervangt hij de
economische wetten door zijn eigen inzichten, gedragen door een groot geloof in de
doelmatigheid van zijn interventie. Ideologieën verdringen de economische
wetmatigheden; sociale en politieke idealen en machten willen het economische
onderwerpen aan hun strevingen.
Het economisch leven ziet er uit, alsof zijn zwaartepunt niet meer

3.

In 1943 publiceert de Britse regering Keynes' beroemd gewordene 'Proposals for an
International Clearing Union' die onmiddellijk, als Bancor-plan, een grote weerklank vonden
en die door de V.S. beantwoord werden met het Unitas-plan, 'United States Proposal for a
United and Associated Nations Stabilization Fund'.
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in de eerste plaats in het bedrijf en in zijn rendabiliteit ligt, doch in de algemene
maatregelen en schikkingen die worden genomen inzake crediet-, prijs- en
deviezenaangelegenheden, en betreffende de openbare werkverschaffing.
Full-Employment, plein emploi, Vollbeschäftigung moet er zijn; en kan men die niet
bereiken langs de weg der burgerlijke economische mogelijkheden, dan stampt men
er desnoods een onoverzienbare militaire uitrusting voor uit de grond.
In een boek dat verscheen in de nazomer 1948, Abrechnung mit Hitler vertelt Hjalmar
Schacht op welke onzinnige manier in Duitsland reuzen-industrieën als de 'Hermann
Göring Werke' werden opgericht, daar Hitler voortgestuwd werd door de waan der
'Vollbeschäftigung' en der autarkie, en door het geloof dat een sterke wil volstaat om
uit de economische mogelijkheden meer te halen dan er inzit. Göring wilde produceren
ten allen prijze, om het even of zijn productie economisch al dan niet mogelijk was.
Wie om op het even welke wijze deviezen aanbracht werd beloond, geen
reglementeringen konden hem treffen; wie echter de deviezenbeschikkingen overtrad
en geen deviezen binnenbracht, werd onverbiddelijk gestraft.
Om aan te tonen tot welke graad van miskenning der rendabiliteit Hitler gekomen
was, citeert Schacht deze kanttekening door Hitler gemaakt op een verslag van de
toenmalige minister van Economie: 'De Duitse ijzerproductie moet verhoogd worden.
De bemerking dat wij niet in staat zijn uit de Duitse ertsen met een gehalte van 26%
ruw ijzer te produceren dat even goedkoop is als dit getrokken uit het Zweedse erts
met een gehalte van 45% is zonder belang. De bemerking dat in dit geval al de Duitse
hoogovens moeten omgebouwd worden is eveneens zonder belang. Bovendien moet
het Reichswirtschaftsministerium zich niet met dergelijke aangelegenheden bemoeien.'
Het geloof in de economische mogelijkheden van de overheidsbeschikkingen, dat
spreekt uit bovenstaande bemerkingen, gelijkt aardig op de overtuiging van de Japanse
soldaat waardoor deze zich bekwaam achtte de oorlog te winnen met bamboesperen,
als de keizer hem zulks beval. In een dergelijke houding wordt de controle van de
rede en van de ervaring prijsgegeven; de grenzen en mogelijkheden van de
economische activiteit worden geruild tegen vage en onbepaalde dromen en wensen.

De invloed van de totale oorlog
De rechtstreekse bevordering van het algemeen welzijn, zoals die door de nood der
werkloosheid, en door de prikkel van etatistische
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ideologieën een brede echo had gevonden onder de Westerse industriebevolking,
zou tijdens de oorlog onder de stuwing van de schaarste, de propaganda en de
behoeften van de oorlogsvoering, haar stelling nog aanzienlijk versterken. Op alle
gebieden is de mens door de totale oorlog overrompeld en aan zijn verplichtingen
dienstbaar gemaakt. De volkeren gaan in een ijzeren keurslijf, overgeleverd aan een
noodlot waarin de persoonlijke beschikking slechts nog voortleeft als een lang voorbije
droom.
Alles heeft tijdens de tweede wereldoorlog samengewerkt om aan de administratie
een onvermoede rol toe te kennen in het beheer van het economisch leven: de schaarste
van de verbruiksgoederen en de onbeperkte vraatzucht van de oorlogsbehoeften, de
uitbreiding van techniek en organisatie, het geloof in het vernuft van de staat.
Grondstoffen en afgewerkte producten worden verdeeld volgens centrale
beschikkingen. De buitenlandse handel geschiedt overeenkomstig algemene
noodwendigheden en aan de hand van deviezenbeschikkingen waarvan de
ingewikkeldheid vaak slechts geëvenaard wordt door de willekeur waarmee zij door
de machtige toegepast worden. Ambtenaren berekenen prijzen en lonen en vernietigen
daardoor de overeenkomsten tussen producent en verbruiker en tussen werkgever
en werknemer. Vernuftige compensatie-stelsels worden uitgedacht om prijsverschillen
te effenen en een kunstmatig evenwicht te handhaven, ofwel om gesacrifieerde
industrieën voor de totale ondergang te bewaren.
De berekeningen van de bedrijfsleider zijn ondergeschikt en afhankelijk van de
regelingen der administratie. Wij kennen geen andere behoeften-voorziening dan die
waarvoor de bewindslieden instonden of de mogelijkheden verkregen - en die was
vaak zo miserabel en zo karig dat de zwarte markt de rijke oom uit het sprookje werd.
De natuurlijke verhoudingen in de economie, haar eigen spel, spanningen en
bewegingen werden overgedragen aan de kantoorwijsheid van de administratie of
aan de schraapzucht van de bezetter; althans voor zover de administratie van zich
uit niet verstandig genoeg was om haar bevoegdheid in hoofdzaak uit te oefenen in
functie van de vereisten van het bedrijfsleven.

Geen institutionaliseren van het ziekelijke
Deze ambtenaren-economie werd ook na de Bevrijding voortgezet - ook toen de
eisen der schaarste minder dwingend waren. De toestand van een economie in de
schaduw van de verstaatsing, was voor de socialisten een welkome gelegenheid om
het bestaande te
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consolideren in instellingen en over te gaan tot de nationalisatie van belangrijke
takken van het bedrijfsleven, gelijk voornamelijk in Frankrijk en in Engeland
geschiedde.
Wat uit de nood geboren was, trachtte de ideologie te bestendigen; het tijdelijke
bleek nu een onafwendbare grondslag voor de toekomst, overeenkomstig het bekende
slagwoord: 'Ce n'est que le provisoire qui dure!'
De geneesmiddelen die men in tijden van ziekte en verzwakking heeft leren
gebruiken, wil men doen doorgaan als het normale voedsel voor een gezond leven;
wellicht omdat wij in de opeenvolgende oorlogen, crises, devaluaties en andere
verschijnselen van een algemene onzekerheid het eigen karakter en de eigen vereisten
van gezonde toestanden verleerd hebben.
Het is nu hoog tijd zich over deze vragen te bezinnen; vooral daar de ingetreden
crisis ongetwijfeld een versterken van de dirigistische druk met zich brengen zal.
Reeds heeft de heer Anseele op een vergadering van de Algemene Raad der B.S.P.
van 5 Januari 1949 betoogd, dat die landen die hun economisch stelsel gewijzigd
hebben geen werkloosheid kennen; er aan toevoegend dat wij dezelfde weg op moeten,
willen wij de toekomst niet verspelen (Volgens het Verslag in 'De Volksgazet' van
6 Jan. 1949). Wat wel schijnt te betekenen, dat de conjuncturele werkloosheid
waaronder wij lijden, haar oorzaak vindt in een ontoereikend dirigisme en in het
uitblijven van nationalisaties. Alsof een essentieel-politieke planning bij machte kan
zijn stoornissen van overwegend economische aard uit de wereld te helpen. Niet
anders dan de heer Anseele sprak de heer Major, die de oorzaken van al onze huidige
moeilijkheden toeschreef aan de 'roes van liberalisme' waarin wij thans leven.
Wij spreken al te vaak in algemene begrippen hetzij over de economische kwalen
of over de zogenaamde remedies om er aan te verhelpen; terwijl het een feit is dat
de economische politiek een uiterst fijngevoelig en ingewikkeld systeem van middelen
is. Alles diende hier gericht te zijn op het zakelijk erkennen van de onontbeerlijke
middelen. Het herkauwen van aftandse ideologieën en het omtoveren van slagwoorden
in oplossingen is hier even noodlottig als de waan dat het affirmeren van
privé-belangen en het verdedigen van gevestigde toestanden gelijkstaat met de
vereisten van een algemene economische politiek. Ons economisch denken moet op
het peil gebracht worden van de werkelijk voorhandene moeilijkheden en mag zijn
voornaamste bekommernis niet putten in het ontvluchten of verdoezelen van die
moeilijkheden. Moeten wij onderstrepen dat de
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inspanning die hierbij gevergd wordt, zeer groot is! Gaat het met de economische
vragen niet zoals met andere aangelegenheden van het openbaar leven, gelijk reeds
de Engelse wijsgeer uit de XVIIIe eeuw, Berkeley, gezegd heeft: 'Weinige mensen
denken, doch allen willen hun mening hebben.' Nu is het bijzonder gevaarlijk als
brede kringen der bevolking over economische vragen een mening krijgen zonder
over die mening critisch na te denken.
Wij in West-Europa zien onze economische activiteit als het middel ter verzekering
van de welvaart van de mens. In deze opvatting is de mens het doel en tevens het
middel. Hij moet niet alleen genieten van het voortgebrachte, hij moet tevens zorgen
dat het tot stand komt. Dit kan het best geschieden niet enkel door het samenwerken,
maar tevens door het samendenken van de gehele bevolking. Dit laatste nu
verondestelt vrijheid en inzicht. Zonder voldoende innerlijke en uiterlijke vrijheid,
d.i. zonder een zekere onafhankelijkheid van de mens tegenover zijn eigen begeerten
en zonder een brede verdraagzaamheid, is er geen geestelijk openstaan voor de
economische vragen die gesteld worden aan volkeren wier leven geteisterd werd
door vreselijke oorlogen, door nijdige partijtwisten, door gewetenloze schraapzucht
en door verblindende afgunst.

In de voetsporen van de nieuwe Beveridge
Eerst wanneer wij een levendig begrip krijgen voor deze toestanden, stijgen de
mogelijkheden voor een herstel der normale verhoudingen tussen theorie en practijk
in het economisch leven: het economisch denken zint over de practische maatregelen,
en de economische handelingen worden afgestemd op datgene wat door het
gemeenzaam en zakelijk overleg van de betrokkenen als gezond en verantwoord
beschouwd wordt. Zodat wij kunnen zeggen: in de oriëntatie van ons economisch
leven moet een grotere rol toegekend worden aan de middelen die afgestemd zijn op
het herstel van normale economische verhoudingen.
Gelijk uit deze uiteenzetting moge gebleken zijn, lijden wij sinds de eerste
wereldoorlog onder economische toestanden waarin de natuurlijke componenten en
wetten verdrongen zijn door een aaneenschakeling van noodmaatregelen en door de
meest tegenstrijdige noodoplossingen.
Meer dan bij het begin van deze eeuw diende ons economisch leven zich te
voltrekken in een internationaal kader; wij hebben echter tegenover die tijd de klok
teruggezet. Wij geraken meer en meer verward in talloze en ingewikkelde
protectionistische maatregelen, in
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driehoeksoperaties en in deviezenschikkingen die het internationaal ruilverkeer
verstoren en de hand lenen aan practijken die de ondergang zijn van de eerlijke
handel. Een paar voorbeelden uit de practijk van het Belgisch economisch leven
mogen dit illustreren. Nederlandse zakenlui kopen hier tapijten tegen 120 fr. de meter
en kunnen die, door speculatie op de dollar, te New York tegen 110 fr. verkopen.
Frankrijk, dat van oudsher de beste afnemer is van onze kopersulfaat, koopt nu, tegen
hogere prijzen, in de Verenigde Staten, omdat daar gemakkelijker harde munt wordt
gevonden. Chemische producten in België vervaardigd gaan naar Nederland, worden
opnieuw in België ingevoerd en hier goedkoper verkocht dan de fabrikant ze kon
leveren aan de Nederlandse afnemer.
Deze practijken mogen in de ziekelijke toestand van de wereld gedeeltelijk hun
rechtvaardiging vinden, zij mogen niet doen vergeten dat onze economische politiek
moet gericht zijn naar gezonde en opene verhoudingen. Vooral een klein en
overbevolkt transformatie-land als België, wiens gehele economische structuur
gebouwd is op een breed ruilverkeer, heeft die oriëntatie nodig. Een eerste en
onontbeerlijke stap op deze weg, is het herstel van een vaste internationale
verrekeningsmunt, of ten minste de inwisselbaarheid der nationale valuta's over ruime
regionale economische gebieden.
Een dergelijk vast verrekeningsmiddel - ook het oogmerk van de grote Engelse
en Amerikaanse economisten en hun respectievelijke regeringen in 1943 veronderstelt nationale en regionale economieën die hun productiviteit weer op dreef
hebben gebracht en wier levensstandaard in een betrekkelijk evenwicht is gebracht
met de partnerlanden. Een 'Internationaal Clearing Union' gelijk zij aan Lord Keynes
voorzweefde in zijn beroemde rede van 18 Mei 1943 voor het Hogerhuis, is
onmogelijk wanneer 'some improvident country runs through its stock of bancor and
gold and has none left to meet its engagements'; m.a.w. wanneer de betrokken landen
de koopkracht van hun nationale munt niet steunen op een verhoogde productiviteit
en een meer evenwichtige betalingsbalans. Dit doel nu, kan slechts verwezenlijkt
worden door betere samenwerking van allen die bij de productie betrokken zijn, en
door zuinig beheer; niet door het onvruchtbaar najagen van ideologieën of het
toepassen van de paardenremedies (wij bedoelen de devaluaties) die sinds 1918
klassiek geworden zijn. Dit begrijpen betekent meteen het beperken der verwijdering
tussen theorie en practijk in het economisch leven.4.

4.

In deze zin ook Barbara WARD, 'The West at Bay' (Allen & Unwin, London, 1948).
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In 1944 werd in West-Europa, en in het bijzonder in België, in aansluiting bij de
verslagen opgemaakt door Lord Beveridge5., een grootscheepse maatschappelijke
zekerheid door de staat opgebouwd, die de loontrekkende bevolking moest
beschermen tegen honger en ziekte. Thans heeft Lord Beveridge een nieuw verslag
gepubliceerd, ditmaal niet over de bescherming van de minder bedeelden, maar over
de scheppende bevordering van de sociale vooruitgang. Dit derde verslag draagt de
betekenisvolle titel Voluntary Action.
Men heeft destijds ten onzent het parool gevolgd van de Beveridge van 1942.
Mogen hij hopen dat zijn nieuwe en nog belangrijker aanmaningen, in ons verband
overgedragen op de economische sector, met evenveel begrip zullen gehoord worden,
wanneer hij zegt dat een goede maatschappij 'niet afhangt van de staat, doch het werk
is van de burgers die, individueel of in vrije organisaties, handelen onder de stuwing
van verschillende motieven, die nu eens geïnteresseerd en een ander maal belangeloos
zijn, die soms berekend zijn op stoffelijk voordeel en een ander maal ingegeven door
liefde voor de mens en liefde voor God.'

5.

Report on Social Insurance and Allied Services, 1942. Full Employment in a Free Society,
1944.
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Lijdenstijd
door Dr P. Smulders S.J.
SChaduwen vallen over ons leven. Steeds duidelijker speuren we onze armoede en
de onmacht, waardoor wij de weerloze speelbal worden van groter krachten. Nog
geen vier jaar na de bevrijding dreigt een nieuwe oorlog met wellicht een wreder
bezetting. Velen worden nerveus, en bij sommigen rijst reeds een paniek. Wij willen
ons niet teveel zorgen maken over de toekomst, - iedere dag heeft immers genoeg
aan zijn eigen leed (Mt. 6/34) -, maar wij kunnen toch niet blind blijven voor de
feiten. Gehele Volkeren leven onder de schaduw van oorlog of verdrukking; duizenden
van onze broeders in het geloof worden vervolgd; onze Moeder de H. Kerk wordt
vernederd en verguisd. In onze onmiddellijke omgeving heerst vaak gebrek en bittere
nood. Een geweldige storm, die alle nationale en godsdienstige waarden dreigt te
vernietigen, verzamelt zich en rolt dreigend naderbij. Er is veel lijden in de wereld.
Er is veel leed ook in het leven van ieder onzer: misschien gebrek, of ziekte, of
scheiding van dierbaren, uiterlijke of - kwellender - innerlijke scheiding van wat God
had verenigd. En wie tot nu toe voor het lijden gespaard werd, hij gevoelt toch de
angst voor wat komen gaat. Want onzekerder dan ooit is de toekomst voor onszelf
en voor onze kinderen.
De werkelijkheid van het leven dwingt ons, het lijden in de ogen te zien. Want
indien wij er niet tegen gewapend zijn, gaan wij aan het leed gemakkelijk te gronde.
Het kan onze levensmoed breken en de laatste vreugde doven; het kan de laatste
wilskracht vernielen, zodat we willoos worden meegesleurd door de maalstroom van
het kwaad. Wij moeten steeds bereid zijn voor het lijden, maar nù bijzonder, in de
lijdenstijd van Jesus, in dit tijdsgewricht met zijn donkere dreiging.
Dat wij te lijden hebben, mag ons niet verbazen of ergeren. Dat is ons deel. De
Meester heeft het ons voorzegd, opdat wij zouden geloven, wanneer zijn woord in
vervulling zou gaan ook aan ons. Honderden malen hebben wij het gehoord: 'Zalig,
die wenen, want ze zullen worden getroost;... Zalig, die vervolging lijden om de
gerechtigheid: want hun behoort het rijk der hemelen' (Mt. 5/3vv). Wij hebben het
gehoord en geloofd, maar als het ogenblik komt, waarop wij die zaligheid aan den
lijve dreigen te ondervinden, dan deinzen wij terug. De gedachte aan Jesus' lijden
kunnen wij verdragen, zolang het een verre geschiedenis blijft, omhangen van de
dichte sluiers van het oude verleden. Maar als dat lijden voor ons staat, in zijn pijnlijke
realiteit en zijn verpletterende, vernietsende onmiddellijk-
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heid, dan wordt het iets ondragelijks en onmogelijks. Dan zijn ook wij even langzaam
van begrip als de apostelen, voor wie Jezus' lijdensvoorspelling onbegrijpelijk was
(Lc. 18/34), en die, toen de voorspelling in vervulling ging, bijna hun geloof verloren:
'Wij hàdden gehoopt, dat Hij het was, die Israel zou verlossen...' (Lc. 24/21). Als wij
de werkelijkheid van het lijden aanschouwen, in onze tijd, onze omgeving, ons
persoonlijk leven misschien, dan blijkt, dat wij Jesus' woord even weinig begrepen
hebben als die leerlingen, aan wie Hij verweet: 'O onverstandigen en tragen van hart,
dat gij niet beter gelooft aan al wat de profeten hebben gezegd. Moest de Christus
dit alles niet lijden, en zo zijn glorie binnengaan?' (Lc. 24/25v). Moet ook de Kerk
niet lijden, om de triomf van Christus' Rijk te verwerkelijken? Moeten wij niet lijden
met Jesus, om met Hem in te gaan in de glorie?
De leerling is niet beter dan zijn meester (Mt. 10/24). Als wij Jesus' leerlingen
willen zijn, moeten wij bereid zijn Hem op zijn Kruisweg te volgen. 'Zo iemand mijn
volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen iedere
dag, en Mij volgen' (Lc. 9/23). De vorst van de wereld en zijn trawanten, die Jesus
hebben gehaat en ten dode vervolgd, zullen ook zijn leerlingen haten: 'Zo gij van de
wereld waart, zou de wereld beminnen wat haar toebehoort; maar omdat gij niet van
de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld'
(Jo. 15/19). Onder die vijandschap zullen wij te lijden hebben, naarmate wij ernstiger
trachten, ware volgelingen van den Goddelijken Meester te zijn.
Maar niet alleen onder de haat van anderen hebben wij te lijden, doch wij lijden
aan onszelf. Wij moeten de oude mens afsterven met zijn begeerte en Gode vijandige
zin, en die oude mens, het is een levend deel van ons eigen wezen, zodat die
versterving snijdt tot in ons vlees. Daarom schrikken we er voor terug. Maar dan
neemt de Hemelse Vader het snoeimes, om de ranken van Jesus' wijnstok te zuiveren
(Jo. 15/2). Wanneer wij ons laten betoveren door de fata morgana van aards geluk,
dan scheurt Gods hand het ijle web uiteen. Onze hoop of verwachting wordt verijdeld,
onze gezondheid geknakt, lieve banden verbroken.
Het lijden is ons deel. Wij hebben ons daartoe bereid verklaard, toen wij in ons
doopsel beloofden, te verzaken aan de duivel, aan zijn werken en aan zijn ijdelheden.
Toen namen wij de vijandschap op ons van de Satan en zijn werktuigen, toen
aanvaardden wij de kruisiging van onszelf. De Vasten is bij uitstek de tijd, om die
lijdensbereidheid te belijden en te vernieuwen. Niet alsof vasten, in zijn huidige vorm
of ook in zijn ouderwetse strengheid, het werkelijke lijden is. Dat is feller en
schrijnender, het snijdt dieper in ons wezen. Maar het vasten is een symbool van
onze
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bereidwilligheid: als wij nu kleine offers brengen, dan belijden wij daardoor voor
God en voor de mensen, voor onszelf het allermeest, dat wij het echte kruis niet
willen weigeren, wanneer Gods hand het ons oplegt.
Het christendom is de godsdienst van het kruis. Van het kruis, waardoor Gods
Zoon ons verloste, en van het kruis, dat ieder onzer te dragen heeft. Dit is een groot
mysterie, niet alleen dat Gods eeuwige Zoon ons door de dood verloste, maar ook
dat wij de vrucht van die liefde alleen deelachtig worden door zijn dood te delen.
Wij zouden kunnen trachten, daarvoor gronden en verklaringen aan te geven; maar
tenslotte is er geen verklaring dan de ondoorgrondelijke wijsheid en liefde van den
Vader. En daarom is het christendom wel de godsdienst van het kruis, maar evenzeer
de godsdienst der vreugde. Want als een vader zijn kind tuchtigt, doet hij dat om
weer goed te kunnen zijn. Het lijden is nooit, tenzij voor degenen die Gods liefde
uiteindelijk afwijzen, het laatste woord. Op Goede Vrijdag volgt Pasen, of beter, zij
behoren zozeer bij elkander, dat zij volgens het oudchristelijk spraakgebruik één
enkel Pasen vormen, één voorbijgang, één doortocht: door de poort van de dood gaan
wij binnen in het leven, zoals eenmaal de joden van Egypte's slavernij door de barre
woestijn introkken in het land van melk en honing.
Wij zijn bereid om te lijden, inderdaad, maar omdat wij een beter leven verhopen.
In ons doopsel verzaakten wij aan de duivel en de wereld, verklaarden ons tot het
kruis bereid, maar omdat God ons bij monde van de Kerk in ruil beloofde: 'Het
eeuwige Leven'. Zonder die hoop zouden we de nacht van het lijden niet dragen
kunnen. Want iedere mens is een zoeker naar geluk; gelukshonger drijft hem voort
bij al zijn daden. Ongeluk stoot ons af; als wij bereid zijn om het te trotseren, dan is
het om wille van beter geluk. Daarom kunnen zij, die geen andere hoop hebben, niet
anders doen dan vertwijfeld grijpen naar alle splinters van geluk, die dit leven hun
bieden kan. En wij daarentegen moeten, zo vaak de nacht van het lijden valt over
ons leven, onze ogen richten op de ster der verrijzenis. De God, die ons nù laat
gekruisigd worden, is de God die ons zal binnenvoeren in het nieuwe leven. Ons
lijden vindt zijn beloning. Jezus prees allen zalig, die hier te wenen hadden, 'want
groot is uw loon in de hemel' (Mt. 5/12). Groot, overgroot zelfs, omdat ons loon God
zelf zal zijn.
Hier ligt de grote moeilijkheid en de zware bekoring van ieder christenleven. Wat
wij te lijden hebben is zo dreigend nabij, zo zichtbaar en tastbaar en onmiddellijk.
Maar wat wij hopen schijnt veraf, en we kunnen het ons niet voorstellen of denken.
Want 'geen oog heeft gezien, en geen oor gehoord, en in geen mensenhart is
opgekomen, wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben' (1 Cor. 2/19). Het is zo
goddelijk hoog en rijk, dat het ons bevattingsvermogen overstijgt, dat het ons
onwerkelijk
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voorkomt. En toch is het de enige werkelijkheid, omdat het Gods werkelijkheid is.
Wat wij hier werkelijk noemen is nauwelijks meer dan een vluchtige rook, die
vervliegt; de hoogste vreugden zelfs zijn zo ijl, dat het vooruitzicht wel betovert,
maar eenmaal bezeten ontglippen ze onze hand om slechts te leven als een bleke
herinnering. Ons leven hier is een voortdurend sterven, en ieder vinden betekent
aanstonds verliezen. Eén is er, wiens dag geen avond kent, die leeft zonder sterven,
die een liefde is zonder scheiding. De Vader, de Zoon en de H. Geest, hun leven is
een eeuwige onvergankelijke volheid van schouwen en lieven. Tot die oceaan van
goddelijke geneugte worden wij geroepen. En omdat ons wezen daarop is afgestemd,
hechten wij ons aan wat op aarde een afschaduwing van dat leven is, maar vinden
wij daarin toch geen rust. Hier is immers slechts een schaduw, doch daar is de
werkelijkheid. Daar zullen wij kennen, niet langer in duister tasten, maar in het volle
Licht. Daar zal ons hart, dat hunkert naar het liefdespel van geven en ontvangen,
openbloeien in eeuwige lente. Daar zullen wij onszelf hervinden, met onze edelste
verlangens, onze schoonste dromen, onze liefste wensen, in een eeuwige vervulling
van altijd jong begeren en altijd frisse verzadiging. Dat is ons vaderland, het loon
dat ons wacht voor ons werken en zwoegen op de weg, voor ons lijden en ons sterven.
Maar 'het lijden dezer wereld kan niet opwegen tegen de heerlijkheid, die ons
geopenbaard zal worden' (Rom. 8/18). Immers het lijden, hoe zwaar ook, is toch
slechts een 'lichte verdrukking', omdat het evenzeer als de vreugden der aarde vluchtig
en kortstondig is; ons loon echter is een zwaar en vol gewicht van eeuwige vreugde
(Cor. 4/17), een boordevolle, overvloeiende maat (Lc. 6/38).
Wij zien het niet, wij voelen het niet, wij begrijpen het niet. Maar God belooft.
Zijn woord is ons onderpand, zijn machtige trouw is onze borg. Voor ons is het
onbegrijpelijk, hoe de wonden, die het lijden ons slaat, ooit kunnen worden geheeld.
Doch wij geloven en vertrouwen. Jesus heeft ons in zijn lichaam niet slechts de bittere
werkelijkheid van het lijden getoond, maar ook de stralende volheid van het nieuwe
leven. Hij is gestorven, maar op de derde dag is Hij verrezen. Na de Goede Vrijdag
volgt de Paasmorgen. De Vasten met zijn lijdensbereidheid is voorbereiding op de
vreugde van het eeuwig Pasen. Als de hemelse Vader ons zo liefheeft, dat Hij zijn
enigen Zoon voor ons heeft overgeleverd aan de beulen, dan heeft Hij ons daarmee
alles gegeven, alles, Zichzelf. Hij heeft ons gemaakt tot 'erfgenamen van God en
medeërfgenamen van Christus, zo we met Hem lijden, om ook met Hem te worden
verheerlijkt' (Rom. 8/17). In dit geloof en in deze hoop willen wij leven en sterven,
om te verrijzen daar waar geen duister geloof en gespannen hoop meer is, maar blijde
vervulling.
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De Situatie in het huidige Duitsland
door Dr K.J. Hahn
II.
Het culturele en het geestelijke leven
MEN heeft vooral van Duitse zijde vaak naar voren gebracht, dat in Duitsland onder
de studerende jeugd een zakelijke ernst heerst, een plichtsbetrachting, een ijver, een
energie, die verbazingwekkend is. Wi[j] zullen dat niet ontkennen. Het is ondanks
alles een feit dat er op de scholen hard gewerkt wordt. De jeugd is ontnuchterd,
sceptisch, zakelijk, geloof[t] niets en niemand op het eerste gezicht, neigt wel tot
nihilisme, maar ze[t] door. Nu is het echter een feit dat zeer velen van deze jongeren,
voora[l] na de geldzuivering, niet tot de universiteit komen. Want er is ook nog een
numerus clausus, waardoor op iedere universiteit gemiddeld 1000 studenten per jaar
niet tot de studie kunnen worden toegelaten; deze afgewezen studenten blijven alsnog
een probleem. Bovendien kan he[t] Duitse volk zoveel intellectuelen niet meer
verwerken; door de vluchtelingen zijn de dorpen en kleine steden al meer dan voorzien
van academici, die een gebrekkig bestaan hebben. De toekomst voor de studerende
jeugd in geenszins verzekerd.
Maar ook psychologisch ligt in de zakelijke werkijver van de jeugd een zeker
gevaar. Men heeft reeds vaak opgemerkt, dat de Duitser van heden ook gekenmerkt
is door een zeker 'escapism', zoals de Engelsen die treffend noemen. De Duitser,
door zijn romantische aanleg geneigd de werkelijkheid te ontvluchten, moet,
tegenwoordig met een zeker rech[t] zelfs, capituleren voor de realiteit die hij voor
ogen heeft; in plaats van zich te heroriënteren en opnieuw te beginnen, zoekt hij een
uitweg, die hem een vlucht voor de werkelijkheid mogelijk maakt. Wij zien nu in
het harde werken, in de concentratie op het vak en niets anders dan he[t] vak, een
soort vlucht: 'escapism'. Het is zeer zeker een houding me[t] positieve kanten, want
de Duitse jeugd heeft enorm veel in te halen. Maar er zitten ook negatieve kanten
aan vast. De jeugd isoleert zich, door dit zuiver abstracte werken, van de
werkelijkheid; verliest iedere belangstelling, ja ieder gevoel van verantwoordelijkheid
voor het maatschappelijk leven, neigt tot individualisme en laat de beslissing over
essentiële kwesties van het algemene geestelijke leven over aan leiders, kringen,
organisaties
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waarmede zij zelf geen verbindingen heeft. Gezien nu het feit dat ook de universiteiten
in hun geheel, dus vaak ook de professoren, van deze geest doordrongen zijn, (de
professoren zijn in zekere zin soms verheugd over deze eigenaardige arbeidskracht
van de studenten), is het geenszins denkbeeldig, dat de situatie van voor 1933 zich
herhalen zal: dat namelijk de universiteiten, de professoren en de studenten, het
politieke leven overlaten aan avonturiers en dillettanten, en dat zij niet meer in staat
zullen zijn zelf deel te nemen aan het proces van de geestelijke ontwikkeling der
maatschappij. Het zou niet moeilijk zijn na te gaan in hoeverre door deze houding
een traditionele Duitse splitsing tussen de geestelijke wereld en de politiek-sociale
weer aan het licht treedt. Ook de Duitse jeugd vindt dus de aansluiting op de juist
nu zo belangrijke politieke en sociale problemen niet. De verhouding tot de
'gemeenschap' in het algemeen is door de onnatuurlijke dwang der nazi's in het
gigantische proces der totale organisatie verwoest; om dit in te zien behoeft men
slechts de verzameling van documenten door te lezen, die bijeengebracht zijn door
Emanuel Mounier in 'Esprit' (nu verschenen in Nederlandse vertaling bij Meulenhoff,
Amsterdam 'Duitsers over Duitsland', vertaald door F. van Bruggen) of Robert
d'Harcourt in zijn boek 'Les Allemands d'aujourd'hui' (Paris, 1948).
Na deze beschouwing over enkele stromingen, houdingen, reacties en
verschuivingen in het sociale en geestelijke leven in Duitsland, rest ons nog iets te
zeggen over de algemene religieuse situatie in Duitsland, en dan meer in het bijzonder
over het katholicisme. Ook hier is het nodig allereerst een balans op te maken van
de zware slagen die de Kerk heeft moeten verduren en de onvergelijkelijke
moeilijkheden te vermelden, waarmede zij nu moet kampen en nog zeer lang zal
moeten blijven kampen, alsook de mogelijkheden aan te wijzen voor een vooruitgang
of een verbetering van het algemene beeld.
Zonder moeite kan men uit de algemeen bekende feiten tot de ergste moeilijkheden
concluderen: onder de millioenen geproletariseerde vluchtelingen uit het Oosten
bevinden zich 4 à 5 millioen katholieken, die door de massale verhuizing vaak in
diasporagebieden terecht kwamen. De krachten in deze gebieden waren in geen enkel
opzicht voorbereid op de verzorging van zoveel zielen, laat staan dat zij de
economische condities voor een gezond geestelijk leven konden garanderen.
Honderd-duizenden katholieken zijn in deze diasporagebieden nu al jaren achtereen
zonder behoorlijke geestelijke verzorging; de afval is dan ook zeer groot. Neemt men
daarbij nog in aanmerking, dat ook het katholicisme van de ingezeten bevolking door
het nationaal-socialisme, de oorlog en ellende erg geleden heeft, dan zijn de duidelijke
woorden van de medewerker van de Pauselijke Visitator
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in Duitsland, Pater Ivo Zeiger S.J., hoe verontrustend en alarmerend ook, in geen
enkel opzicht overdreven.1.
Want niet alleen het feit dat Pater Zeiger als geen ander over het meest uitgebreide
materiaal beschikt, maakt zijn uiteenzettingen belangrijk, maar vooral zijn nuchtere
en scherpe kritiek op de middelen die men tot nu toe heeft aangewend voor de
wederopbouw van het kerkelijk leven. Hij heeft het woord gezegd, dat sindsdien
door allen, die het religieuse leven in Duitsland kennen, zonder meer is geaccepteerd:
'Duitsland is een missieland geworden', al was dit alleen reeds door de verdeling van
de vluchtelingen over geheel Duitsland, waardoor in alle delen van Duitsland
diasporagebieden ontstaan zijn. Maar Pater Zeiger blijft bij de vaststelling van de
nood niet staan. Hij trekt er enkele conclusies uit: ten eerste vereist een missieland
een speciale missiemethode, een geheel nieuw apostolaat; ten tweede moet dit
apostolaat, deze nood in de zielzorg, een aangelegenheid voor het gehele Duitse volk
worden.
Daardoor komen we vanzelf op de innerlijke situatie van het Duitse katholicisme,
zoals dit uit de oorlog is te voorschijn gekomen. Men zal daarbij moeten bekennen,
dat de nood in de diaspora zeker vooral een uiterlijke nood is: gebrek aan mensen,
geestelijken, helpers, boeken, transport, voorlichting etc. Maar als een nieuw
apostolaat ontwikkeld moet worden, dan moet het katholieke volk in Duitsland zelf
innerlijk sterk genoeg zijn om deze taak op zich te nemen. Nu zijn de leidende Duitse
katholieken van mening, dat de Kerk in Duitsland, de clerus en de leken, op de taak
waarvoor zij zich na het einde van de oorlog geplaatst zagen, niet voorbereid waren.
Men mag er zich daarom niet over verwonderen dat uit de kringen der leken vaak
scherpe kritiek opstijgt inzake de gebrekkige en onjuiste manier van zielzorg. Er is
wel zelden door een artikel in een maandblad zoveel opschudding veroorzaakt, als
door dat van Ida Görres in de 'Frankfurter Hefte', getiteld 'Brief über die Kirche'
(zelfs een herderlijk schrijven van Aartsbisschop Gröber van Freiburg was speciaal
daartegen gericht). Want naast vele andere problemen komt in dit artikel tot uiting
dat de positie van de leek in het kerkelijk leven in Duitsland nog geenszins zo is, dat
een gezond en actief medewerken op alle gebieden verzekerd is. Ook dit heeft
natuurlijk historische redenen: de enorme hoeveelheid katholieke organisaties die
vóór Hitler bestond, werd na 1933 weggevaagd. Het Duitse katholicisme leefde bijna
twaalf jaar zonder enige activiteit in het maatschappelijk leven. Traditie ging verloren,
opleiding van jongeren was onmogelijk. Na 1945

1.

Zie zijn artikel 'Um die Zukunft der Katholischen Kirche in Deutschland' in 'Stimmen der
Zeit', Januari 1948, en zijn rede op de Mainzer Katholiekentag, begin September 1948.
gerapporteerd in 'Herder Korrespondenz' Oct.-Nov. 1948.
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kwamen nieuwe naast oude, goede naast overbodige, streng kerkelijk geleide naast
zeer zelfstandige lekenorganisaties op. Pater Zeiger zei in Mainz: 'Beim Durchblättem
der Programme, Denkschriften zur Lage, Leitsätze, Organisationsziele der
vergangenen drei Jahre, kann ich mich oft nicht des Eindrucks erwehren, dass da
weitbogige Brücken ins Nichts geplant werden. Wieviel wertvolle, ja hochwertige
Kräfte werden aber an dies Bauen gebunden, verbrauchen, ja verschwenden sich in
heiligem Idealismus an das Unlösbare, während das Lösbare, freilich Schwere, liegen
bleibt, nämlich die schlichte Brücke zu den Seelen' (Herder Korrespondenz Oct.-Nov.
1948, pag. 7).
Men kan natuurlijk gemakkelijk redenen noemen die dit enigszins begrijpelijk
maken: men kan beginnen met het tekort aan priesters en roepingen gedurende de
oorlog. In die periode stond de opleiding aan de seminaria bijna stil. Jarenlang werden
er geen priesters gewijd, omdat de theologanten in dienst waren. Jaren tevoren al
hadden de nazi's door hun propaganda het aantal roepingen gedrukt. Na de oorlog
waren de omstandigheden zo, dat het priesterschap voor een ontredderde jeugd vaak
geen aantrekkingskracht bezat. Wat dit voor gevolgen heeft, mogen enkele door Dr.
O. Roegele genoemde voorbeelden aantonen: in het Bisdom Trier sterven jaarlijks
32 priesters; in de jaren 1940 tot 1947, kwam er per jaar het volgende aantal neomisten
bij, te beginnen met 1940: 17, 9, 1, 0, 6, 3, 22, 12. Het priesteraantal loopt dus jaarlijks
met 10 à 20 terug. Hoe meer de priesterstand door die omstandigheden bedreigd
wordt, des te groter wordt de taak van de leek: want hij moet in het maatschappelijk
leven de omstandigheden scheppen, die een uitbreiding van het geloof bevorderen
kunnen. Hij moet zelf lekenapostel worden, op de meest moderne en meest actuele
wijze. Daardoor kan hij het geloof brengen in kringen, waar de priester niet meer
komt, en sterkt het plichtsbesef der christenen. Op deze wijze kan later het aantal
roepingen weer stijgen.
Voor een chaotisch en ontredderd land als Duitsland, waar het massaprobleem
onoplosbaar dreigt te worden, zijn pers en radio de meest aangewezen middelen om
de verst afgedwaalden nog te bereiken. Er bestaat in Duitsland een vereniging wier
doel het is te komen tot een christelijke zender. In deze vereniging hebben zowel
protestanten als katholieken zitting; de bedoeling is: een christelijke zender, onder
gemeenschappelijk beheer met een gescheiden programma. Het geld voor de
verwezenlijking der plannen is er, een complete zend-installatie staat ter beschikking,
zodat direct met de uitzendingen begonnen zou kunnen worden (van welk een
onschatbare waarde dit zou zijn voor de diasporagebieden is gemakkelijk na te gaan).
Het is de vereniging evenwel nog steeds niet gelukt een van de Duitse golflengten
toegewezen te krijgen. Wij menen dat de
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bezettingsautoriteiten hier niet het juiste begrip tonen voor de grote geestelijke waarde
van een dergelijke zender.
De situatie van de pers is bekend: Sinds Augustus 1948 bestaat er in Duitsland
weer één katholiek dagblad, de 'Augsburger Tagespost' (Augsburg, Uitgever Joh.
Wilhelm Naumann). Enkele cijfers zullen echter aantonen hoe weinig dit in de praktijk
betekent (deze cijfers zijn wederom ontleend aan de 'Documents', cahier 5, 1948):
in 1932 bestonden er in Duitsland 608 katholieke dagbladen en periodieken; in 1935
waren er niet minder dan 421 katholieke periodieken. In het jaar 1948 bestonden er
slechts 66 katholieke periodieken en pas in Augustus 1948 verscheen er weer één
katholiek dagblad. Juist omdat het volk in deze tijd een intensieve voorlichting vanuit
religieus standpunt nodig heeft, is dit ene katholieke dagblad een druppel op de hete
plaat.
De plaatsruimte ontbreekt om een volledig beeld te schetsen van het huidige
Duitsland. Als symptomen van de noodtoestanden spreken de aangehaalde
voorbeelden wel duidelijk genoeg. Zij bewijzen vooral, dat het - zoals trouwens
overal in het hedendaagse christendom - in zeer bijzondere mate op de leek aankomt.
Want de Kerk als zodanig, de clerus, de opleiding en de vorming van een nieuwe,
jonge priesterstand, hebben erg geleden. Door het nationaal-socialisme heeft de Kerk
veel invloed op het maatschappelijk terrein verloren. Deze invloed terug te winnen
is de taak van de katholieke leek.
Het is nu een betreurenswaardig en ernstig gebrek in het Duitse katholicisme, dat
het tot nu toe niet mocht gelukken aan de gedachte van de Katholieke Actie een vorm
te geven die het praktische werk van een groot gedeelte der leken zou kunnen leiden
en stimuleren. De positie van de leek in het katholieke leven is nog niet zuiver genoeg
bepaald, de samenwerking tussen geestelijkheid en leken nog niet juist afgestemd.
Het systeem van de 'Katholikenausschüsse' in het diocees Keulen en de
'Arbeitsgemeinschaften der katholischen Laienwerke' in Frankfurt is nog in wording.
Zij moeten hun vaste lijn nog vinden, hun terrein, mensen en methoden nog beter
leren kennen om effectief werk te kunnen verrichten. Dit wil geenszins zeggen dat
er nog niets bereikt is: wat de kerngroepen der actieve leken, de nieuwe organisaties
van de katholieke jeugd, de studenten, de academici en de nieuwe 'Arbeitervereine'
presteren, is vaak bewonderenswaardig. Er blijkt echter nog een heel groot gebied
te veroveren te zijn, een gebied vol van puin en afval, zowel in de letterlijke als de
figuurlijke betekenis, sociale en morele chaos, onzekerheid en nihilisme. Dit alles is
bovendien in een toestand van geprikkeld ressentiment en desoriëntatie gebracht
door de spanning tussen Oost en West, die dwars door de geteisterde gebieden
heengaat. In zulke omstandigheden
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zal het voor de christenen en de nog christelijk voelende mensen niet gemakkelijk
zijn weerstand te bieden aan de extremistische en anti-christelijke stromingen, die
nieuwe kansen menen te zien.
Het is niet onze bedoeling om geestelijke stromingen op te noemen in een serie
van -ismen, organisaties en partijen, want ten eerste hebben deze zich op geestelijk
terrein nog niet zo duidelijk afgetekend, dat zij gemakkelijk te omschrijven zijn, ten
tweede missen zij in een tijd van zoeken, aftasten, pogen en plannen nog de
definitieve, representatieve gestalte. Het is kenmerkend voor het Duitsland van
vandaag - en dit is begrijpelijk voor een land dat als het ware van voorafaan moet
beginnen - dat het geestelijk leven minder door stromingen dan door personen, figuren
wordt gekenmerkt, of de problemen waaromheen zich personen beginnen te groeperen.
Men denke b.v. aan een denker als Theodor Haecker, wiens werken ook nu nog
in en buiten Duitsland gelezen worden, wiens ideeën ook nu in en buiten Duitsland
weerklank vinden. Van zijn na-oorlogse publicaties noemen we, behalve het reeds
aangehaalde 'Tag- und Nachtbücher' het kleinere werk: 'Der Buckel Kierkegaards'
(Zürich, 1947) en het binnenkort te verschijnen 'Opuscula' (Kösel, München), waarin
verstrooide opstellen opgenomen zijn, b.v. ook 'Die Versuchungen Christi'. Dat
Romano Guardini een zeer vooraanstaande plaats inneemt, als het ware een school,
een richting op zichzelf vormt, behoeft verder geen betoog. Nu hij professor aan de
universiteit te München geworden is zal zijn invloed zeker sterk toenemen. Behalve
met de laatste ook in het Nederlands verschenen werken, zoals 'Der Herr', 'Der
Heilbringer', 'Das Gebet des Herrn', heeft Guardini met de boeken 'Der Tod des
Sokrates' (Godesberg, 1946) en 'Freiheit - Gnade - Schicksal' (München 1948),
bewezen dat zijn werk nog lang niet geëindigd is. Het is verheugend dat Josef Pieper
in wijde kringen van de Duitse katholieken belangstelling voor het Thomistische
denken weet op te wekken, waartoe vooral zijn laatste publicaties hebben bijgedragen.
('Zucht und Mass', 'Das Auge des Adlers', etc. en zijn boekjes over de deugden: 'Ueber
die Klugheit', 'Ueber die Hoffnung', verschenen bij Kösel, München, en bij
Summa-Verlag, Olten. Zwitserland).
Op het gebied der letteren zou men vooral Gertrud von le Fort moeten noemen,
wier oeuvre na de oorlog is uitgebreid met het tweede deel van 'Das Schweisstuch
der Veronika' dat de titel draagt 'Der Kranz der Engel' (in dit tijdschrift besproken
door Pater J. van Heugten, Juni 1948). Hoewel zij zeker tot de meest vooraanstaande
katholieke schrijvers behoort - haar 'Hymnen an die Kirche' en 'Die Letzte am Schafott'
vormen altijd nog een veelgelezen lectuur - heeft zij met de 'Kranz der Engel'
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geen werkelijke vooruitgang bereikt. Reinhold Schneider bezit weliswaar niet dezelfde
poëtische en intellectuele kracht als Gertrud von Le Fort, hij wist echter na de oorlog
aan zijn oeuvre belangrijke werken toe te voegen. Dit zelfde geldt voor Werner
Bergengruen, die een aantal belangrijke verhalen publiceerde.
Wil men doorgaan met namen noemen, dan zou men Ida Görres, Peter Dörfler,
Leo Weissmantel, Hans Carossa niet mogen vergeten; zij allen publiceerden na de
oorlog nieuwe werken.
Hiermee wordt echter weinig aan het feit veranderd, dat de leidende figuren in de
Duitse letteren uit de tijd van vóór Hitler stammen en nà de oorlog geen nieuwe stijl,
geen nieuwe kunst en geen nieuwe gedachtenwereld ontwikkelden. (De philosoof
Erich Przywara bevestigt dit t.a.v. de tegenwoordige Duitse filosofie in 'Neues
Abendland' Mei 1947, pag. 84). Behalve Reinhold Schneider en de tot het katholicisme
bekeerde Alfred Döblin, gaan bijna allen voort in een vorm en een geest die het
stempel van de vroegere tijd draagt. Het is een duidelijk teken van de echtheid der
catastrophe, dat nieuwe namen, jonge talenten van meer dan gewone begaafdheid,
zich ook nu - meer dan drie jaar na de capitulatie - nog niet doen gelden. De weinige
nieuwelingen die zich presenteren vallen dan ook direct op: Elisabeth Langgässer
met haar roman 'Das Unauslöschliche Siegel' en enkele jongere lyrici als Hagelstange,
Berglar Schroer en anderen.
Dit geldt vanzelfsprekend niet alleen voor het katholieke Duitsland. Thomas Mann,
Franz Werfel, behoren evenzeer als Ernst Wiechert en Ernst Jünger tot de generatie
die vóór Hitler haar geestelijke en literaire vorm gevonden had. Zij hebben na deze
oorlog belangrijke werken doen verschijnen, maar daarmede heeft het geestelijk
leven van Duitsland, dat midden in de catastrophe staat, nog niet de authentieke
sprekers gevonden. Hier - evenals op andere gebieden - heeft de nieuwe gestalte van
het Duitse geestesleven zich nog niet afgetekend. Alles is nog in wording, het is een
voorzichtig vooruittasten, een schuchter groeien; in de ruïnes vindt men naast
geforceerd vasthouden aan oude vormen een wereldvreemd romanticisme. Het is
een situatie die het gezicht van een verwoeste Duitse stad weerspiegelt, waar, in de
ruïnes der oude huizen, vormen en stijlen, de eerste simpele huizen in een nuchtere
vorm ontstaan - naast het wild woekerend, nutteloos onkruid, dat de bekoring van
een ongeschonden natuur met onvoldoende middelen moet suggereren.
In een dergelijke toestand is het voor een nieuw geestelijk en cultureel leven nodig
een nieuwe basis te leggen en condities te scheppen, waarin een nieuwe generatie
vruchtbare gedachten kan vormen. Als men weet dat de meeste Duitse jongeren van
na de capitulatie een vaak zeer pri-
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mitieve kennis van de beschaving hebben - culturele maandbladen verzochten hun
medewerkers in een oproep, niet te veel vreemde woorden te gebruiken, omdat het
nieuwe publiek deze niet meer kende - dan begrijpt men gemakkelijk, dat periodieken
van culturele strekking een zeer grote taak hebben. Zij vormen in een tijd van zoeken
en proberen, van eerste informatie en voorlopig ordenen het juiste middel van
opleiding en voorlichting. Er zijn dan ook maandbladen ontstaan die deze taak zeer
goed vervullen: naast de 'Frankfurter Hefte', moet men hier het oude 'Hochland'
noemen, het eerste meer politiek-sociaal, het tweede meer cultureel-religieus gericht.
(Beiden zijn thans in Nederland te betrekken via de Uitgeverij De Koning in Laren).
De 'Stimmen der Zeit', het maandblad der Jezuïeten, behoeft geen introductie. Nieuw
is 'Die Neue Ordnung' van de Paters Dominicanen, dat zich vooral met
sociaal-economische vraagstukken bezighoudt, zich echter ook op geestelijk-cultureel
terrein beweegt. Van de niet katholieke maandbladen noemen we alleen 'Die
Wandlung', waarvan Karl Jaspers en Alfred Weber leden der redactie zijn: een
literair-politiek maandblad.
Van een geheel eigen genre is het tijdschrift 'Dokumente', dat geredigeerd wordt
door Pater du Rivau S.J. en Alfons Erb. Dit tijdschrift informeert de Duitsers inzake
het geestelijke en culturele leven in West-europa en dan voornamelijk in Frankrijk,
terwijl een tegenhanger van dit tijdschrift, namelijk 'Documents' omgekeerd Frankrijk
informeert inzake het leven in Duitsland. Het streven van Pater du Rivau en Alfons
Erb wordt geheel gedragen door de wil de beide volkeren in een christelijke geest
dichter bij elkaar te brengen. Het is de bedoeling van Pater du Rivau ook een
Nederlander, een Belg en een Engelsman in de redactie te betrekken, om daardoor
voor de Duitsers een breder uitzicht over Europa te scheppen.
Het is in het algemeen een verheugend teken dat de belangstelling voor elke
informatie uit het buitenland zeer sterk is. Nog nooit tevoren heeft men in Duitsland
een dusdanig interesse voor buitenlands contact gehad, en dan vooral voor
buitenlandse literatuur, die zij het meestal in vertaling veel verspreid en gelezen
wordt. Psychologisch biedt dit een kans die des te belangrijker is omdat de politieke
ontwikkeling de neiging heeft zich in de tegenovergestelde richting te bewegen,
namelijk naar een sterker nationalisme.
Van de problemen op algemeen staatkundig terrein kunnen we hier alleen de meest
urgente noemen en wel in zover deze voor het geestelijk leven van belang zijn. Zoals
men weet moet in deze maanden de nieuwe grondwet van de Westduitse staat door
de verschillende Duitse landen worden aangenomen. Daarbij wordt vooral de strijd
tussen het unitarisme en het federalisme, tussen 'Statenbund' en 'Bundesstaat' beslecht.
Want enkele staten in het zuiden, vooral Beieren, zijn door het 'rücksichts-
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lose' centralisme van de nazi's zo geschrokken, dat zich de oude middelpunt-, lees
Berlijn-vliedende krachten weer doen gelden, vooral in een tijd waarin de verbintenis
met het geteisterde Rijnland weinig aantrekkelijks heeft. Het zou echter verkeerd
zijn in deze federalistische neigingen niet ook het historisch gegroeide, op landschap,
dialect, traditie en oude staatsgrenzen gebaseerde zelfbewustzijn van landen als
Beieren te zien, die als zodanig een gezond tegenwicht kunnen vormen voor een
centralisme. In ieder geval dringen de Zuidduitse staten zeer sterk aan op een
federalistische structuur van onderwijs, cultuur etc.
Een ander vraagstuk van nog grotere importantie is de sociaal-economische opbouw
van Duitsland. Op dit terrein openbaren zich sterk botsende opvattingen en
vermoedelijk zal dit nog toenemen. Want vanzelfsprekend hebben alle economische
problemen in deze constellatie een zeer grote betekenis. De nood eist een concreet
en onmiddellijk ingrijpen. Maar dit ingrijpen moet door bepaalde principes geleid
worden. Het komt duidelijk tot een spanning tussen liberale, gematigde,
christelijk-sociale en socialistische tendenzen. Want ook in christelijke kringen leven
nog sterk liberale ideeën op economisch terrein. Deze ideeën worden nu gevoed door
een hevige antipathie tegen staatsbemoeiing, omdat men deze onder Hitler lang
genoeg genoten heeft. Op deze wijze komt er een eigenaardige ontwikkeling tot
stand: in het westen - de landen van het traditionele liberalisme - ontwikkelde na
deze oorlog zich de economie in de richting van een toenemend staatsgezag. In
Duitsland wensen vele kringen, na de ervaringen onder het nazisme, iedere
staatsbemoeiïng uit te sluiten. De tegenstelling tot het socialisme wordt verscherpt
door het marxistische karakter van de S.P.D. in Duitsland, waarvan het korps der
functionarissen vrijwel uitsluitend uit vrijdenkers en atheïsten bestaat. Tussen deze
groep en het christelijke gedeelte van de Duitse bevolking bewegen zich, zonder
enige vaste organisatie, groepen van christelijke idealisten die een linkse koers van
het christendom en daardoor een verzoening met het socialisme bepleiten. Deze
stroming heeft o.a. een sterke steun gevonden in de Paters Dominicanen van
Walberberg, waar Pater Siemer en Pater Welty de leidende figuren zijn. (Zie Eberhard
Welty: 'Entscheidung in die Zukunft', Köln, 1946; en idem: 'Christlicher Sozialismus'
in 'Die Neue Ordnung', Köln, 1946). Tegen deze verkondiging van een 'christelijk
socialisme' bepleit Pater Oswald von Nell-Breuning S.J. zijn 'berufsoder
leistungsständische Ordnung', die echter niet meer geheel actueel geacht wordt. Dat
al deze problemen in de boezem van de christelijke partijen hevig bediscussieerd
worden is begrijpelijk. Hier staat Adenauer met een meer conservatieve koers
tegenover Kaiser die, komende uit vroegere christelijke vakbewegingen, veel
progressiever is.
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Uit het voorgaande bleek reeds, hoezeer de christelijke invloed op het openbare leven
aan kracht heeft ingeboet. Pater Zeiger legde er op de Mainzer Katholiekendag de
nadruk op, dat men vooral van onderafaan moest beginnen te bouwen o.a. door in
het Duitse volk weer een gevoel voor het christelijke beroepsethos te kweken.
Om dit algemene beeld enigszins af te ronden zou men ook nog moeten spreken
over de verhouding tussen het katholicisme en het protestantisme, welke door het
nationaal-socialisme volledig gewijzigd is. Er heerst een wederzijds begrip en een
wederzijdse waardering, waaruit bekeringen maar ook indifferentisme voortvloeien.
In elk geval heeft de 'Una Sancta' beweging zelden zoveel kans gehad als in het
tegenwoordige Duitsland. (Zie ook het boek van de protestantse Landesbischof
Wilhelm Stählin: 'Katholisierende Neigungen in der Evangelischen Kirche', Stuttgart,
1947). Zeer zeker heeft het veelvuldige en vruchtbare gesprek tussen de beide
confessies een goede uitwerking, omdat het wederzijds vertrouwen schept en
misverstanden wegneemt.
Dit overzicht over de geestelijke, sociale en culturele toestanden in Duitsland, dat
summier en fragmentarisch tegelijk is, kan vanzelfsprekend niet in voorspellingen
eindigen. Nog altijd is het een worstelen van de kernen der goeden, gelovigen en
offervaardigen - die ons aller bewondering en steun verdienen - met de afvalligen,
bedreigden, kwaadwillenden en ontredderden. De strijd gaat voort en wordt scherper,
naarmate de ook Duitsland rakende internationale spanningen toenemen. Duitsland
nu reeds als democratische partner van Europa te beschouwen, zou even onvoorzichtig
zijn als het onredelijk en onverstandig is de goede krachten in Duitsland niet te willen
zien en nu alweer te wanhopen. Integendeel, er kan in het christelijke kamp in Europa
geen twijfel bestaan, omtrent de verantwoordelijkheid die het heeft ten opzichte van
een dergelijke situatie. Maar het moet niet zo zijn als de Countess of Eldon in haar
Duitsland-rapport in het blad der Britse katholieke academici vertelt over Duitsers
die soms ontmoedigd tegen haar zeiden: 'It seems to us that the christians fight to
survive, but that the communists fight to win'. Er is een constructieve en actieve
christelijke geest nodig die zich niet bij de feiten neerlegt, zich niet in sarcasme en
ressentiment opsluit, die óók een eerste nederlaag riskeert ter wille van een
onbetwistbaar hoog doel. Maar dit geldt niet alleen voor de Duitsers. Europa en
vooral christelijk Europa moet tot een consequente en constructieve Duitsland-politiek
komen, anders herhalen zich gebeurtenissen uit het verleden. En het schijnt een
ongeschreven wet in de geschiedenis te zijn, dat een ongeluk, dat zich herhaalt alleen
maar erger wordt, als ware het een straf omdat men de les uit die vroegere ongelukken
niet heeft willen trekken.
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Reorganisatie Technisch Onderwijs
door Prof. Dr A. Michels
DE ontwikkeling van het onderwijs aan onze universiteiten en aan de Technische
Hogeschool heeft zich de laatste decennia hoe langer hoe meer toegespitst op een
steeds strenger doorgevoerde wetenschappelijke specialisatie. De resultaten van deze
ontwikkeling zijn niet onverdeeld gunstig voor de geestelijke en economische opbouw
van Nederland. Het klassieke idee, dat de universiteit een universitas zou zijn, waar,
naast een studie van speciale onderwerpen, een algemene ontwikkeling aan den
leerling moet worden gegeven, zodat hij in staat is leidende functies in de maatschappij
te bekleden, is practisch geheel verdwenen en het Engelse gezegde: 'knowing more
and more about less and less' is met enige overdrijving te beschouwen als het leidend
principe, waarnaar het universiteitsonderwijs thans wordt afgesteld.
Wanneer wij ons echter afvragen, wat er voor een juiste leiding van het Nederlandse
geestelijke en economische leven nodig is, dan kunnen wij naar onze mening naast
de specialisten, de mensen van de bredere basis zeker niet missen. Het sterkste spreekt
dit wel in de opleiding voor den docent aan het Middelbaar en Voorbereidend Hoger
Onderwijs. Als een gevolg van de specialisatie aan onze universiteiten en de eis
gesteld aan den docent bij het voorbereidend hoger onderwijs, dat hij minstens over
een doctorale bevoegdheid moet beschikken, heeft men als resultaat gekregen, dat
de jonge mensen tussen 12 en 18 jaar opgeleid worden door een verzameling van
vakgeleerden, die naast elkander proberen het jonge verstand te trainen in tussen de
15 en 20 wetenschappen. De leerling van de Middelbare School krijgt twee uur Frans
van één leraar, twee uur Engels van een tweeden, twee uur Duits van een derden,
enz., met het resultaat, dat bij ons V.H.M.O. van opvoeding niet dat terecht komt,
wat de ouders ervan mogen verwachten. M.i. zou het een juistere toestand zijn,
wanneer bij de opleiding van den toekomstigen docent meer op breedheid dan op
specialisatie de nadruk werd gelegd. Daardoor zou het mogelijk zijn meer vakken
in de hand van één docent te leggen, b.v. de levende talen, de exacte vakken, enz.
Dit zou niet alleen het onderwijs ten goede komen, maar bovendien de positie van
den docent, die tegenwoordig een groot gedeelte van zijn wetenschap verzamelt
alleen om het wederom te kunnen vergeten, zeker veel aantrekkelijker kunnen maken
en hem nader brengen tot den leerling, dien hij moet opvoeden.
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Dit wil niet betekenen, dat ik een eind zou willen maken aan de opleiding van
specialisten, in tegendeel; immers naast den docent voor het voorbereidend hoger
en middelbaar onderwijs heeft de universiteit ook zeker de opdracht de opleiding
van de vakgeleerden te verzorgen, die van hun specialiteit later hun levenswerk gaan
maken. Mijn betoog gaat alleen in de richting, dat voor den maatschappelijken opbouw
naast den specialist ook de man met de bredere ontwikkeling nodig is, waarbij alleen
als voorbeeld de docent is genomen.
Voor de technische wetenschappen kan men mutatis mutandis een soortgelijk
betoog opzetten, zij het dat hier de accenten anders komen te liggen.
Wanneer wij ons afvragen, wat de Nederlandse techniek aan afgestudeerden nodig
heeft, dan blijkt het, dat de praktijk twee soorten van ingenieurs verlangt. Ten eerste
moet de industrie beschikken over den zuiveren vakspecialist, b.v. de ingenieur, die
zijn levenswerk wil vinden als chef van een gieterij, de radio-specialist, de toekomstige
chef van een draaierij, enz., doch daarnaast heeft men nodig den afgestudeerde met
een veel meer algemene kijk op techniek, economie en maatschappelijke problemen,
om de algemene leiding in de Nederlandse industrie op zich te nemen.
Naast deze praktijk-ingenieurs moet men tenslotte ook nog kunnen beschikken
over den specialist van de hoogst mogelijke standing, welke zijn vak als een
wetenschap beschouwt, welke hij tot hogere bloei wil brengen.
Het tegenwoordige onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft is er niet op
ingesteld om deze drie soorten van ingenieurs af te leveren; het meest benadert zij
nog de opleiding van de derde soort. Voor den toekomstigen praktijk-specialist,
zowel als voor een toekomstigen algemenen leider geeft zij enerzijds te veel en
anderzijds te weinig.
Wanneer wij in de eerste plaats de opleiding van den ingenieur met algemene
ontwikkeling nader beschouwen, dan meen ik te moeten constateren, dat het Delftse
milieu op zich zelf minder geschikt is te voldoen aan de eisen, die aan een dergelijke
opleiding moeten worden gesteld. Immers hier worden in een kleine stad alleen de
technische wetenschappen bij elkander gebracht, terwijl voor de algemene
ontwikkeling het contact met studerenden van geheel andere richting, rechten, letteren,
kunsten, enz. m.i. een evengrote opvoedende waarde heeft als de colleges van den
zelf zo sterk gespecialiseerden docent. In principe acht ik dan ook, zoals dit b.v. in
Engeland geschiedt, een opleiding voor dit soort van ingenieur aan een universiteit,
mits deze universiteit wederom een universitas wordt, verre te verkiezen boven de
opleiding aan een Technische Hogeschool in een provinciestadje.
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Wat de praktijk-specialisten betreft, meen ik als stelling te mogen poneren, dat het
onderwijs aan de Technische Hogeschool een overbelasting vraagt in speciale
wetenschappen, die een toekomstig fabrieksingenieur niet zal gebruiken, met tot
gevolg, dat de opleiding van deze specialisten veel te lang duurt en veel te kostbaar
wordt, terwijl anderzijds de opleiding een groot manco bezit, in zoverre, dat de
specialist in zijn speciale vak veel te weinig praktische ervaring opdoet. Meerdere
malen heb ik door fabrieksdirecteuren de stelling horen uitspreken, dat de ingenieur,
na beëindiging van zijn studie, voor de fabriek veel te knap is, maar onbruikbaar
voor de praktijk en dat hij practisch pas een behoorlijke kracht wordt, wanneer hij
na een jaar of vijf meer ervaring heeft opgedaan en het grootste gedeelte van het van
buiten geleerde heeft vergeten.
Doch veel ernstiger is de moeilijkheid, om bij het tegenwoordige opleidingssysteem
te komen aan het benodigde aantal candidaten voor de opleiding. Wanneer men b.v.
verneemt, dat in Nederland op de 700 arbeiders één ingenieur in de industrie
werkzaam is en in Amerika 1 op 50, dan is de eerste reactie te vragen, waar haalt
Amerika al deze knappe jongens vandaan, die in staat zijn de ingenieursstudie te
beëindigen. Nog sterker trof mij bij mijn laatste bezoek aan Amerika het feit, dat op
het ogenblik in de U.S.A. door de diverse universiteiten en colleges tesamen gerekend
wordt op een aantal inschrijvingen van 2 millioen of wel 1/70 van de bevolking,
hetgeen, gezien de opbouw van de bevolkingspyramide ongeveer erop neer komt,
dat op iedere 5 jongens en meisjes er één van het Hoger Onderwijs gaat profiteren.
Volgens de laatste statistieken is op het ogenblik, terwijl iedere Hogere
Onderwijsinstelling klaagt over een veel te groot aantal ingeschrevenen het aantal
studerenden in Nederland 23.000, hetgeen neerkomt op ± één op de 400 inwoners,
of slechts een zesde gedeelte van het Amerikaanse cijfer.
Iedereen, die het genoegen heeft gehad enkele jaren te doceren aan een Middelbaar
Onderwijsinstelling, weet maar al te goed, dat het aantal jonge Nederlanders, met
voldoende verstand om te studeren aan één van onze universiteiten of aan de
Technische Hogeschool zeker nooit het cijfer van 20% van onze bevolking zal halen.
De oplossing van dit raadsel is zeer eenvoudig, omdat in Amerika de studie veel
minder streng aan bepaalde programmata is gebonden en het grootste gedeelte van
de studerenden in de technische vakken na 3 of 4 jaar de praktijk ingaat, zonder dat
zij de illusie hebben gehad een Ph.D. te halen. Een groot gedeelte verlaat het
onderwijs, zodra zij zich engineer kunnen noemen, in het gunstigste geval met de
Masterstitel, welke zij in 3 of 4 jaar kunnen bemachtigen.
Dit zijn diegenen, die de grote menigte vormen van de specialisten in
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de industrie, die voldoende brains en praktijk hebben om leiding op afdelingen van
laboratoria of werkplaatsen in de industrie op zich te kunnen nemen.
Misschien hebben zij, wanneer zij hun Masters-diploma hebben gehaald, een
praktijk en wetenschap, die niet ver boven die van den afgestudeerde aan onze betere
Middelbaar Technische Scholen liggen, doch het verblijf op een universiteit en de
omgang op de colleges, heeft hem meer geschikt gemaakt om in de maatschappij
zich als engineer te doen gelden dan de Nederlandse M.T.S.'er, die vaak, ook al zou
hij meer presteren een minderwaardigheidscomplex blijft behouden en zich
assepoester blijft gevoelen.
De vraag, wat er thans moet gebeuren inzake de uitbreiding van het Technisch
Hoger Onderwijs, nu de faciliteiten van de Technische Hogeschool te Delft te klein
zijn geworden, meen ik te moeten beantwoorden in het licht van de overwegingen
hierboven gegeven.
Bij de overweging van uitbreidingsplannen moet tevens een correctief worden
gevonden voor het feit, dat op het ogenblik het technisch onderwijs te sterk in het
Noord Westen van ons land is geconcentreerd, een concentratie, die zeker niet meer
verantwoord is, daar in de laatste 50 jaar zich zulk een belangrijk gedeelte van de
Nederlandse industrie in het Zuiden en Oosten van het land heeft ontwikkeld. Het
mag als een historisch vaststaand feit worden aangenomen, dat de vestiging van een
bepaalde industrie in een landstreek niet nalaat op den duur een effect te hebben op
de geestelijke instelling van de bevolking; ware dit niet het geval, dan zou de
merkwaardige geschiktheid van een bevolkingsgroep voor specifieke industrieën
zich niet zo vaak demonstreren. Het is dan ook te verwachten, dat op den duur vele
en goede candidaten voor de chemische en technische vakken zich uit de mijnstreek
zullen presenteren, terwijl hetzelfde voor de electrische en physische techniek rondom
Eindhoven kan worden verwacht.
De meest ideale oplossing zou m.i. dan ook liggen in het vestigen van Hoger
Onderwijsinrichtingen met een beperkt programma, sterker dan in Delft ingesteld
op de praktijk, doch beperkt in haar keuze van onderwerpen in de omstreken van
Heerlen, Eindhoven en in het Oosten van het land, resp. voor chemisch en
machine-technisch, voor de tweede physisch, electrisch en machine-technisch en
voor het Oosten hoofdzakelijk machine-technisch en voor de vezelindustrie. Deze
scholen zouden dan hun leerlingen een Hoger Onderwijsopleiding moeten geven,
welke b.v. na 3 of 4 jaar beëindigd zou moeten worden met een universitair erkend
diploma, terwijl de leerlingen, welke blijk geven over meerdere geestelijke
capaciteiten te beschikken, in de gelegenheid moeten worden gesteld hun opleiding
te vervolgen aan één van onze universiteiten, welke daarvoor een speciale technische
faculteit zou moeten oprichten.
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Een voorbeeld van zulk een oplossing kan men o.a. vinden bij de Universiteit van
Kingston in Canada, een Universiteit gelegen in een klein plaatsje, waar men om
soortgelijke motieven als hierboven behandeld geen opleiding wenst te geven verder
dan het Mastersdiploma en de betere leerlingen voor hun verdere opleiding verwezen
worden naar andere Hogere Onderwijsinrichtingen, meestal Mac Gill en Lacalle in
Montreal of de universiteit van Toronto.
Ook in Nederland is het vervolgen van een technische studie in een
universiteitsmilieu niet meer geheel als een novum te classificeren. Na de benoeming
van Prof. Wiersma, Hoogleraar te Delft tot leider van het experimentele werk aan
het Leidse Kamerlingh Onnes laboratorium, hebben verscheidene oudere jaars
studenten voor het natuurkundig ingenieursdiploma een gedeelte van de studie in
Leiden voltooid.
M.i. zou het voor de universiteit aangewezen zijn om aan deze technische hogere
opleiding deel te nemen, door het stichten van leerstoelen in de technische chemie,
de electro-techniek en de technische natuurkunde.
Het is natuurlijk ongewenst vooruit te lopen op een uiteindelijke beslissing van
de Nederlandse Regering inzake de verdeling van de ingenieursstudie in een
praktijkopleiding, een algemeen technische opleiding en een specifiek
wetenschappelijke opleiding, noch zich reeds geheel in te stellen op de mogelijkheid
aan de universiteit het ingenieursdiploma uit te reiken. Anderzijds is het zeker
wenselijk, dat, mocht in deze richting een beslissing worden genomen, de universiteit
gereed staat de leerlingen op te vangen.
Van een geheel andere zijde komt echter de noodzaak tot het instellen van
technische leerstoelen in de bovengenoemde vakken naar voren als een consequente
doortrekking van een vroeger genomen beslissing. Uitgaande van het feit, dat het
grootste gedeelte van onze oud-leerlingen in de natuur- en scheikunde hun
levensfunctie vinden in de techniek, heeft b.v. de Amsterdamse universiteit in 1939
een bescheiden stap gezet, door het verstrekken van een leeropdracht in de technische
natuurkunde aan een harer hoogleraren.
De in de inleiding van dit stuk gegeven uiteenzetting over de noodzakelijke splitsing
van de opleiding voor die studenten, die inderdaad de techniek in willen en diegenen,
die meer hun krachten aan de zuivere wetenschap willen wijden, maakt het nodig,
dat in het onderwijs der oudste jaren voor de natuurkundige en scheikundige alumni
een splitsing wordt gemaakt tussen deze beide categorieën, want ook de
afgestudeerden in deze vakken laboreren aan het euvel, dat zij teveel van het één en
te weinig van het ander gedoceerd hebben gekregen. Daarom ook is het stichten van
leerstoelen in de technische chemie, de electro-techniek (als
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onderdeel van de natuurkunde) en de technische natuurkunde aan de universiteit ten
zeerste gewenst, onafhankelijk van de vraag, wat de eindbeslissing zal zijn van de
Nederlandse Regering inzake de opleiding van de toekomstige ingenieurs.
Anderzijds, zou de Universiteit ertoe overgaan deze leerstoelen te vestigen, dan
zou zij zonder meer in staat zijn, de hogere ingenieursopleiding op zich te nemen,
zodra zij het recht zou verkrijgen ingenieursdiploma's uit te reiken.
Eventueel zouden deze leerstoelen dan later als een aparte technische faculteit aan
de universiteit kunnen worden afgesplitst van de faculteit van de wis- en natuurkunde.

Nabeschouwing over het Technisch Onderwijs in België
door Prof. O. Peters
1) Het artikel van Prof. Michels over de Reorganisatie v.h. Technisch Onderwijs is
een uitmuntend antwoord aan al diegenen die in België durven beweren dat er te veel
ingenieurs-hogescholen zijn en dat deze scholen niet aan de universiteiten zouden
moeten verbonden zijn. Het lijdt geen twijfel, dat de aanhechting der technische
hogescholen aan de faculteiten van technische wetenschappen in het kader der
Universitas uitstekende voordelen oplevert voor de opleiding en de algemene vorming
der toekomstige ingenieurs.
Ongetwijfeld is de omgang der studenten-ingenieurs met studenten der andere
faculteiten in een universitaire stad zoals Leuven, waar de universiteit niet versmacht
in de rumoerige bedrijvigheid der grootstad, buitengewoon gunstig, omdat, zoals
Sch. het zegt, het contact met studerenden van geheel andere richting (rechten,
letteren, kunsten, enz.), voor de algemene vorming een even grote opvoedende waarde
bezit als de colleges van de zelf zo sterk gespecialiseerde docent.
Het feit dat sommige Nederlanders bezwaren hebben tegen de concentratie van
heel het technisch onderwijs in een bepaalde stad, wordt bevestigd door de Zwitserse
toestanden: naast de polytechnische school van Zürich, bestaat ook te Lausanne in
de schoot van de universiteit een polytechnische faculteit en te Neuchâtel werd sinds
geruime tijd aan de universiteit een afdeling verbonden die speciaal georiënteerd is
op de uurwerkindustrie.
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2) Op het gebied van de specialisatie is de toestand in België wel enigszins anders
dan in Nederland. Ons onderwijs blijft meer algemeen-technisch dan wel
gespecialiseerd-technisch. Na twee jaar cursus te hebben gevolgd aan de faculteit
voor wetenschappen, krijgt de student het diploma van candidaat-ingenieur. In het
derde jaar ontvangt hij een algemeen technische vorming en eerst na het derde jaar
heeft hij te kiezen tussen een zestal specialiteiten: werktuigkunde, electriciteit,
mijnbouw, burgerlijke bouwkunde, metaalkunde, scheikunde en architectuur. Na het
diploma in een dezer specialiteiten te hebben verworven, heeft hij nog de gelegenheid
om in één jaar een tweede specialiteit uit te diepen; (zo kan hij bv. na zijn diploma
van werktuigkundig ingenieur te hebben behaald, in een speciaal jaar nog het diploma
van electrotechnisch ingenieur veroveren; zo kan een mijningenieur, evenals al de
anderen, na één jaar het diploma van metaalkundig ingenieur verkrijgen of een
electrotechnisch ingenieur kan in één jaar werktuigkundig ingenieur worden).
Hoewel na het derde jaar de student een specialiteit moet kiezen, betekent dit voor
hem geen enge noch diepgaande specialisering, want hij blijft ertoe gedwongen een
zeer groot aantal algemeen-vormende leergangen te volgen. Zodat men zeggen kan
dat de cursussen die naar specialisatie georiënteerd zijn, nauwelijks 20% van de
totale stof bedragen. De specialisatie, zoals ze te Leuven wordt opgevat, is eerder
een oriëntatie van de studies in een bepaalde richting dan wel een enge specialisatie
in een bepaald vak.
Omwille van de grote verscheidenheid der technische en industriële takken is het
erg moeilijk in 5 jaren tijd een vorming te geven, die de student in al de bestaande
takken van de industrie voldoende kennis bijbrengt om hem in staat te stellen zijn
beroep degelijk uit te oefenen. Daarom menen wij dat er alleszins een zekere
specialisatie noodzakelijk is.
3) Terwijl in Nederland tussen de Delftse ingenieurs en de middelbaar-technisch
geschoolden geen overgangsschakel bestaat, hebben wij in België tussen de
universitaire ingenieurs en de technici een door de wet erkend diploma van technisch
ingenieur. Daarbij bestaat nog aan de universiteiten het diploma van conducteur
waarvoor een beknopte en tevens meer practische opleiding gedurende drie jaar
gegeven wordt. Tenslotte bestaat ook nog de graad van dokter in toegepaste
wetenschappen voor hem die, na het diploma van ingenieur te hebben behaald, zich
nog wenst toe te leggen op wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel deze indeling tenminste principieel volkomen beantwoordt aan de behoefte
van de industrie, laat hare verwezenlijking nog veel te wensen over. De
toelatingsvoorwaarden tot de scholen voor technisch ingenieur,
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zijn op weinig na dezelfde als die voor de universiteit. Dit heeft tot gevolg dat al te
dikwijls diegenen die aan de universiteit niet slagen, naar deze hogere technische
scholen overgaan. Het programma en de organisatie aan deze hogere technische
scholen is ook al te veel een vulgarisatie van het universitair onderwijs.
In het boek Sociale verheffing en Economische Wederopbouw (Standaard
Boekhandel) hebben wij vooropgezet dat de hogere technische scholen zouden moeten
zijn de bekroning van het beroepsonderwijs; zodat het de jonge werkman mogelijk
wordt langs de beroepsschool en de middelbare technische school op te gaan tot de
hogere technische school en aldus het diploma van technisch ingenieur te verwerven.
Aldus zouden de technische ingenieurs volkomen overeenkomen met de
practijk-ingenieur, waarvan sprake is in het artikel van Prof. Michels.
Van sociaal oogpunt beschouwd, moet de werkmansjongen, die verstand en de
nodige bekwaamheden bezit, geleidelijk tot ingenieur kunnen worden opgeleid. Het
is volkomen onsociaal de hogere studies alleen toegankelijk te maken voor degenen
die oude of moderne humaniora hebben gevolgd. De titel van technisch ingenieur
moet de normale uitkomst zijn voor een begaafde jonge man, die, in plaats van de
cyclus der klassieke studies te doorlopen, zijn titels behaalde in de verschillende
opeenvolgende graden van het beroepsonderwijs. De jongen die zijn intrede doet in
de beroepsschool, mag niet veroordeeld zijn om eeuwig arbeider te blijven. Indien
hij de nodige bekwaamheid bezit, moet hij de hoop kunnen koesteren eens technicus
te worden. En indien hij een uitmuntend leerling is, moet hij door middel van zijn
arbeid diegenen kunnen inlopen die vanaf hun prilste jeugd de bevoorrechte weg van
het klassiek onderwijs mochten volgen en zich rechtstreeks tot de universitaire studies
konden voorbereiden.
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De Nieuwe Liedkunst van Schubert
door Geer Telkamp
HET probleem van het juiste verband tussen woord en toon heeft een heel brok
historie gekost. De Italiaanse Opera-componisten hebben er hun pennen op versleten,
ja zelfs begon men er al over te disputeren nog vóór de eerste opera in de wieg lag.
Dit gebeurde toen nog binnenshuis, in de dispuutkring 'Camerata' te Florence, welks
leden de eerste opera's componeerden.
Het was rond de eeuwwisseling 1600; de polyphone tekstcompositie was haar
uiterste climax reeds gepasseerd bij Palestrina (1525-1594), en dus dwong de tijd
een krasse stijlevolutie af, want geen waar kunstenaarschap kan zich tevreden stellen
met cliché-producten of reeds in die stijl overtroffen prestaties. De Camerataleden
werden de pioniers van de nieuwe stijl: de homophone muziek. Het was het ideaal,
dat latere grote opera-componisten zich stelden en ook bereikten; maar deze epigonen
hadden de historie van de stijlontwikkeling àchter zich, de pioniers hadden die vóór
zich. Beknopt omschreven luidde dit: de tekst moet de ziel van de muziek zijn.
In de voorafgaande eeuwen, de polyphone periode, kon dit ideaal niet gesteld
worden, om de eenvoudige reden, dat polyphone muziek een architectonische muziek
is, een muziek, waarbij de verschillende zelfstandige stemmen volgens talrijke wetten
in elkaar gebouwd worden. Geen enkele stem kreeg vrijheid van expressie, omdat
zij steeds in het gareel moest lopen met haar gezellinnen. De homophonie echter
heeft in opzet slechts één melodiestem met daarbij een begeleiding. Deze éne
melodiestem is dan echter vrij als een vogeltje, m.a.w. men kan haar laten zwenken
en scheren volgens de behoefte van de expressie.
De Camerata nu concludeerde logisch: dan moet die melodiestem de drager van
de expressie der tekst zijn. Maar vreemd als zij waren met zulk een tot nog toe
onbekende melodie-voering, begonnen zij mathematisch en analytisch de lange
lettergrepen een lange noot en de korte een korte noot toe te delen. Ze speurden
verder gelijkerwijze nauwgezet naar de toonval van de rhetorische woorden en zinnen
en schaduwden die in de melodiegang. Dit waren slechts schuchtere kinderpasjes
naar het groot ideaal; van een door de tekstziel geïnspireerde muziek was nog geen
sprake. - Wat verder de begeleiding betreft, deze kreeg een zeer schamel bestaan in
het orchestje: een steeds doorneuriënde bas met wat accoorden
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op de zware maatdelen. Zij was nog niet tot de minste expressie geëmancipeerd. De
componisten wilden er trouwens aanvankelijk ook niet meer mee bereiken dan een
klankleurtje als achtergrond van de zangstem.
De reactie hierop kwam uit de Napelse School. Zij laakte de beschreven
tekstdominering als tekstdictator over slaafse muziek, en verviel zelf gaandeweg in
het tegendeel: bel canto, coleratuur, uitschitteren van technisch knappe zangprestaties
en grandioze orchest-pronkerij, maar een volkomen verwaarlozing en negering van
de tekst. Zo kwam men tot aria's, waarin bijvoorbeeld zes minuten lang fantastische
cantilenes werden geslierd over het armzalige stukje tekst: 'O bladerdak boven mijn
hoofd, hoe mild beschut gij mij!' Dit voorbeeld is natuurlijk een toppunt en er zijn
reeds vroeg in de jeugdjaren van de opera componisten geweest, die het schone ideaal
van innige tekstbezieling nabij kwamen.
Het lied was tot Schubert's tijd een stiefkind gebleven: het verband tussen woord en
toon was zuiver extrinsiek. Schubert wist zowel melodie als begeleiding intrinsiek
aan de tekst te binden: het tekstgemoed en de psychische dictie inspireerden zijn
liedcomposities. Hiervoor greep hij naar waardevolle teksten van grote dichters.
Schubert heeft 72 gedichten van Goethe getoonzet. Waardering van Goethe kreeg
hij echter niet. Niet, dan toen hij al dood was, en een beroemde zangeres den groten
dichter zijn 'Erlkönig' voorzong. De annalen verhalen, dat hij toen hartstochtelijk
enthousiast werd, het hoofd van de zangeres tussen zijn beide handen nam en haar
een kus op het voorhoofd drukte. De oude Goethe zei toen: 'Haben Sie tausend Dank
für diese grossartige künstlerische Leistung. Ich habe diese Komposition früher
einmal gehört, wo sie mir gar nicht zusagen wollte; aber so vorgetragen, gestaltet
sich das Ganze zu einem sichtbaren Bilde.' Maar de jonge Goethe had het manuscript
van deze zelfde compositie, dat de achttienjarige Schubert hem op lang aandringen
van zijn vrienden eindelijk had durven opsturen, verontwaardigd van zich afgeschoven
en het schuchtere ondermeestertje vergeefs naar enig antwoord laten hunkeren. Wie
enig begrip heeft van de zielstoestand van een jongen kunstenaar, die met zijn mooiste
prestatie naar de waardering van een erkenden meester dingt, zal weten, hoe dit
negeren den idealist getroffen heeft. Dit voorval is een flits uit de strijd, die Schubert
moest voeren voor de erkenning van zijn nieuwe liedkunst. Want waarom keurde
een zo grote persoonlijkheid als Goethe en velen met hem dit meesterwerk
aanvankelijk af?
Eerstens moet ik hier eerlijkheidshalve vermelden, dat Schubert in het opgestuurde
manuscript aan het zwakke pianospel van Goethe een ruggesteuntje bood, maar
daardoor zijn eigen fiere gestalte verwrong: hij had
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de snelle, obstinate triolen vervangen door logge, langzame kwartnoten. Hoe dit zijn
kunstwerk verminkte, zal dadelijk blijken, bij de beschouwing van 'Der Erlkönig'.
Dit is 'n reden, maar niet dé reden. Deze is te zoeken in de povere mate, waarin
de schamele liedkunst tot dan toe van het levenslicht had genoten. Het lied wàs in
hoofdzaak slechts een wijsje, waaróp een gedicht of versje gezongen werd. Schubert
ging vechten voor een nieuw ideaal: het lied moest zijn een melodie, die het gedicht
zong. Of met philosophische termen uitgedrukt: Schubert maakte van het extrinsiek
verband tussen versregel en melodie een intrinsiek verband. Was de versregel
woedend, dan ook de melodie, en werd hij verliefd, dan sloot ook Melos een entente
cordiale. Bij het oude coupletlied echter moest de woedende eerste versregel van het
tweede couplet zich maar tevreden stellen met het makke zangetje van de eerste regel
van het eerste couplet. Toch heeft Schubert nog talloze coupletliederen gecomponeerd,
waarover dadelijk.
Zoals voorheen de melodie weinig kennis van zaken toonde van de in de versregel
uitgedrukte gedachte, zo liet ook de begeleiding zich verder niet met de zaak in. Zij
diende de tekst een beetje te kleuren met accoorden, die overigens nooit erg
spanningsvol waren, wanneer de tekst in nood zat, en al te braaf het wijsje volgden
zonder enige zelfstandige kracht of stuwing in hun rhythme.
Deze voorstelling van zaken omtrent de oude coupletmelodie en onbetekenende
begeleiding is hier natuurlijk te sterk getekend, om duidelijk aan te geven, uit welk
milieu Schubert het lied opviste. Vanzelfsprekend was het lied dan ook echt: huislied,
en waren er in de concertzaal geen liederen-recitals. De dichters nu verzetten zich
tegen deze nieuwe stijl, daar zij vreesden, dat de aandacht van de tekst afgetrokken
zou worden naar het muzikaal gebeuren. Eerst later, en dit, zoals bij Goethe, na een
goede uitvoering, zullen ze begrepen hebben, dat het lied met zijn nieuwe muziek
niet een wegzinkende tekst overspoelde, maar een bruisende tekst optilde en neersloeg
op de stormgolven van het tekstgemoed, of een liefelijke tekst vervoerde in de zoelte
van innige klanken en rhythme-beweging.
Ook zouden niet àlle dichters manuscripten van Schubert doodgezwegen hebben
en de stervende Beethoven gaf hem één jaar voor zijn eigen dood dit heerlijke:
'Wahrlich, in dem Schubert wohnt der göttliche Funke.'
Hoe bereikte Schubert nu zijn ideaal?
Vooreerst componeerde Schubert ook nog veelvuldig in de coupletvorm, en wel
bij liederen, waarvan het tekstgemoed van de volgende coupletten niet afweek van
de gevoelens, die in het eerste couplet verborgen lagen. Maar toch verschilt deze
vorm bij Schubert nog in enige belangrijke opzichten van het standaard-type van het
oude coupletlied. (Enige losse
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uitzonderingen daargelaten. Ook de andere liedtypen bij Schubert hebben hun, maar
dan primitieve, voorlopers.) Voor het gemak van den lezer zal ik me in de voorbeelden
beperken tot de allerbekendste liederen. Nemen we hier het 'Ave Maria': drie
coupletten met dezelfde melodie en begeleiding. Mààr: de melodie is zeer fijn
aangepast aan het tekstgevoel van alle drie de coupletten (intrinsiek verband); de
begeleiding is wel niet concreet illustrerend, maar, wat in dit geval van veel hogere
waarde is, met de obstinate cadans der golvende accoordbrekingen, en met de tinten
der accoorden wordt een sfeer geschapen, waar de melodie als een biddende zang
doorheen zweeft (intrinsiek verband); de melodie ligt niet in de pianobegeleiding,
en de coupletten vinden hun bezinkende rust in de doorgolvende tussenspelen, waarin
de toppunten van de accoordbrekingen nù echter een simpele melodiewelving laten
horen. In al deze punten verschilt dus deze verfijnde vorm van het coupletlied met
het oude standaard-type. Schubert schrijft de coupletliederen ook meestal zo, dat de
verschillende coupletten in een dóórlopende muziek aaneengeregen worden, en
zelden zo, dat het ene couplet afgerond en definitief besloten wordt, waarna dan
opnieuw wordt ingezet voor het volgende couplet, zoals bijvoorbeeld ons Wilhelmus.
Een type, dat hiermede verwant is, is de gevarieerde strophe-vorm, die Schubert
aanwendt. Nemen we als voorbeeld: 'Du bist die Ruh'. De twee eerste coupletten zijn
in melodie en begeleiding hetzelfde en ademen in beiden de rust en vrede en vooral
'die Sehnsucht', welke de voornaamste elementen zijn van deze coupletten, waarover
dan ook ongeveer dezelfde opmerkingen van zoëven gemaakt kunnen worden. In
het derde couplet echter wordt de dichter veel hartstochtelijker, wat voor Schubert
een aanleiding is om de eerste volzin van de voorgaande coupletten danig te wijzigen
(het rhythme in melodie en begeleiding blijft echter hetzelfde): in de opklimmende
lijn der melodie, met het crescendo en de modulatie groeit de spanning langs iedere
noot en eindigt verlicht en stralend bij het woord 'erhellt'. Dan volgt een stilte van
zang en piano als een rust na de passie (1 maat generale pauze), waarna de dichter
en de componist in de oude stemming terugvallen, weer met dezelfde melodie en
begeleiding. De componist vindt dus in deze eerste zin van het derde couplet een
noodzaak om de melodie te veranderen, de tekst is nù anders, zij vraagt er om. De
gelijkenis met de vorige coupletten blijft hoofdzakelijk bestaan in de rhythmische
gestalte van melodie en begeleiding.
Zeker bestond het gevarieerde coupletlied al vóór Schubert, maar de variaties, die
men toen aanbracht, waren meestal van meer concrete aard: in een tweede couplet
zou een haan kraaien, de componist liet hem kraaien met een kraaimotiefje onder
die woorden, of men varieerde als
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versiersel van de eentonigheid. Maar een zuiver psychische verandering, voortvloeiend
uit het éne leven van tekst en muziek, dat Schubert wilde bereiken, kende men niet
zo volmaakt.
In het voorbeeld:
a) de eerste regel van het eerste couplet,
b) de eerste regel van het derde couplet.

Zowel in het gewone coupletlied dus, als in het gevarieerde coupletlied bracht
Schubert grote vernieuwingen. Het meest echter kon hij zijn ideaal van psychische
eenheid van tekst en muziek verwerkelijken bij die gedichten, waarvan de
verschillende zinnen niet allemaal rustten onder de stof van een stille vredigheid of
in een grondnevel van een ongestoorde liefde of bezonken verlangen, maar waarin
de levendigheid van de tekst of van de in de tekst sprekende figuur ook een levendig
volgen van de tekst verantwoordde. Men leze bijvoorbeeld de tekst van 'Wohin?'.
Hier ging hij dus accuraat de melodie aanpassen aan de afzonderlijke zinnen. In zulke
gedichten behoeft dan het tekstgemoed volstrekt niet bij iedere nieuwe
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zin te variëren, maar de levendigheid of de kracht van de zin eist telkens een eigen
dictie: welnu, zo komt Schubert tot de doorgecomponeerde liedvorm en het
declamatorisch lied. Het eerste zal hij nemen, waar de stemming in alle levendigheid
meer tot zingen noopt, het tweede, waar de inhoud meer verhààlt. Zo zal hij de
'Erlkönig' meer declamatorisch toonzetten, en het lustige gesprekje over en tot het
beekje in 'Wohin?' doorcomponeren. Schubert had de gewoonte om dit soort teksten
tevoren enige keren hardop te declameren, als om te voelen, hoe de melodie al in de
genuanceerde declamatie als in de knop verscholen zat. Wij kunnen de
doorgecomponeerde en de declamatorische vorm bij Schubert als zusje en broertje
zien: bij het ene domineert het cantando, het werkende gemoed onder het uiten van
de woorden, bij het andere richt de pathetische of dramatische dictie de melodiegang
op uit het effen spreken. Bij Schubert blijft evenwel ook het declamatorisch lied een
zang, of met andere woorden: het echte volkomen declamatorisch lied vindt men bij
Schubert niet. Bij het gewone doorgecomponeerde lied laat hij vaak een bepaalde
volzin herhaaldelijk terugkeren. Deze doorgecomponeerde liedvorm was sporadisch
al wel reeds eerder toegepast, maar Schubert gebruikt haar, zo gauw de kans zich
biedt.
Een nieuwe vondst deed Schubert - bij deze liederen hoofdzakelijk, hoewel ook
bij de coupletliederen - met het 'situatie-motief'. Dit is een motief in de begeleiding,
dat het kernbegrip van het gedicht concreet of psychisch uitdrukt en gedurende heel
het lied als ondergrond van de gezongen gedachten wordt volgehouden. Zo hoort
men concreet uitbeeldend het voortruisende, voortsnellende beekje van 'Wohin?';
en het snorren van het spinnewiel in 'Gretchen am Spinnrade';
men ziet: 'In einem Bächlein helle, da schosz in froher Eil die launische Forelle
vorüber wie ein Pfeil':

Natuurlijk binden zelfs deze plastische motieven, die de situatie schilderen, tekst en
muziek al nauw tezamen. Meer echter en fijner doet dit het situatiemotief, dat naast
een zekere plastische, concrete uitbeelding op de
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eerste plaats de zieltoestand van dengene, die in het gedicht spreekt, weet uit te
drukken. Zo wordt in 'Gretchen am Spinnrade' ook wel haar innerlijk uitgebeeld:
'Meine Ruh is hin', maar meesterlijker is de vondst in 'Erlkönig':
De snelle, gejaagde triolen met het onverbiddelijke noodlotsmotief in de bas en
de declamatorische zangspraak daarboven: 'Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Er ist der Vater mit seinem Kind...', hij rijdt met het koortsijlende kind naar den
dokter. Dan ziet het kind in de nachtnevels beelden, die het angstig maken. Als de
Erlkönig het dan in deze koortsdroom lief en zacht uitnodigt om mee te gaan, dan
weet Schubert met een kleine, maar geniale verandering de triolen tot een wiegende
liefelijkheid om te scheppen. Maar ze komen terug, de gejaagde, harde obstinate
triolen der onrust, als het kind in angst roept 'Mein Vater, mein Vater, und siehst Du
denn nicht...'
Men kan hierin het trappelen van het paard zien, natuurlijk, maar luider roept eruit
de beklemmende stemming van den rijdenden vader met zijn kind te paard jachtend
'durch Nacht und Wind'... om tenslotte weg te sterven in het droevige adagio 'in
seinen Armen das Kind war tot'.
Zo wist Schubert de gedichten met melodieën te bezielen, de gedachten met de
klanken en de rhythmen, 'das Ganze zu gestalten zu einem sichtbaren Bilde'. Hij
greep meestal naar teksten van grote dichters, want hij wilde het hoge, het edele
verklanken: Goethe, Schiller, Klopstock, Heine, Shakespeare, Körner, Schlegel.
Dit waren slechts enige willekeurige grepen uit een weelde van ruim 850 liederen.
De man, die ze componeerde, werd, naast Beethoven, begraven met de grafspreuk:
'Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schönere Hoffnungen',
woorden van Grillparzer, en later werd hij genoemd: 'der lyrische Hausgott der
Deutschen', woorden van Hans von Bülow; zélf wist hij van een 'Goethe's Erlkönig'
een 'Schuberts Erlkönig' te maken.
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De Structuur van het Heelal volgens Lemaître
door F. Bertiau S.J.
IN het begin van de XXe eeuw werden allerlei pogingen gedaan om het heelal, dat
zich steeds machtiger openbaarde, in één enkele synthese te vatten. De meest disparate
elementen uit astronomie, atoomphysica, relativiteitstheorie, scheikunde en geologie
wilde men in een enkele hypothese opnemen, waaruit beslist iedere werking van
geheimzinnige, onwaarneembare krachten, zoals men die vroeger in cosmogonieën
veronderstelde, moest worden geweerd.

Gegevens uit sterrekunde, wiskunde en atoomphysica
Een eerste reeks feiten die verklaring nodig had, werd ontleend aan de astronomie:
Iedere ster is een bolvormige massa met een zeer hoge temperatuur (tot 50.000o)
waarvan de straal varieert van 100.000 Km tot - bij uitzondering - 300.000.000
Kilometer, zodat sommige sterren geheel de aardbaan zouden kunnen bevatten. De
samenstelling van de sterren is vrij goed bekend. Wanneer het licht, dat een bepaalde
gloeiende stof uitzendt, door een prisma ontleed wordt, vertoont het naast de klassieke
regenboogkleuren een reeks donkere lijnen (absorptielijnen) die kenmerkend zijn
voor het gas dat het licht op zijn weg ontmoet heeft. Indien de lichtbron door een
gasmengsel omgeven is, zal men de absorptielijnen van al de samenstellende gassen
aantreffen. Toen men dan in de physica ontdekte dat de plaats van deze lijnen
onafhankelijk is van de afstand der lichtbron, lag het voor de hand de absorptielijnen
van de sterren te gebruiken voor het onderzoek naar hun scheikundige samenstelling.
Door middel van deze lijnen is het zelfs mogelijk temperatuur, zwaartekracht en
verhouding van de massa's der verschillende elementen in de buitenste lagen van
een ster te meten. Nog belangrijker is, dat de snelheid van een ster in Km. per sec.,
de toestand waarin de atomen zich bevinden en, in sommige gevallen, het magnetisch
veld bepaald kunnen worden.
Het was mogelijk, dat iedere ster een ander spectrum en dus ook een andere
samenstelling zou vertonen, het was zelfs denkbaar dat men allerlei onverklaarbare
absorptielijnen zou aantreffen. Het tegendeel bleek het geval: op enkele uitzonderingen
na konden alle sterren ondergebracht
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worden in tien kenmerkende spectra die sterk met elkaar verwant zijn. Zij vertonen
een geleidelijk dalende temperatuur en een steeds ingewikkelder wordende
scheikundige samenstelling. Het ziet er dus naar uit dat we ons te midden van jeugdige
en afgeleefde sterren bevinden en dat ze allen een gelijkaardige levensloop doormaken.
In ieder geval is het overduidelijk dat de materie, waaruit de sterren zijn gebouwd,
volkomen dezelfde is als die van onze aarde.1.
Reeds in de oudheid was het opgevallen, dat de sterren niet gelijkmatig over de
hemel verdeeld zijn. Deze indruk is geen gezichtsbedrog, maar wordt door de huidige
astronomie volkomen bevestigd. De sterren zijn geconcentreerd in een schijf, of
juister, ze bewegen zich langzaam tussen twee reusachtige denkbeeldige cymbalen,
waarvan de diameter 120.000 lichtjaren bedraagt.2. De knop dezer cymbalen bestaat
uit een uiterst sterke ophoping van sterren, die de kern vormen van de draaiende
schijf. Want eenmaal in de 200 millioen jaar wentelen de 150 milliard sterren als een
reusachtig wiel rondom het middelpunt, terwijl de randen sneller draaien dan de meer
naar binnen gelegen gedeelten, zoals dit ook het geval is met de ring van Saturnus.
Dit complex van sterren vormt de melkweg, het stelsel waarin wij leven. Van zijn
fijnere structuur is niet veel bekend, omdat het voor ons, melkwegbewoners, zeer
moeilijk is een inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van de sterren, zoals
het voor een soldaat te midden van de drukte op het slagveld onmogelijk is de
onderlinge samenhang van de legereenheden te begrijpen. Onze zon is immers maar
een zeer gewone ster, die zich in de melkweg bevindt en geen uitzonderingspositie
geniet.
Beter dan de structuur van ons eigen stelsel, kunnen we de vormen van de
extra-galactische nevels waarnemen. Onze melkweg is namelijk niet de enige in zijn
soort. Op 800.000 lichtjaren afstand draait de Andro-medanevel. In een kleine kijker
verschijnt hij als een langwerpige vlek, maar de opnamen van Mount Wilson bewijzen
dat deze nevel, net zoals de melkweg, uit milliarden sterren bestaat, die eveneens
om een reusachtige kern wentelen en de vorm heeft van een S. Alle kenmerken van
de melkweg vinden we erin terug: de schijfvorm, de tien verschillende spectra, de
pulserende en plots opflakkerende sterren, de donkere materie die we overvloedig
in het melkwegvlak ontmoeten en die het uitzicht zo zeer belemmert, en zelfs de
bolvormige hoopjes van enkele duizende sterren bij de kern. De Andromedanevel is
dus een ware kopij van onze melkweg en maakt het mogelijk een beter inzicht in de
structuur van de melkweg

1.
2.

d.w.z. de elementen waaruit de aarde en de sterren zijn samengesteld zijn dezelfde; de
ionisatietoestand echter kan sterk verschillen.
Eén lichtjaar = 10,000.000.000.000 Km = 67.000 maal de afstand van de aarde naar de zon.
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zelf te krijgen: de sterren van de Andromedanevel zijn verdeeld over spiraalvormige
armen, en men vermoedt dat dit ook in de melkweg het geval is.
Dezelfde min of meer uitgesproken S-vorm treft men aan in de meeste andere
spiraalnevels; hun aantal bedraagt minstens verschillende millioenen. Ze zijn
gelijkmatig over de ruimte verdeeld, allen even reusachtig, met al de opgesomde
eigenschappen voor zover de moderne astronomie in staat is hierover de oordelen;
want met de afstand nemen ook de schijnbare afmetingen af, zodat de spiraalnevels
op een milliard lichtjaren afstand in de grootste telescopen slechts als uiterst zwakke
neveltjes verschijnen.
Een verbazend feit is echter, dat al deze spiraalnevels zich van ons verwijderen
en dit met een snelheid die toeneemt met de afstand. Hieruit besluiten, dat wij het
centrum van het heelal vormen, is op zijn minst voorbarig; het ziet er eerder naar uit
alsof het heelal als een deegmassa uitzet. Alle afstanden tussen de nevels groeien
met dezelfde snelheid.
Van samenhang tussen de nevels kan men niet veel waarnemen, tenzij bij enkele
groepen die sterker geconcentreerd zijn en die zich als een geheel van ons verwijderen.
Van een toename of afname van het aantal nevels met de afstand is niets te merken,
wat laat vermoeden dat de rand van het materieel heelal nog ver buiten het bereik
van de telescopen ligt: een bol die alle bestaande materie zou bevatten, bezit een
straal die één milliard lichtjaren ver overtreft.
Of vergissen we ons? Is het misschien een zuivere verbeeldingskwestie, die ons doet
besluiten dat we ons steeds verder van een gegeven punt kunnen verwijderen, zodanig
dat de afstand in rechte lijn gemeten steeds groter wordt? In het begin van deze eeuw
vernieuwde Einstein de physica door er op te wijzen, dat het onmogelijk is absolute
metingen te doen, en in zijn relativiteitstheorie bewees hij dat, indien de ruimte
materie bevat, een lichtstraal die zich volgens een rechte voortbeweegt, na een
bepaalde tijd haar vertrekpunt opnieuw bereikt: de physische rechte is dus gesloten,
de ruimte bezit geen oneindig volume, als we ze meten zoals we dit gewoonlijk doen;
met één woord, de meetkunde die we in de astronomie gebruiken, is niet de
Euclidische meetkunde, maar de elliptische. Dat we hiervan niets merken wanneer
we ons tot figuren van enkele meters of Kilometers beperken, moet niet verwonderen,
want men kan gemakkelijk aantonen dat de Euclidische meetkunde een zeer goede
benadering is van de elliptische meetkunde wanneer men zich tot kleine volumina
beperkt.3.

3.

Zie hierover het artikel van Prof. G. VERRIEST, 'Niet Euclidische Meetkunde' - K.C.T.
Streven, Jg. II, nr. 3, pp. 268-280.
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Dat de spiraalnevels homogeen over de ruimte verdeeld zijn, beantwoordt volkomen
aan de verwachtingen, want iedere nevel neemt in deze onbegrensde, eindige ruimte
een volkomen gelijkwaardige plaats in: De ruimte bezit immers noch midden, noch
rand.
Een tweede punt kan nu reeds opgehelderd worden: In de relativiteitstheorie bewijst
men, dat de beroemde wet van Newton omtrent de onderlinge aantrekking van de
massa's slechts een goede benadering is van een meer algemene gravitatiewet. De
wet van Newton werd immers afgeleid uit de beweging van de planeten, en men kan
zich best voorstellen dat deze wet, die tenslotte slechts een buitengewoon vernuftige
synthese is van een zeer groot aantal waarnemingen binnen ons zonnestelsel, geen
rekenschap zou kunnen geven van de bewegingen der hemellichamen, waarvan de
snelheden onvergelijkelijk groter zijn. Dit is inderdaad het geval: de algemene
gravitatie behelst, behalve de aantrekkingskracht van Newton, een afstotende kracht
die des te groter is naar gelang de dichtheid van het midden kleiner is: m.a.w. hoe
minder materie in een gegeven volume aanwezig is, des te sterker zal de afstoting
zijn tussen twee deeltjes van dit volume. Practisch echter mag men deze cosmische
afstoting verwaarlozen in vraagstukken die enkel betrekking hebben op planeten,
sterren en zelfs één spiraalnevel in zijn geheel, omdat ook in dit laatste geval de
dichtheid van het totale beschouwde volume nog te groot is. Alleen wanneer men
de structuur van het heelal in zijn geheel bestudeert, zal men met de cosmische
afstoting rekening moeten houden. (De dichtheid van het heelal is van de orde van
10-30 gr/c2.)
De verklaring van het uitdijen van het heelal is meteen gegeven, maar alvorens
op dit probleem dieper in te gaan, is het nuttig iets te weten van een reeks
atoomverschijnselen, die voor het begrijpen van de structuur van het heelal zeer
belangrijk zijn.
Alle materie is samengesteld uit atomen met een gelijkaardige structuur: de kern die
ongeveer de totale massa van het atoom vertegenwoordigt, bestaat uit positief geladen
deeltjes, de protonen, waarvan het aantal karakteristiek is voor de scheikundige
eigenschappen van de stof, en uit neutrale deeltjes, de neutronen. De kern wordt
omringd door een wolk van negatieve deeltjes, electronen, die zich op ellipsvormige
banen met grote snelheid bewegen.
De kernen zelf vertonen een inwendige beweging die wel eens aanleiding kan
geven tot het uiteenvallen van de kern. Een kern die een zekere kans bezit uiteen te
vallen, noemt men radioactief. Op het einde van de voorgaande en bij het begin van
deze eeuw ontdekte men dat tenminste de twaalf zwaarste van de 92 elementen
radioactief zijn. Hun kernen zijn dus
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zo ingewikkeld dat de kans om uiteen te vallen binnen een zekere tijdsduur, die men
de halveringstijd noemt, gelijk is aan een half. Zo zal b.v. de totale massa Radium,
die er in het heelal bestaat, binnen 1600 jaar voor de helft verdwenen zijn, indien er
geen nieuw Radium door de natuur geproduceerd wordt. Het uiteenvallen van de
kern, gaat gepaard met het vrijkomen van een grote hoeveelheid energie: de
bindingsenergie. Het bestaan van deze energie werd door Einstein bewezen: het is
de energie die vrijkomt telkens wanneer er materie verdwijnt. Aldus zijn massa en
energie geen volkomen gescheiden physische begrippen; integendeel, massa kan
energie worden en omgekeerd. De atoombom heeft dit nieuw beginsel
proefondervindelijk bewezen.
Ook in de radioactiviteit wordt dit principe toegepast: de kernen vallen uiteen en
daar er bij deze splitsing massa verloren gaat, wordt de vrijkomende energie aan de
deeltjes medegedeeld, d.w.z. de kern ontploft. De nieuwe stof is gewoonlijk nog te
ingewikkeld om niet radioactief te zijn. Dit ontbindingsproces, waarvoor soms
millioenen jaren nodig zijn, eindigt tenslotte met de productie van een kern die zo
stabiel is, dat er geen kans meer bestaat op een verdere splitsing.
Sedert 1920 heeft men aangetoond, dat alle elementen radioactief zijn in bijzondere
omstandigheden; men is er zelfs in geslaagd nieuwe elementen te scheppen met
kernen die nog ingewikkelder zijn dan de kern van Uraan. Deze elementen (b.v.
Neptunium en Plutonium) zijn natuurlijk radioactief. De atoombom is slechts een
toepassing van het vrijmaken van de bindingsenergie die in de kernen vervat ligt: de
stukken van een ontplofte kern bezitten zulke enorme energie dat ze in staat zijn
andere kernen te splitsen. Deze zetten het proces verder door, zodat alle kernen in
een korte tijdsspanne ontploffen en een gedeelte van hun bindingsenergie afstaan.
Het feit dat alle stoffen in bepaalde omstandigheden radioactief zijn, dat binnen
2 of 3 milliard jaar geen spoor meer van de spontaan radioactieve elementen zal
overblijven, en tenslotte de mogelijkheid elementen te produceren die nog
ingewikkelder zijn dan de reeds bestaande, laat vermoeden dat de meeste radioactieve
stoffen reeds sedert lang verdwenen zijn en dat de 92 elementen die we nu kennen
slechts afvalproducten zijn, zoals lood het eindproduct is van uraan.
Deze feiten van zeer verschillende aard brachten Lemaître er toe een verklaring
te zoeken, die een brug zou slaan tussen het astronomisch universum en de
atoomwereld.
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Lemaitre's theorie van het uitdijend heelal
Alle spiraalnevels verwijderen zich op dit ogenblik van ons met een snelheid die
evenredig is met de afstand; van de andere kant bezit de ruimte een eindig volume.
Deze antinomie verklaart Lemaître door aan te nemen, dat het heelal uitdijt en dat
de straal van het heelal toeneemt.
In het tijdperk dat het volume van het heelal zo klein mogelijk was, bestond het
heelal uit één reusachtig atoom, dat zowat de afmetingen van ons zonnestelsel bezat.
In dat atoom was alle materie en energie gecondenseerd, die nu over gans de ruimte
verspreid is. Dit atoom vulde de gehele ruimte op. Het was buitengewoon radioactief,
daar de kans radioactief te zijn toeneemt met een grotere complexiteit van de kern.
Het viel dus uiteen, of, zo men wil, deze atoombom ontplofte. De bindingsenergie
die vrij kwam overtreft alles wat we op dit gebied kennen; met enorme snelheid
werden de stukken weggeslingerd: het heelal begon uit te dijen. Ieder stuk was nog
veel te ingewikkeld om niet radioactief te zijn: de deling ging door tot er atoomkernen
gevormd werden die zich niet meer spontaan splitsten. Dit proces is nog niet volkomen
afgewikkeld: er zullen nog milliarden jaren verlopen voor ieder spoor van
radioactiviteit verdwenen is, maar toch laat dit reeds vermoeden dat het heelal, indien
het zijn ontstaan aan het oeratoom te danken heeft, niet zo oud kan zijn als Jeans
beweert (ten minste 100.000.000.000.000 jaren).
Volgen we nu de geleidelijke groei van het heelal: de verbrokkeling ging
onophoudelijk door, er kwam steeds meer energie vrij en de onderlinge afstand der
delen nam toe. Elk deeltje werd door ieder ander deeltje aangetrokken en afgestoten
volgens de gravitatiewet van Einstein. Zolang we echter te doen hebben met een
grote dichtheid speelt de cosmische afstoting geen rol: de aantrekkingskracht van
Newton tracht het volume te verkleinen. Was dit gelukt, dan zouden er nooit
spiraalnevels of sterren ontstaan zijn. Maar de vrijgekomen bindingsenergie had aan
de deeltjes blijkbaar een zo hoge snelheid gegeven, dat de Newtoniaanse aantrekking
het uitdijen van het heelal slechts kon vertragen. Toen het volume van de ruimte
echter voldoende groot werd, begon de cosmische afstoting haar invloed te doen
gelden. Deze afstoting nam toe tot er een evenwicht ontstond tussen de aantrekking
van Newton, de cosmische afstoting en de nu reeds veel zwakkere radioactiviteit. In
die periode was het heelal in evenwicht.
Dit wil niet zeggen dat ieder onderdeel zonder beweging was, maar enkel dat het
volume niet meer gewijzigd werd. Locaal zullen er verdichtingen en verdunningen
voorkomen, en eenmaal dat een van beide processen begonnen is, zal het
onvermijdelijk doorgezet worden. De materie gaat samentrekken tot een stelsel van
spiraalnevels, waarin door verdere con-
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densatie de sterren zullen ontstaan. Typisch voor de theorie van Lemaître is, dat de
vorming van sterren en spiraalnevels slechts enkele milliarden jaren vereist. De
materie bestond niet uit zeer lichte deeltjes zoals de oudere cosmogonieën
veronderstelden en de ruimte was ook niet zo uitgebreid als nu.
Anderzijds is het niet denkbaar, dat zulk een heelal eeuwig in evenwicht zou
blijven; het is immers een labiel evenwicht, zoals dat van een kegel die op zijn punt
staat. Is dit evenwicht eenmaal verbroken en heeft een van de beide krachten, de
cosmische afstoting of de aantrekking van Newton de overhand gekregen, dan wordt
de andere kracht geleidelijk maar zeker en voor goed uitgeschakeld, tenminste wat
de structuur van het heelal in zijn geheel betreft. Blijkbaar heeft de cosmische afstoting
het overwicht gekregen en zal het heelal steeds meer uitdijen. Op dit ogenblik is de
straal van het heelal reeds 10 maal groter dan gedurende de evenwichtsperiode. De
afstotende kracht neemt ieder ogenblik toe en de vraag kan gesteld worden, hoeveel
milliarden jaren er sedert de evenwichtsperiode verlopen zijn.
Uit de snelheid waarmee het heelal uitzet berekenen de sterrekundigen, dat deze
periode pas enkele milliarden jaren voorbij is. Dat is een resultaat dat buitengewoon
goed overeenstemt met de ouderdom van de aarde (2 milliard jaren) en van de spiralen.
Deze vertonen immers een rotatie die niet dezelfde is voor ieder onderdeel: de randen
draaien trager dan de kern. De S-vorm zal dus zeker totaal verdwijnen na een aantal
rotaties. Het feit dat bij de meeste nevels de S-vorm nog voorkomt, wijst erop, dat
zij pas enige tientallen malen gedraaid hebben; wat eveneens op een ouderdom van
enkele milliarden jaren wijst.
Tenslotte bezitten we nog enkele overblijfsels van de evenwichtsperiode: namelijk
de groepen spiraalnevels. Het zijn waarschijnlijk gedeelten van de wolk waar het
evenwicht bewaard bleef. De cosmische afstoting en de aantrekkingskracht van
Newton houden elkaar nog in evenwicht. De groepen spiraalnevels kunnen dan ook
grote diensten bewijzen bij het berekenen van allerlei grootheden, die verband houden
met de structuur van het heelal.
Op dit ogenblik nemen we de gravitatie in het heelal in drie verschillende vormen
waar: het uitdijen van het heelal in zijn geheel en dus een overheersing van de
cosmische afstoting; het bestendig evenwicht in de wolken van spiraalnevels; en
teslotte het samentrekken van de afzonderlijke spiraalnevels ten gevolge van de
aantrekkingskracht van Newton.
De tijd verlopen sedert de beginontploffing van het oeratoom kan slechts enkele
tientallen milliarden jaren bedragen en, daar het heelal niet oneindig is, kan men
verwachten dat er in de interstellaire ruimte sporen van deze ontploffing te vinden
zijn. De enorme snelheden aan de stukken van het
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oeratoom medegedeeld werden door botsing en andere processen waarschijnlijk sterk
gereduceerd; maar het is zeer waarschijnlijk dat sommige deeltjes in onze
buitengewoon ijle ruimte nog een zeer grote energie bezitten en zich met snelheden
van verschillende tientallen duizenden Kilometers per seconde voortbewegen.
Sedert het begin van deze eeuw bestudeert men een zeer geheimzinnige, zogenaamd
cosmische straling. Ze overtreft iedere radioactieve straling die we op aarde en in de
sterren aantreffen. Duizende meters aarde volstaan niet om haar volkomen te remmen
en de snelheid waarmee ze zich voortbeweegt benadert de lichtsnelheid. Deze straling
heeft de physici reeds veel hoofdbrekens bezorgd, want, hoewel haar natuur en
eigenschappen iedere dag beter bekend worden, blijft het voorlopig een hopeloos
probleem haar oorsprong te bepalen. Geen enkele scheikundige of radioactieve reactie
kan haar verklaren. Heel de interstellaire ruimte is er van vervuld. De hypothese, dat
deze straling de laatste getuigenis is van de ontploffing van het oeratoom, is dan wel
zeer plausibel, vooral nu het voor enkele maanden gebleken is, dat de deeltjes die
zich in de interstellaire ruimte voortbewegen, een zeer hoog atoomnummer hebben.
Deze verklaring van Lemaître blijft natuurlijk slechts een hypothese; wellicht zal
ze het lot van zoveel andere hypothesen ondergaan. Maar in ieder geval bestaat haar
zwakheid alleen in het feit, dat onze kennis van het huidige heelal nog erg beperkt
is. De bol met een straal van één milliard lichtjaren, die we met de huidige telescopen
kunnen overzien, kan slechts als een goed staaltje van het heelal doorgaan. De
overblijvende ruimte met een straal van 15 milliard lichtjaren kan nog allerlei
verrassingen bergen, die ons misschien de reuzekijker van Mount Palomar met zijn
spiegel van 5 meter zal openbaren.
Deze hypothese die reeds een kwart eeuw weerstand heeft geboden aan de critiek,
werd door iedere ontdekking in de astronomie en in de physica bevestigd. Een kwart
eeuw geleden was er weinig over de oorsprong van de spontane radioactiviteit, de
artificiële radioactiviteit, de dynamica van de spiraalnevels, de atomaire oorsprong
van de sterrenspectra en de aard der cosmische stralen bekend. Verschillende van
deze grote ontdekkingen werden door Lemaître voorzien en allen vervolledigden
prachtig zijn hypothese. Alleen bij de wiskundige behandeling ontstonden grote
moeilijkheden, die nog groter zullen worden wanneer men met het materiaal van de
nieuwe spiegeltelescoop van Palomar rekening zal moeten houden.
Alleen een geniaal wiskundige zoals Prof. Lemaître, met zijn zo vruchtbare
verbeelding en zijn veelzijdige ontwikkeling, was in staat de grootse synthese uit te
werken, die de kloof tussen atoom en spiraalnevel zou overbruggen.
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Mijn visie op het Kapitalisme
door Ir. H.I. Keus
'Als men over de keuze tussen een kapitalistische en een collectivistische
economie in Amerika zou laten stemmen, zou deze stemming zonder enige
twijfel ten gunste van het kapitalistische stelsel uitvallen.'
Paul G. HOFFMAN, 'The Survival of Free Enterprise' - 'Harvard Business
Review', 1946.
ER behoort vooral voor een werkgever enige moed toe om zich in een tijdperk van
sterke en verklaarbare drang naar het collectivisme op dit terrein te wagen. Waar
duizenden in den lande, waaronder intellectuelen, menen het Kapitalisme eens en
voor goed te moeten afzweren, kan iedere mildere beoordeling de schijn wekken van
een oratio pro domo.
Het is dan ook allereerst noodzakelijk nader te omschrijven wat ik als industrieel
onder een kapitalistische economie versta: een economie, waarin het merendeel van
de productie wordt opgebracht door met particulier kapitaal werkende industriële,
agrarische en andere bedrijven.
Wordt zoals nu dat kapitaal door fiscale maatregelen aangevreten en wordt
bovendien de onontbeerlijke kapitaalvorming, die een eerste voorwaarde is voor
bestendiging en uitbreiding van werkgelegenheid, in de weg gestaan, dan moet op
de duur een toestand intreden waarin de gemeenschap het ontbrekende kapitaal ter
voorkoming van werkloosheid zal hebben aan te vullen, omdat in geen enkel stelsel
werkgelegenheid - die reële sociale zekerheid waarborgt - zonder kapitaalvorming
in stand kan worden gehouden. Maar ook dit kapitaal zal uit besparingen dan wel uit
leningen gefourneerd moeten worden. Deze leningen zijn oorspronkelijk besparingen
van derden doch moeten te eniger tijd door eigen besparingen worden terugbetaald.
Besparingen. Van een met een overschot sluitend budget zijn wij helaas nog ver
verwijderd. En dat het kapitalistische Amerika gelden beschikbaar zal blijven stellen
voor de verwezenlijking van een doel, waarin het sedert de mislukking van de New
Deal1. zelf niet meer gelooft, is zakelijk bezien
1.

Dr J. v.d. TEMPEL: 'De wereld in stormtij', 1938: 'Er is grond te over voor de opvatting, dat
de New Deal, na eerst zeer effectief te hebben bijgedragen tot het verzachten of wegnemen
van de ergste crisisgevolgen, nadat het economische leven weer enigermate in de plooi was
gekomen, slechts van matig belang is geweest voor de “natuurlijke” gang opwaarts, zo zij
deze al niet in sommige opzichten heeft geremd. In elk geval is er geen reden om aan te
nemen, dat met de New Deal de poort is ontsloten tot een staat van duurzame optimale
maatschappelijke welvaart.'
Uit 'U.S. News and World Report', 19 Maart 1948: 'Een goed bestuur wil zeggen: een juist
afwegen van de belangen van een meerderheid en een minderheid. Een verkeerde liberale
tactiek zou de minderheden onderdrukken en vernietigen. In de jaren van de New Deal zagen
wij de betreurenswaardige voorbeelden van wat een meerderheid kon doen met de rechten
van de minderheden: wij zagen de gelden en de macht van de overheid misbruikt voor privé
doeleinden; wij zagen de administratieve wetgeving verkeerd toegepast door grillige, arbitraire
regelingen; wij zagen een dwangpolitiek geïntroduceerd, en de levensbeschouwing, dat het
doel de middelen heiligt, toegepast met een niet te geloven meedogenloosheid.
Als iemand hieraan twijfelt, laat hem dan eens: “Jim Farley's Story - The Roosevelt Years”
lezen, wat zojuist verschenen is. Hier hebben wij nu een interessante onthulling van het lage
en immorele gedrag van de New Deal-ers, als zij met publieke macht bekleed zijn. De heilige
rechtspraak was blijkbaar slechts een werktuig van politieke partijzucht. Blijkbaar werd ook
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niet aan te nemen. Bovendien valt gelukkig ook van de zijde der voorstanders der
geleide economie - voor vele socialisten de étappe tot algehele socialisatie2. - een
voorkeur voor zelffinanciering van het bedrijfsleven waar te nemen, zoals die in het
vóór-kapitalistische tijdperk algemeen plaats had. Ook naar mijn mening wordt met
zelffinanciering een stap in de richting van conjunctuur-egalisatie en wel van ordening
van onderen op gedaan. Immers de geleidelijke en degelijke groei wordt met dit
systeem van financiering bevorderd en een te snelle expansie - zoals in het
laatkapitalistische tijdperk door het aantrekken van aandelen-kapitaal mogelijk werd
gemaakt - kan er goeddeels door voorkomen worden.3.
Dat het euvel van te snelle expansie onder het vigerende overheidstoezicht nog
geenszins overwonnen is, mag onder anderen worden afgeleid uit het jongste
jaarverslag van de Nederlandsche Bank, waaraan ik de volgende passage ontleen:
'Het is een van de teleurstellende aspecten van de huidige economische
ontwikkeling, dat terwijl de eisen die een juiste conjunctuur-politiek stelt
theoretisch volledig erkenning vinden en de overheid ook de macht bezit
om overeenkomstig die eisen te handelen en te doen handelen, nochtans
die overheid zich, evenmin als de vrije ondernemer van weleer, weet te
hoeden voor een overmaat van activiteit gedurende een opgaande
conjunctuur.'
en waarin Dr Holtrop een grief uit, die ik in de discussie over mijn prae-advies 'Hoe
en Wanneer'4. eveneens naar voren heb gebracht.
Leningen. Nog onlangs heeft ook minister Lieftinck zich tegenstander betoond
van institutionele belegging in aandelen, zodat evenmin uit deze

2.

3.

4.

voortdurend pressie op de wetgeving uitgeoefend door een soort politieke chantage, waardoor
de individuele onafhankelijkheid van de leden van de Senaat en het Congres een gevaarlijke
avontuur werd.'
Uit het verslag der gewone algemene vergadering van de Vereniging voor de
Staathuishoudkunde en de Statistiek, gehouden te Utrecht op Zaterdag 1 Maart 1947 (ontleend
aan Het Vrije Volk): 'Het is zonneklaar, dat de bij uitstek deskundige econoom Tinbergen
in zijn prae-advies een pleidooi voor de geleide economie houdt, dat weinig of geen hoop
biedt aan hen, die in deze dagen telkens weer het loflied der economische vrijheid zingen in
de verwachting dat zij spoedig hun zin zullen krijgen. Een volgende maal hopen wij te dezer
plaatse aandacht te vragen voor de geleide economie als middel om tot de socialistische
maatschappij te geraken.'
Ir H.I. KEUS: Hoe en Wanneer', 1947, uitgever N.V. Martinus Nijhoff, blz. 75:
'Zelffinanciering leidt tot een voorzichtige en geleidelijke investering, de grondslag voor een
positieve conjunctuur-politiek welke bij de onderneming dient aan te vangen. In aanmerking
genomen de grote behoefte, die na de berovingen en verwoestingen in ons land aan kapitaal
zal bestaan, is een stimulans voor zelffinanciering een verstandige geste. Bespaard geld wordt
meestal voorzichtiger uitgegeven dan geleend geld!'
'Over de voorwaarden tot een overgang van het huidige stelsel van geleide economie naar
een meer vrije economie (Hoe en Wanneer)' voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek op 1 Maart 1947 (zie Verslag, blz. 73).
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besparingen, die mede onmatig gelden aan het bedrijfsleven onttrekken, nieuwe
sappen aan dit bedrijfsleven zullen worden toegevoegd.
Het aantrekken van de benodigde middelen zal dus vooreerst voor industriële
belegging nog via de krimpende kapitaalmarkt moeten plaats hebben; immers hier
zowel als in Engeland valt hetgeen in The Economist van 29 Mei 1948 een 'Capital
Shyness' wordt genoemd, waar te nemen.
Bovendien zullen de Herstelbank en de Maatschappij voor Industrie-financiering
zich met geld van de gemeenschap in het uitzetten van risicodragend kapitaal moeten
beperken. Van lenen van semi-overheidsinstanties kan dus, althans op grote schaal,
geen sprake zijn en door de in wezen langlopende credieten, die de banken aan de
Staat verschaffen, worden ook zij in hun credietverstrekking aan het bedrijfsleven
beperkt.
Ik meen derhalve, dat wij in de keuze tussen een kapitalistische en een
collectivistische economie, in de beginperiode van de Marshallhulp, allesbehalve
vrij zijn. Wat nog niet is kan wellicht komen, maar zeker niet wanneer de ook hier
onontbeerlijke geleidelijkheid uit het oog wordt verloren en winst niet onverwijld
als de beste stimulans voor kapitaalvorming wordt erkend.
Veelal wordt als een bezwaar tegen een kapitalistische economie aangevoerd, dat
de loontrekkers afhankelijk zijn van een minderheid, die als kapitaalbezitster wordt
aangemerkt. In Japan heeft die toestand vóór de oorlog ongetwijfeld bestaan, maar
in kleine democratische landen zoals Nederland, Zwitserland, België enz. kon reeds
vóór de oorlog een bezitsspreiding worden geconstateerd zonder dat de overheid
zich, zoals nu, die spreiding tot taak had gesteld.
Over de gehele wereld nam het percentage, dat uit het nationale product aan de
werkers ten goede kwam in gelijke mate toe; over de gehele wereld vertoonde het
inkomen in de 19e eeuw en de daarop volgende jaren een stijging als nooit te voren5..
Intussen is in Frankrijk en laatstelijk ook in Engeland gebleken, dat de Staat in de
practijk geen betere werkgever is dan de gesmade particuliere ondernemer en dat
juist voor een geleide, collectivistisch georiënteerde economie het bezwaar, dat het
lot der velen in de hand der weinigen berust, veel klemmender is. Dat bovendien die
weinigen uit het nationale inkomen minder zouden opeisen dan de zogenaamde kop
in het kapitalistische stelsel wordt niet alleen meer door het Russische voorbeeld
voldoende weerlegd6..
5.

6.

Prof. Dr J. TINBERGEN, 'International Economic Co-operation', 1945: De totale productie
wordt verdeeld onder de factoren: arbeid, grond en kapitaal in verhoudingen, die
merkwaardigerwijze niet veel variëren voor de diverse landen; ruim geschat bedragen de
percentages respectievelijk 70, 10 en 20%.
J. de KADT: 'Rusland en wij', 1947, blz. 16: 'De heersende klasse in Rusland: In Rusland
echter is dit niet alleen geschied, het is ook duidelijker, dat de ontwikkeling zich in de
tegengestelde richting beweegt. Er is in Rusland een nieuwe heersende klasse gekomen.
Die klasse nestelt zich hoe langer hoe vaster als heersende groep, vertoont reeds duidelijk
de neiging de nieuwelingen in het vervolg zoveel mogelijk uit te sluiten, hun de toegang tot
de bevoorrechte posities te versperren, zich hoe langer hoe meer uit zichzelf aan te vullen.
In dat opzicht is ze dus een “normale” heersende klasse. Maar ook in een ander opzicht is
ze volkomen een gewone heersersklasse. Ze probeert niet alleen een groot aandeel in het
nationale of maatschappelijke product voor zichzelf te reserveren, een aandeel dat vooral
niet kleiner is dan het aandeel dat b.v. de kapitalisten in onze maatschappij voor zich in de
wacht slepen. Ze heeft ook, in de betrekkelijk korte tijd van het functioneren der Russische
maatschappij, de kans gezien dat aandeel verhoudingsgewijze voortdurend te vergroten. De
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Daarbij dient dan nog in aanmerking te worden genomen, dat de arbeidsproductiviteit
in die landen, die met een goedkoopgeldpolitiek - de draagster der geleide economie
- zogenaamde full employment nastreven en wier regeringen bij herhaling een beroep
op harder werken moeten doen, als onvoldoende moet worden aangemerkt.
In dit opzicht heeft nu onlangs minister Stafford Cripps de moed gehad om door
de wind te gaan. Na het mislukken van de directed labour7., een logische consequentie
ener van overheidswege geregelde productie, waarbij ook het verbruik geregeld dient
te worden, heeft onder anderen deze Labourminister openlijk de noodzakelijkheid
van desinflatie bepleit:
'There is still a great amount of undermanning in some of our most vital
industries, and until that state of affairs is cured we cannot say we have
disinflated our economy. The sign of a generally high inflationary pressure
is, of course, that there are apparent shortages everywhere. As inflation
diminishes shortages become more selective and actual surpluses are
thrown up in luxury and less necessary goods. This gives the more vital
industries a chance to get more material and labour and so increase their
production and their exports.'
In wezen een terugkeer tot de beproefde automatische onpersoonlijke regeling in een
kapitalistisch stelsel!
Een niet minder gewaagde uitlating van de Labourminister Shinwell op 2 Mei
1948 te Edinburgh: 'When the mining industry was nationalised, for example, we
thought we knew all about it; the fact of the matter was, we did not' maant op dit
gebied - vooral tijdens een periode van voortdurende schaarste - tot grotere
voorzichtigheid met experimenteren. Zij wijst vervolgens op de risico's, die bij het
voltrekken ener 'sociale omwenteling' worden gelopen.
Een ander bezwaar, dat tegen het laat-kapitalistische stelsel wordt opgeworpen,
is, dat voor een vrijer internationaal verkeer 'de voorwaarden onder een stelsel van
geleide economie meer aanwezig zijn dan onder de laat-kapitalistische verhoudingen'.8.

7.

8.

betrekkelijke gelijkheid van inkomen die aanvankelijk in Rusland bestond, een gelijkheid
die alleen verbroken werd als dat om duidelijke redenen van algemeen belang nodig was, is
in weinig jaren veranderd in de grootste ongelijkheid die men waar ook ter wereld aantreft,
en het aandeel der profiteurs in het nationale product, ten koste van een massa die in de
allerellendigste omstandigheden leeft, is groter dan vrijwel overal elders op aarde.'
Lionel ROBBINS, 'The Economic Problem in Peace and War', 1947: 'Mijn overzicht zou
echter niet volledig zijn, als ik niet de aandacht vestigde op het totaal gaan ontbreken van
deze contrôle, die noodzakeijk is voor een soepele toepassing van een geleide economie van
het centrum uit, nl. de contrôle over de arbeid.'
Ir E. HYMANS, en Dr A. MEY: 'Mensch en samenleving', 1947, deel II, blz. 227.
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In zijn studie over 'Socialism versus Capitalism' 1947, heeft Pigou er de aandacht
op gevestigd, dat het in 't bijzonder voor een theoretisch econoom moeilijk is om
met betrekking tot de maatschappelijke problemen uit te maken, dat de éne koers
beter is dan de andere (blz. 137). Dit voorbehoud geldt ook ten aanzien van de visie
van de heren Hymans en Mey, welke visie echter reeds door de practijk als
onhoudbaar werd achterhaald. Juist de geleide, collectivistische economie steunt op
de bilaterale overeenkomst, waarvan ook Prof. Lieftinck zich onlangs tegenstander
heeft verklaard, en leidt tot Schachtistische muntmanipulaties. Het verleden heeft
bewezen, dat tijdens een kapitalistische periode, gepaard met een multilateraal
goederen- en geldverkeer, een optimum van welvaart kon worden bereikt.9.
Reeds nu werd bij herhaling, onder anderen op het economische congres te Parijs10.
in 1947, geconstateerd, dat de vooruitgang na de oorlog in die landen het geringst
was, die een collectivistische economie bedreven. Andermaal werd bewezen, dat
vermindering van invoer tot vermindering van uitvoer leidt en tot verlaging der
exportprijzen dwingt.
Het Marshallplan berust dan ook op een verwezenlijking van een multilateraal
verkeer tussen de zestien steun genietende landen en het al dan niet slagen van de
Benelux is er mee gemoeid! Vandaar, dat onlangs een Belgisch minister zich in een
interview liet ontvallen, dat ook zijn Nederlandse vrienden het moment gekomen
achten 'om sommige handles om te leggen: afbouwen van de extrasubsidies,
herziening van hun reglementeringspolitiek met de consequenties van dien'.
Juist het feit, dat wij omtrent die lofwaardige zwenking in eigen land vóór de
verkiezingen van Regeringszijde niet werden ingelicht, bewijst wel hoe moeilijk
deze verandering van koers naar een vrijer kapitaal- en goederenverkeer enkele onzer
ex-Regeringsvertegenwoordigers gevallen is! Maar eveneens bewijst dit, dat
practischer denkbeelden veld winnen en het beginsel van actie en reactie in deze
werkzaam is.
Amerika is nog steeds voorstander van een vrije economie en wist daarmede een
allen overtreffend levenspeil te bereiken, waardoor het nu in staat is Europa, mits dit
van koers verandert en alle krachten inspant, uit zijn armoede op te heffen.
Werd het kort na de bevrijding van Regeringszijde wel eens voorgesteld, dat
Nederland Amerika zou leren hoe het moest en zelfs dat ons land bij een crisis in
Amerika zou zijn gebaat, thans moet men wel met blindheid geslagen zijn om niet
in te zien, dat geheel Europa speculeert op een

9.

10.

Ir E. HYMANS en Dr A. MEY: 'Mensch en samenleving', 1947, deel I, (blz. 105): 'Niettemin
vertoont de ontwikkeling der eeuw naar haar gemiddelde verloop beoordeeld - in Engeland
en in de verdere kapitalistische wereld - een periode van snelle groei en ongekende
economische vooruitgang.'
Fernand BAUDHUIN: 'Un congrès d'économistes', La libre Belgique, 25 Mei 1947.
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voortdurende welvaart van Amerika, althans zolang het nog termijnen van de
Marshallhulp hoopt te ontvangen! Het voeren van een politiek tegen die van onze
enige geldgever in kan niet verantwoord worden geacht, en vereist, wat Pigou in zijn
reeds aangehaalde studie noemt 'a wide experience of men and affairs and a strong
“feel” for what, with the human instruments available, will or will not work'. Op
deze ontboezeming laat Pigou dan volgen, dat ook hij als econoom en dus met het
voorbehoud van de beperking, die hij zich daarbij vrijwillig heeft willen opleggen,
van mening is, dat 'the general structure of capitalism' vooralsnog dient te worden
geaccepteerd, zij het ook, dat hij dit stelsel geleidelijk wil hervormen, een alleszins
redelijke eis, die ook door Paul Hoffman en mij wordt voorgestaan.
Beter de fouten, die het aankleven, elimineren dan een nieuw stelsel met gevaarlijke
leuzen te blijven propageren, dat alleen nog maar tijdens een oorlog - dus tijdens een
verarmingsproces - bewezen heeft werk aan allen te kunnen verschaffen en tot een
onmatige vergroting van de staatsschulden heeft geleid, waarvoor nog geen deugdelijk
bestrijdingsmiddel is gevonden.11.
Niet onbesproken mag blijven, dat het geloof in een collectivistische economie in
hoofdzaak wordt gevoed door de voorspiegeling van 'full employment'. De tijd zal
leren, dat werkloosheid optreedt bij een dispariteit tussen lonen en prijzen. Dus niet
alleen wanneer de lonen te hoog zijn in verhouding tot de prijzen, maar eveneens
wanneer ze te laag zijn in verhouding tot de prijzen. Hetgeen zich thans in de
schoenenbranche afspeelt en zich wellicht binnenkort in de textielbranche zal herhalen,
zal de juistheid dezer stelling, die de voorstanders van full employment miskend
hebben, bewijzen.
Het niet snel genoeg overwinnen van de schaarste, mede door het ontbreken van
de nodige prikkels, werpt reeds donkere schaduwen vooruit. Alleen bij de paritaire
verhoudingen van lonen en prijzen kan een zo groot mogelijke werkgelegenheid
bestendigd blijven. Door nu geleidelijk verlaging der ook door Dr Holtrop gelaakte
subsidies toe te passen, kan een naderend kwaad nog juist op economische wijze
worden bestreden! Een daarbij te verwachten grotere productie laat geleidelijk bij
een dalend prijspeil, zoals zich dat bij een vrijere concurrentie in een kapitalistische
economie voltrekt, een ruimere voorziening toe.
Maar er zijn andere motieven dan zuiver economische om vooralsnog ten gunste
van het kapitalistische stelsel te stemmen. Reeds thans mag worden vastgesteld, dat
de individuele vrijheid in dit stelsel aanzienlijk

11.

Lionel ROBBINS, 'The Economic Problem in Peace and War', 1947: 'Dit impliceert echter,
dat men beter de markt en de concurrentie kan trachten te verbeteren dan voort te gaan met
ze af te breken.'
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groter is dan die ons in een collectivistische economie gelaten wordt, waarin, bij
ontstentenis van automatische regulering, controle en dwang - weliswaar door de
voorstanders ongewild - toch hand over hand toenemen. Ernstig zijn de klachten
over rechteloosheid en corruptie, die niet te weerleggen zijn. Toegegeven, dat de
uitwassen van het kapitalistische stelsel tot bestrijding daarvan nopen, waartoe o.m.
een scherp toezicht op iedere vorm van monopolie noodzakelijk moet worden geacht,
dient te worden vastgesteld, dat de morele excessen van een collectivistische
economie, nog afgezien van de aantasting der persoonlijke vrijheid - na religie het
hoogste goed - die van het laat-kapitalistische stelsel ver overtreffen.
Het gaat in wezen niet in hoofdzaak om de keuze tussen het kapitalistische of
collectivistische stelsel, tussen grotere welvaart voor allen of ogenschijnlijk gelijk
verdeelde armoede, maar om de keuze tussen vrijheid en dwang.
Het is in tijden van grote beroeringen gebruikelijk, dat minderheden in de
verdrukking geraken en dat getracht wordt hen de wil van de meerderheid op te
leggen.
Na de tachtigjarige oorlog was het Justus Lipsius, professor aan de Leidse
hogeschool12., die de openlijke vervolging van andere godsdienstige opvattingen dan
die de overheid had aangenomen bepleitte. Het was Coornhert, die daar met de
'Vrijheidt der Conscientiën' tegen op kwam! Thans gaat het niet om een voorkeur
voor één of andere godsdienst, maar om een vrije of een dwangeconomie, welke
laatste in een geloof zonder offer dreigt te verkeren. De geschiedenis heeft ons geleerd,
dat ons verdraagzaam volk altijd de vrijheid boven de dwang verkoos. Moge dit als
een bemoedigende aanwijzing gelden, dat vroeger of later ook voor het economisch
handelen ten gunste van vrijheid in gebondenheid wordt beslist. In Amerika heeft
de periode der New Deal hier het nodige toe bijgedragen; en ook in dit opzicht is
Amerika ons voor en strekt het ons tot voorbeeld. Voor een werkelijk welvaartsherstel
kan de ontplooiing van het vrije initiatief zoals dat in een kapitalistisch stelsel tot
gelding komt vooralsnog niet worden gemist!
Vele socialisten menen nu nog, dat de economie om de politiek draait. Het wachten
is op de Galilei's onder hen, die tot de ontdekking komen, dat het in werkelijkheid
andersom is en die een aanvankelijke verzwakking hunner gelederen van zulk een
getuigenis niet weerhoudt.

12.

Mr A.A.J. Rijksen: 'Gespiegeld in Kerkeglas', 1945.
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Een ernstig Ploeger op der schoonheid Landen
A. Roland Holst
door R. Hostie S.J.
Deze bijdrage is een poging om de levende ziele-houding van een dichter
te doen aanvoelen zoals ze zich openbaart in zijn werk. Daarom wordt
nergens een oordeel of veroordeling uitgesproken. Als voor zovele
kunstenaars sedert de Tachtigers, bestaat ook voor A. Roland Holst de
godsdienst gewoonweg niet. Wanneer we soms stofen op een
'katholiek'-klinkende terminologie moeten we dubbel voorzichtig zijn.
Woorden als geloven, ritueel, hoop, zielekracht, hiernamaals, eeuwigheid
enz. dekken altijd een 'eigen' werkelijkheid.
OMvangrijk is het oeuvre van Adriaan Roland Holst niet. Voor een periode van
veertig jaar omvat het vijf dichtbundels en een fragment, enkele epische werken in
proza en een aantal kritieken waarvan twee over eigen werk. Maar het is uiterst
samengebald en gedrongen. Wie zo'n geslotenheid wil openbreken kan haar slechts
verkrachten. Daarom willen we de zielegroei van deze steile figuur mede beleven
om aldus haar streven te begrijpen.
A. Roland Holst werd geboren te Amsterdam in 1888. Hij kreeg van de natuur
een niet onbelangrijke dosis indolentie mee, en verdiept zich graag in stille dingen.
Van 1908 tot 1911 studeerde hij, of liever 'was hij student' in Engeland, o.a. te Oxford.
De poëzie - Shelley, Swinburne en Yeats - hielp hem zijn eigen wezen ontdekken,
en de Keltische en Ierse sagen stelden hem een concrete uitbeeldingsvorm voor zijn
dichterlijke droom ter hand. Sindsdien leeft hij, meestal te Bergen-aan-Zee, schouwend
en dichtend.
Deze schaarse gegevens volstaan ruimschoots, want Adriaan Roland Holst vraagt
zijn lezer niet veel te weten, maar diep aan te voelen.
***
De persoonlijk echte klank van de liefdelyriek, die spontaan uit de Italiaanse ziel
opwelt, gaat verloren wanneer schuchterheid grijpt naar een
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conventionele uitdrukking om deze diep-eigen gevoelens te vertolken.
Noord-Nederlanders ontkomen nog minder dan Vlamingen aan deze
schroomvalligheid.
Het doet wonder aan op 't eerste gezicht, dat juist Adriaan Roland Holst - later zo
stroef-gesloten - in dit genre debuteerde met een aantal kunstig bewerkte gedichten.
Deze verzen zijn misschien de populairste uit zijn werk en vielen zeer in de smaak
van het ruime lezerspubliek: ze waren een ideale uitbeelding van ietwat schroomvallig
onderdrukte liefdegevoelens. De niet onaardig bewerkte gemeenplaats neemt het
onbehaaglijke van de singularisatie weg en verleent het weeldegevoel een
'oorspronkelijke' zeggingskracht. Het stille Huisje is zo'n karakteristiek jeugdvers
waarin de dichter dwaalt door hei en bosjes, fluitend zacht en blijde, denkend aan
geen enkel nuttig ding, vrij en blij en losjes.
Twee jaar na deze eerste bundel 'VERZEN' wekte 'DE BELIJDENIS DER STILTE'
een verwonderde kritiek, want de dichter had het roer radikaal omgeworpen. Het
frisse liefdethema en de soms weemoedigzangerige modulaties worden plots
afgebroken. De beeldspraak vervaagt, ze wordt mistig, wazig en opzettelijk eentonig.
De Voorzang verkondigt een nieuwe opvatting over de rol en de taak van de dichter:
naast de held, die droom en daad verbindt, staat de dichter, wars van 't ijle geluid der
velen, die opgaan in het vergankelijke en lawaaierige leven. Zijn taak is het ver buiten
het speelse liefdeleven, de stilte der eeuwige waarden op te zoeken, daar waar de
wind waait en de golven breken, daar waar 't zwijgen der eeuwigheid toeruist op wie
ingetogen luistert.
In donker mijmren gaan ze over de aarde,
en de wind roept hen waar de uiterste rotsen
steil einden in der waatren eindloos botsen
en waar de golf in 't schuim breekt dat ze baarde.
Als zij daar komen, staan zij stil en weten
niets meer en zijn niets meer en door hun ogen
komt een aloude schemering gevlogen,
in naar hun hart tot ze alles zijn vergeten.
En dan gaat met hun lippen wind en golven
en schemeringen van die weemoed zingen
waarin de barste ellenden ondergingen waaronder 't steilst verlangen werd bedolven.
Dan staan zij en hun starende gelaten
zingen zoals nooit mensen zingen konden,
dan zij, die zwierven tot ze te steil stonden
boven de vreemde zee, en te verlaten.
En wat zij zinge' is groter dan het eigen
zielslied hen is - ...

Voorgoed verloochent de dichter zijn eerste genre. Tien jaar lang zal hij de herdruk
van zijn eerste bundel tegen houden 'omdat hij het geringe
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verband dat tussen deze en latere verzen bestond toen niet erkennen wilde'.
Het raadsel van die totale ommekeer heeft A. Roland Holst nooit expliciet willen
ophelderen. Maar zijn werk noopt ons telkens weer de verklaring te zoeken in de
mislukking zijner jeugdliefde. Op zichzelf misschien niet zo belangrijk, nam deze
ontgoocheling in zijn langnawerkend, secundair temperament mettertijd afmetingen
aan die haar tot symbool maakten eerst van zijn eigen leven, en later zelfs van het
hele wereldgebeuren. Ze liet hem niet alleen het broze der bedwelmende liefde aan
den lijve gevoelen, maar openbaarde meteen de onverzoenlijkheid dier liefde met
de hoge beschouwing. Hij had gedacht, dat zijn vragen naar het mysterie van het
leven in de minne een blijde oplossing zouden vinden; met huivering stelt hij vast
dat zij geen oplossing bracht: slechts
dit eindloos langzaam, in vermoeid beminnen,
strelend bedwelmen van elkanders zinnen.

Deze ervaring van het tijdelijke en vergankelijke der menselijke liefde is definitief.
Voortaan wil hij ze radikaal afschudden om aan de roep van 't hogere gehoor te
geven. De Bevlogene is de neerslag van die experientie zoals hij ze ziet, in zijn derde
bundel 'VOORBIJ DE WEGEN', na een jarenlang nadenken over haar zin en
betekenis. Eens had hij gewild dat zijn leven 'binnen heur haar tot de droom van een
geur werd verstild'...
toen hoorde ik en wist dat de wind
tot mij sprak van achter heur haar ik herkende zijn wijs oud woord
en de zachte spot van zijn lach toen zag ik haar aan, en zij zag
dat ik de wind had gehoord,
en zij deinsde en heur haar vloog uiteen,
haar handen woeien omhoog
- schuim dat de zee uitvloog en zij brak in een storm van geween,
en zij riep dat mijn leven loog maar de wind woei haar stem uiteen.
*

**

Het benaderen, bevroeden en omvatten van het mysterie: ziedaar voortaan zijn
levenstaak. A. Roland Holst, die 'graag hoofdartikel en brochure laat liggen om te
luisteren naar een oud verhaal of naar de wind in de schoorsteen', ziet daarvoor niet
uit naar een wetenschappelijke, philosophische of dialectische methode. Het
systematisch begrip is uit den boze, evenals de theorie 'die ontstaat als een
aanvankelijk vrij levend begrip en zich door de bemoeizucht van het brein ertoe laat
bewegen zijn z.g.z. consequenties te trekken uit al wat er op straat of binnenshuis
zoal geschiedt'. Zijn taak tracht hij dan ook te verwezenlijken door een in nadenken
verzonken ervaren van het leven. Hij laat de ervaring op hem
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toekomen in haar concrete verschijningsvorm en in haar totaalverband. Hij zal ze
eer opwachten dan opzoeken. Hij wil niet door overhaasting beletten dat ze haar
eigen inhoud zou openbaren. Evenmin wil hij door eigenmachtig optreden die inhoud
verminken. Zijn enige bedoeling is het te vereenvoudigen, te concentreren en aldus
te verhelderen.
Wie de systematische begrippen uitsluit moet naar andere middelen uitzien. A.
Roland Holst grijpt naar de levende taal1..
De poëzie heeft de kracht het alledaags ervaren te vatten en te bemeesteren door
het volledig uit te beelden en weer te geven. De poëzie kan de werkelijkheid
tegenwoordig stellen. Die 'magische' kracht van de taal is onvervangbaar wanneer
het gaat om het onnoembare en onzegbare mysterie.
Doch dat mysterie moet niet neergehaald worden tot onze sfeer; wij moeten ons
er toe verheffen. De taal zal dus de goedkope opeenhoping van het vele verwerpen,
en zoeken naar het juiste, diepe, volle, alomvattende woord. Al wat niet essentieel
nodig is moet onbarmhartig geweerd worden.
Dezelfde regel geldt voor de beeldspraak: slechts beelden die dragers zijn en boden
van het oneindige, onbeperkte, geheimzinnig boven-menselijke kunnen dienstig zijn:
zo de ijstijd en de avondbaaierd, de waaiende wind en de klotsende zee, de
neerritselende bladeren en de eindeloos eentonige regen.
Die vereenvoudiging en verinniging deelt geleidelijk aan een uiterste
gevoelsgeladenheid mee aan ieder woord. Zo kan het de werkelijkheid van het
levensmysterie dragen en vermiddelen. Daarom ligt de zin der dichtkunst van A.
Roland Holst in die ten spits gedreven vereenvoudiging en verheldering. Daarom
blijft hij een schepper met het woord, al dichtte hij in schouwend nadenken verzonken.
*

**

A. Roland Holst is niet louter een virtuoos van de taal, maar een fijnzinnig proever
van het woord, omdat hij een zeer gewetensvol uitbeelder is van de werkelijkheid,
die hij door die uitbeelding bereiken wil.

1.

Wij zijn al te zeer geneigd het woord gelijk te schakelen met het concept. Een taalkunstenaar
zal nooit die vergissing begaan. Het levende woord is toch in de totaalwerkelijkheid waarin
de hele, éne persoon zowel de eigen verstands- als eigen gevoels-elementen uitspreekt in
een organische eenheid.
De filosoof zondert de volgens hem essentiële delen van dat woord af, en noemt die concept.
Zijn verdere taak bestaat erin, dat concept, gezuiverd van alle niet-essentiële elementen te
expliciteren. Daartoe bedient hij zich van nieuwe woorden, op hun beurt tot concept gezuiverd,
die het eerste nader bepalen. Zijn methode is de verhelderende explicitatie.
De taalkunstenaar echter wordt gefascineerd door de levensgeladenheid van het woord.
Daarin wil hij de kern dier mysterieuze levenseenheid vatten, als afstraling en openbaring
van het leven van dat ene mysterie. Hij legt er zich daarom op toe die potentialiteit op te
voeren door woorden samen te brengen wier geladenheid hij zal trachten te intensifiëren door
gestage vereenvoudiging en concentratie. Zijn methode is de verhelderende intensificatie.
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Het past niet bij hem eerst en vooral naar vaardige techniek te zoeken, al ontzeggen
we hem die niet. Zijn dichtkunst eiste meer: hij zou openstaan voor het mysterie; hij
zou luisteren naar het mysterie; hij zou in voortdurend contact leven met het mysterie.
Een strenge levensregel weert dus al wat die belevenis in de weg staat, en buit uit al
wat haar bevorderen kan.
Vooreerst zijn meer uitwendige middelen voorgeschreven, als 'de middagslaap,
gevolgd door een wandeling en een koud stortbad, en later bij vallend duister, het
zitten met thee, alcohol en nicotine bij een kaarsvlam in plaats van bij electrisch
licht'. Ze zullen de dichter ontrukken aan de Actualiteit en hem bevrijden van de
heerschappij van het uurwerk, zodat het eeuwige kan oplichten naarmate het tijdelijke
verduistert. Die prikkels zijn onmisbaar, zo betoogt hij zelf in zijn beschouwingen
'UIT ZELFBEHOUD'. 'Held en heilige, als volstrekter doch beperkter verhevigingen
van het menselijk wezen, temmen de eigen roofdieren door hen te tuchtigen of uit
te hongeren; maar de dichter, wiens spanning afneemt als zij aan dreigende kracht
verliezen, moet hen niet temmen, doch - zelf nimmer veilig - hen in hun midden
betoveren, een Daniël in de kuil van zijn eigen lichaam'.2.
Die ascese gaat echter nog verder: ze omvat de onthechting van de geestelijke
gulzigheid naar kennis, en van de egoïstische voldoening der populariteit. Deze
diepgaande verloochening der eigenmachtigheid, voorwaarde tot de totale overgave
aan het hogere, is het grootse, telkens weerkerende thema van De Harpspeler:
Geen aanhang dezer duistren, noch 't vermetel
streven ten zetel,
dien zij met onderworpen ruggen schoren...
Geen aanhang, want dan kan ik u niet horen.
als ik de snaren grijp zoals gij mij,
spaar mij dan niet!
laat er niets zijn in mij dat gij ontziet,
en dat - bijzij het zingende verzaâm
van de verrukkingen die in uw naam
uitstromen - klinken zou als ijdle toon.
Gun mij geen schoon
dat ook kon zijn van wie u nooit beminde,
opdat ik nimmer vinde
bijval die u vervreemden zou.

Dit getuigenis van de asceet klinkt tevens als een credo. Een ascese toch - essentieel
middel tot het bereiken van een doel - zou zinloos zijn zo ze niet steunde op een
geloof. Dat geloof van de dichter evenals zijn hele wereldvisie is slechts
langzamerhand verhelderd.

2.

cfr. ook A. van DUINKERKEN, 'Ascese der Schoonheid', VI.
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In 'EIGEN ACHTERGRONDEN' omschreef hijzelf dat geloof: 'Het geheel is meer
dan de som van delen. Geloof is in de grond niets anders dan het als levend verband
ervaren van dit nimmer en nergens waarneembaar Surplus. Daarom is voor wie het
heeft, geloof meer dan weten, want meer dan de som van alle delen valt er niet te
weten.'
Dat geloof is de bron zelf van zijn kunst: 'Mensen of landschappen konden me,
enkel als mensen of landschappen, nooit tot een gedicht bewegen - slechts wanneer
door hen het Surplus van de som van alle delen doorkwam tot de grens van het
bewustzijn, ontstond die toestand van afzondering waarin ik van allen handel en
wandel afzag ten bate van woorden en hun kans tot een organisme, een lichaam
inderdaad te worden'.
Telkens hangt hij aan wat in hemzelf van dat Surplus getuigt en kant hij zich tegen
alles buiten hem wat de overhand van dat Surplus in de weg staat. Zijn taak is het
dat levend geloof in 't mysterie te doen zegevieren in hem en in de anderen.
In hemzelf veronderstelt dat volkomen stilte en onvoorwaardelijk openstaan. Deze
geloofseis is echter zo bovenmenselijk dat hij er zich klaar van bewust is herhaaldelijk
wankelmoedig en ontrouw te zijn geweest. Mettertijd rijst de beklemmende vraag:
is alles niet vergeefs geweest? Heeft hij het tijdelijke niet te zeer aangehangen om
nog ooit tot het hogere toegang te vinden? Zo hevig wordt soms die kwellende vraag
dat ze overslaat tot paniek, die alle geloofszekerheid aan stukken rijt - die rustige
zekerheid, waardoor hij vroeger stond 'angstloos tegenover de duistren nacht'.
Die vrees voor eigen trouw is de schrijnende wonde, blootgelegd in 'DE WILDE
KIM'. Ze geeft de snerpende kreten in, die doorklinken in De Nederlaag, zoals ze
reeds smeekte om een teken in De Harpspeler:
O, als dit hart versaagt en wankelt, zendt
het dan een teken
- een weerlicht in zijn leed dat gij niet heen zijt, dat gij mij nog weet
schelp van uw zee, zelf nietig en wel broos,
maar staag doorzongen van het eeuwig breken
voorbij dit leven, in een legen tijd,
uwer geheimen zonder duur of rust
tegen die laatste kust...

Hoe ondraaglijk ook, toch blijft deze kwelling heilzaam, daar ze stimuleert tot nieuwe
getrouwheid. Maar het getuigen over de ontrouw der anderen blijft een hachelijke
en hopeloze onderneming. De dichter doorschouwt het heden; hij voorziet de
toekomst. Maar waartoe dat alles nu hij voorgoed heeft afgezien van het actieve
handelen voor het hoge schouwen? In 't laatste vers van 'EEN WINTER AAN ZEE'
stokt zijn stem in de sombere klacht:
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Een prevelen verraste
mijn woorden van weedom;
Legt 't gij de zee ten laste
of de vlagende wind
als peinzen u verstomt?
waarom dan wel uw klagen
aan een wereld, zo blind
als de zee en de vlagen?

Niettegenstaande die bittere zekerheid gaat het duiden van het wereldgebeuren zich
opdringen aan zijn geest en zich uiten in zijn visie. Gedurende de eerste wereldoorlog
had hij zich afgekeerd van de tijdsnood. Zijn bundel 'VOORBIJ DE WEGEN',
gepubliceerd in 1920, bevat niet de minste allusie op de voorbije oorlogsjaren. Zijn
inzicht beperkte zich toen tot eigen levenslot. Sedertdien groeide het uit tot een
cosmische visie.
De Actualiteit waarin de mens opgaat door het verwerpen van het Surplus, en de
Machine, waarvan de mens zich tot slaaf maakt, verbinden zich om zijn ondergang
te bewerken. Zal dat de definitieve ondergang zijn, het voorspelde wereldeinde?
Voor wie geloven zal dit processus slechts de aard hebben van een noodweer, van
een catastrofe, die hij profetisch afschilderde in 'HELENA'S INKEER', want uit de
vernieling der velen in de luide tijd, herrijst de oneindige stilte der voortijden.
SCHOONHEID, gij, die ten onheil thans u gordde heilloze Helena - zo bang
is het den mens om het door haat verdorde
hart bij uw wrekende aantocht nooit geworden:
van overleverd horen-zeggen slechts
wist hij van wat hij nu met eigen ogen
en oorverdovende ziet aangevlogen:
't oordeel, voorkondigd lang, maar averechts
begrepen steeds en op lege baan
van ongevaarlijke eeuwigheid geschoven,
heeft voor hij toe kon komen aan geloven,
den hardgelovige te niet gedaan,
verduisterd, maar de maaksels van zijn brein
blinkend verhevigd tot gevlerkte beesten,
die hem, met wat hij is en is geweest en
nog worden wilde en al begon te zijn,
vanuit de onzalige wolke' en 't wreed azuur
verpletteren, hem met zichzelf bestokend,
tot slechts puin, heet nog, toont, doodstil narokend,
het oord waar gij uw wraak naamt.
Zou dat uur
het duister uur van ook uw inkeer blijken,
als, na dit woest treurspel der wereldrijken,
de zin der wereld zelve leegte bleek?

Helena, de Schoonheid zelve, keert weer in onbetwiste heerschappij. Dat is wel het
uiteindelijk geluk van de gelovige. Van dat ogenblik af blijft het eeuwige mysterie
heersen in zijn ziel door de Zielekracht en buiten hem door de Schoonheid - de
zintuiglijk waarneembare Zielekracht. Deze hoop, uit wanhoop geboren, verzoent
de dichter ermee slechts De Ploeger te zijn. Hij hoopt in de oogst omdat hij gelooft
in het woord.
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Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,
ik sta in uwen dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
dat ik den ploeg van uw woord mag besturen...
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien...
Opdat, nog in de laatste voor,
ik weten mag dat mij uw doel verkoor
te zijn een ernstig ploeger op de landen
van een te worden schoonheid...
(Voorbij de Wegen)

Hiermee zijn we in staat de visie van Adriaan Roland Holst te begrijpen. wanneer
we zijn duistre gestalte zien afgetekend tegen het oude duin.
Strak staart hij voor zich uit over de zee, in de rode avondgloed. De ontgoocheling
zijner eerste lief de van jaren her, toen hij, bevlogen door der stormnacht wind, zich
onttrok aan de droom binnen heur zwaar neerhangend haar, verhevigt zich in zijn
zienersblik tot de onuitsprekelijke ervaring van de ijdelheid der velen in de lege tijd.
Die velen klampen zich krampachtig vast aan het schrikbewind van uur en tijd, en
veroorzaken daardoor zelf de moderne wereldbrand van de avondbaaierd die hen
verschroeit, verschrompelt en verteert. Maar dank zij de pijn van wat niets was dan
tijdelijk geluid, verrijst de stilte weer over de zee, in eindeloze, onbeperkte rust.
Adriaan Roland Holst trachtte de hoogste uiting van het mysterie te benaderen in
de schoonheid, die hij ziet in de zinnelijk waarneembare Zielkracht, in 'de mensen
en de landschappen in zover ze drager zijn van het Surplus'.
In de magische geladenheid van de woorden en van hun mysterieus levensverband
in de taal, vindt hij het werktuig bij uitstek om zijn ervaring van dat mysterie te
vermiddelen dank zij progressieve vereenvoudiging en verheldering. Ieder nieuw
gedicht bracht nader tot het mysterie zonder het ooit ten volle uit te drukken of te
omvatten. Maar de stellige overtuiging van de gelovige overheerst onwrikbaar: eens
wordt het mysterie geopenbaard in en door het WOORD.
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Grondslagen der Sovjet-Politiek
door Dr A. Thomas
Het doel is de dictatuur van het proletariaat te vestigen in één land, dat
als basis dienen moet voor de strijd tegen het imperialisme in alle landen.
STALIN

HEeft het wel zin te gewagen van de grondslagen van een politiek die, vooral sedert
een tiental jaren gekenmerkt is door schijnbare grillen en door een soms paradoxale
flexibiliteit?
Het tegennatuurlijk niet-aanvalspact in Augustus 1939 tussen Nazi-Duitsland en
de Sovjet-Unie gesloten, kwam als een donderslag in een blauwe hemel. Nog geen
twee jaar nadien waren de 'hoge contracterende partijen' in een strijd op leven en
dood gewikkeld. Doch het niet-denkbeeldig gevaar van een nieuwe ommekeer der
allianties bleef de verhoudingen onder de verbondenen tegen Duitsland vertroebelen.
Vandaar de merkwaardige concessies aan de Sovjet-Unie waartoe de Angelsaksers,
zij het dan ten koste van derden, op de vooravond van de onvoorwaardelijke
capitulatie, bereid gevonden werden. Sedertdien volgen de Russische golven van
aggressiviteit en van verzoeningsgezindheid elkaar snel op. De Berlijnse crisis is
nog niet opgelost en reeds is een algemeen Sovjet-vredesoffensief ontketend.
Ondertussen wordt sterke druk uitgeoefend om de Skandinavische staten te beletten
tot het Atlantische Pact toe te treden en... doet Stalin - langs een persagentschap voorstellen om Truman te ontmoeten ten einde alle geschillen te regelen. In Frankrijk,
in Italië en elders is de gedragslijn der communistische partijen al even verbijsterend.
De geweldigste revolutionnaire storm wordt onmiddellijk gevolgd door een volstrekte
windstilte... die de volgende storm wellicht aankondigt.
Hoe onsamenhangend al die tactische manoeuvers ook mogen schijnen, ze maken
ongetwijfeld deel uit van een doelbewuste strategie, ingegeven door een wel
overwogen en scherp afgetekende politiek. Deze wortelt op haar beurt in een logisch
doorgedachte doctrine. De basis ervan moge vals zijn; zonder klaar inzicht in die
doctrine blijft de Sovjet-politiek een raadsel.
Nu is die doctrine geen geheim. Evenmin als Nazi-Duitsland, schijnt de Sovjet-Unie
er bezwaar in te vinden dat de wereld de diepe drijfveren van haar politiek zou kennen.
Doch daarom is ze, ondanks alle schijn,

Streven. Jaargang 2

749
buiten de Sovjet-Unie en buiten de Communistische partijen ten onzent niet bekend
noch begrepen. Dikwijls wordt de Sovjet-politiek nog verklaard door zuivere
veiligheidsoverwegingen, door 'inferioriteitscomplex', of door gewone 'klassieke'
imperialistische neigingen, die niet essentieel verschillen van die van het Rusland
der Tsaren. Misschien zijn die drijfveren haar niet geheel vreemd; zij zijn alleszins
van ondergeschikte betekenis.
Reeds in het Julinummer 1947 van het bekende Amerikaans tijdschrift Foreign
Affairs verscheen een verantwoorde en ophefmakende naamloze studie over 'The
Sources of Sovjet Conduct'. De auteur, 'X', was George Kennan, een leidende figuur
van het Amerikaans Staatsdepartement. In het Januarinummer 1949 van hetzelfde
tijdschrift verscheen een bijdrage onder de titel 'Stalin on revolution' van de hand
van een 'Historicus', een pseudoniem waaronder George Morgan, eerste
ambassade-secretaris der U.S.A. te Moskou schuil gaat. Zij is zeker niet minder
belangwekkend dan de vorige. Beperkt in haar opzet, ontleent ze haar bijzondere
verdienste aan de bronnen die de auteur raadpleegde, met name de officiële publicaties
en verklaringen van Stalin zelf over de Revolutie, - een begrip waarvan de betekenis
ruim genoeg is om heel de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie te omvatten.
Men ontkomt niet aan de indruk, dat deze wetenschappelijke en blijkbaar objectieve
samenvatting van Stalin's opvattingen over de revolutie zo mogelijk nog duidelijker
en met meer gezag de drijfveren van de Sovjet-politiek bloot legt dan de uiteenzetting
van Kennan die, hoe schitterend ook, uiteraard subjectief bleef. De beste kenner der
Sovjet-politiek is toch immer Stalin zelf. De enige hypotheek die op zijn woorden
weegt is een mogelijke onoprechtheid. De verspreiding van zijn geschriften en
verklaringen in de Sovjet-Unie, hun betekenis als leidraad voor de partij, het absolute
geloof dat de partij aan elk woord van Stalin hecht en de scrupuleuze zorg door Stalin
zelf aan de dag gelegd voor de formulering van zijn gedachten, herleiden deze
hypotheek tot een minimum. Van Stalin's 'Problemen van het Leninisme' en
'Geschiedenis der Communistische Partij', waarop de studie van 'Historicus'
grotendeels steunt, en die herhaaldelijk, zeer onlangs nog, werden heruitgegeven,
zijn thans respectievelijk 4.000.000 en 31.000.000 exemplaren in omloop.
Hierna volgt een korte, zo trouw mogelijke, doch ietwat anders geschikte
samenvatting van bewuste studie die, in Foreign Affairs een veertigtal bladzijden
beslaat.
Ze moge verwarring en... illusies voorkomen.
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1. Betekenis van de doctrine
Herhaaldelijk herinnert Stalin aan Lenin's woorden 'Zonder revolutionnaire theorie,
kan er geen revolutionnaire beweging zijn'.
Het ongelooflijk belang door de Sovjets aan de doctrine gehecht wordt begrijpelijk
wanneer men beseft dat, volgens hen, het Marxisme-Leninisme een sociale wetenschap
is in de strenge betekenis van het woord, die toelaat de loop van de geschiedenis te
voorzien en in zekere mate te bepalen (in die mate namelijk dat menselijke actie de
baan effent voor de komende gebeurtenissen). 'De macht van het Marxisme-Leninisme
schuilt in het feit, dat het de partij in staat stelt zich in een gegeven situatie te
oriënteren, de internationale samenhang van de gebeurtenissen te vatten, de loop der
gebeurtenissen te voorzien en uit te maken, niet alleen hoe en waar de gebeurtenissen
zich thans ontwikkelen, maar ook hoe en waar zij zich in de toekomst moeten
ontwikkelen.'

2. Philosophische en historische postulaten
Steunend op het dialectisch en historisch materialisme worden volgende postulaten
aanvaard:
De natuur is een samenhangend geheel. De natuurverschijnselen zijn organisch
verbonden en onderling afhankelijk. Elk sociaal systeem, iedere sociale beweging
moet bijgevolg gezien worden, niet vanuit het standpunt der eeuwige rechtvaardigheid,
maar vanuit het standpunt der omstandigheden - 'en situation' zoals Sartre zou zeggen
- die tot dit systeem en tot die beweging aanleiding gaven en waarmede ze
samenhangen.
Steeds is de natuur in beweging: altijd is er iets aan het groeien; steeds treedt er
iets in ontbinding. Alleen wat groeit (het proletariaat) is onoverwinnelijk.
Het proces der evolutie is niet zuiver kwantitatief, maar vooral kwalitatief. De
kwalitatieve omvormingen (in de sociale verhoudingen) zijn het gevolg van
opgehoopte kwantitatieve wijzingen (groei van het proletariaat). Zij doen zich plots
en geweldig voor. Zo kan de overgang van kapitalisme tot socialisme niet door
geleidelijke hervormingen, doch slechts door geweldige revolutionnaire actie
geschieden: zo wil het de natuurwet.
De evolutie is dus niet het gevolg van een harmonische ontplooiïng van een
verschijnsel, maar van de oplossing - met geweld - van bestaande tegenstrijdigheden.
Spanning en strijd tussen tegenovergestelde tendensen stuwt de geschiedenis voort.
Compromis en hervorming zijn uit de boze. Klassenstrijd is natuurlijk.
De realiteit is materieel. De bron van sociale ideeën en instellingen is te zoeken
in de materiële levensvoorwaarden. Wijziging in de productie-
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middelen verwekt noodzakelijk herziening van heel het sociaal-politiek systeem.
De ontwikkeling der productieve krachten, speciaal van de machine, moet de
verouderde productieverhoudingen grondig omvormen. De innerlijke contradictie
van het kapitalisme bestaat vooral hierin dat het, door millioenen arbeiders in
reuzenfabrieken te concentreren, aan het productieproces een sociaal karakter verleent
en aldus zijn eigen grondvesten ondermijnt, met name de private eigendom der
bedrijven. Vandaar de periodieke crisis van overproductie die alleen door socialisatie
der bedrijven kan voorkomen worden. Het enig middel daartoe is het vervangen van
de dictatuur van de bourgeoisie door de dictatuur van het proletariaat. Deze revolutie
is het gevolg van de groeiende spanning tussen de bourgeoisie en het proletariaat.
(Stalin heeft van de Marxistische thesis van de groeiende ellende van het proletariaat
wijselijk afgezien).

3. Innerlijke contradicties van het kapitalisme
Het kapitalisme is in zijn laatste stadium getreden. De monopolitische reuzentrust
en het internationaal financiewezen vormen één enkel wereldomvattend kapitalistisch
systeem. De Revolutie breekt in bepaalde landen uit. Niet, zoals Marx verwachtte,
tengevolge van plaatselijke omstandigheden, maar van de wisselwerking der krachten
binnen dit wereldsysteem zelve. - Evenmin, zoals Marx vermoedde, in de industrieel
sterkst ontwikkelde landen maar op het punt waar de kapitalistische ketting de zwakste
schakel vertoont.
Het kapitalistisch systeem ondermijnt zich zelf door het verwekken van spanningen.
Vooreerst tussen de bezittende bourgeoisie en het niet-bezittende proletariaat, met
de daaruit voortvloeiende economische crisis. Vervolgens tussen de exploiterende
kapitalistische landen en de geexploiteerde koloniën. Die spanning leidt tot nationale
vrijheidsbewegingen van volkeren, die de strijd opnemen tegen imperialisme.
Tenslotte onder rivale kapitalistische landen. Die spanning leidt tot oorlog als enig
resterend middel om tot een herverdeling van de rijkdommen der aarde over te gaan.
De twee wereldoorlogen hebben geen andere uitleg.

4. Contradictie tussen kapitalistische en socialistische systemen
Naast de drie voormelde contradicties (bourgeoisie-proletariaat; imperialistische
staten - koloniën; imperialistische rivaliteit) die in het kapitalistische wereldsysteem
woekeren, is er een nieuwe ontstaan, en wel sedert de Russische Revolutie, met name
die tussen de kapitalistische en de socialistische1. systemen. Daardoor heeft het
kapitalisme zijn wereld-

1.

'Socialisme' is voor Stalin synoniem van Marxisme-Leninisme.
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monopolie verloren: de periode van opbloei is voorbij; die van de ondergang treedt
in. Het blote feit van het bestaan van een nieuw socialistisch systeem is voor Stalin
een bewijs van de onvermijdelijke ontbinding van het kapitalisme. De
tegenstrijdigheid tussen beide systemen verwekt een groeiende spanning. De
kapitalistische machten pogen het vaderland van het socialisme te omsingelen en het
socialistisch systeem ten val te brengen. Ieder succes van het Sovjet-systeem heeft
omgekeerd een diepgaande revolutionnaire terugslag in de kapitalistische landen.
Grote krachten werken echter in de schoot van het kapitalistisch systeem zelf ten
voordele van het socialistische, namelijk de economische crisis, de oorlogen en de
volksmassa's.

5. Verschijnselen die het revolutionnair proces bespoedigen
Vooreerst de economische crises. Zij zijn het gevolg van de breuk tussen
productieverhoudingen en de productiekrachten. Terwijl de productiekrachten
voortdurend stijgen, worden de lonen laag gehouden om de winst te verhogen.
Vandaar de relatieve inkrimping der koopkracht die op haar beurt overproductie,
vernietiging van goederen, werkloosheid en ellende veroorzaken. 'Indien echter het
kapitalisme de productie zou aanwenden, niet om de hoogst mogelijke winst te boeken
maar om de levensvoorwaarden der volksmassa's te verbeteren, dan zouden er geen
crises meer bestaan. Maar dan zou het kapitalisme ook geen kapitalisme meer zijn.'
Vervolgens de oorlog. Volgens Stalin kan het belang van de oorlog als werktuig
der revolutie moeilijk worden overschat. Hij ontwricht de economische structuur
van de kapitalistische landen en ondermijnt hun gezag in de koloniale gebieden. De
eerste wereldoorlog heeft aldus een algemene crisis van het kapitalisme ingeluid.
Nooit zal dit stelsel zijn vooroorlogse stabiliteit en zelfvertrouwen herwinnen. De
tweede wereldoorlog is niet het gevolg van politieke vergissingen of ambities maar
het onvermijdelijk resultaat van de ontwikkeling van economische en politieke
krachten steunend op het huidige monopolitische kapitalisme. Het is de gevaarlijkste
oorlog voor de bourgeoisie.
Ten slotte de volksmassa's. De revolutie is niet mogelijk zonder een algemene
maatschappelijke crisis, zonder verwarring en desintegratie, en wel in zulke mate
dat de zogenaamde neutrale elementen, die de massa vormen, uit de bezittende klassen
deserteren en hun steun gaan verlenen aan het proletariaat. De bourgeoisie wordt
aldus geïsoleerd. Daarenboven moet het proletariaat geholpen worden door
buitenlandse krachten, door het proletariaat van andere kapitalistische landen en door
de machten van de socialistische staat, met name de Sovjet-Unie.
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Dit is dan het grondschema volgens hetwelk het revolutionnair proces verloopt.

6. Ebbe en vloed
Het tijdperk der wereldrevolutie, dat waarschijnlijk tientallen jaren zal in beslag
nemen, kent periodes van ebbe en vloed.
Een revolutionnair hoogtepunt werd bereikt in 1917 met de Russische omwenteling:
de golf spreidde zich over Europa uit. In 1925 stelde Stalin een verzwakking vast
die samen viel met een tijdelijke en gedeeltelijke stabilisatie van het kapitalisme. In
1927 kondigde hij een nieuwe crisis aan van het wereldkapitalisme. In 1930 en 1934
wees hij op de verscherping van de crisis, die onvermijdelijk moest leiden tot een
nieuwe imperialistische oorlog. In 1939 verklaarde hij dat deze begonnen was en
zou uitgroeien tot een wereldoorlog. Stalin beschouwt blijkbaar de jongste kwart
eeuw als een periode van stijgende revolutionnaire mogelijkheden.

7. Revolutionnaire strategie
Hoewel de ineenstorting van het kapitalisme, wegens zijn innerlijke
tegenstrijdigheden, onvermijdelijk is, toch moet ze door systematische actie worden
voorbereid. De communistische partij heeft tot taak de baan te effenen voor de
vervanging van het kapitalisme door het socialisme. Want de triomf der revolutie
komt niet vanzelf. Hij moet worden afgedwongen. Er moet voor worden gestreden.
Stalin's taal is dan ook rijk aan militaire uitdrukkingen: tactiek en strategie, staf,
kaders, voorposten, reserves, versterkte punten, vooruitgeschoven stellingen,
opmarscheren, aanvallen, terugtochten, manoeuvers, omsingeling, flankerende
bewegingen, hergroepering van strijdkrachten, enz. Hij zelf omschrijft het verband
tussen theorie en strategie. 'De Marxistische theorie bestudeert het objectieve proces
der maatschappelijke evolutie, bepaalt haar tendens en identificeert de klassen die
naar de macht toe groeien of die onvermijdelijk ten gronde gaan. Het Marxistische
programma, gebaseerd op de besluiten der theorie schetst het doel der beweging van
de opkomende klasse (het proletariaat). De strategie, steunend op de richtlijnen van
het programma en rekening houdend met de binnenlandse en internationale
machtsverhoudingen, bepaalt de algemene oriëntatie die de revolutionnaire beweging
van het proletariaat dient te volgen om in de gegeven verhoudingen het gunstigste
resultaat te bereiken.'
De strategie evolueert naar gelang van het stadium waarin de revolutie zich bevindt.
Het eerste stadium, van 1903 tot Februari 1917, was dat van voorbereiding.
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Het tweede stadium, van Maart tot October 1917, luidde de triomf in der Revolutie
in één staat.
Met het derde stadium - na de Octoberrevolutie - is het tijdperk der wereldrevolutie
aangebroken.
Fundamenteel in dit derde, huidige stadium is de functie van de Sovjet-Unie als
basis voor de wereldrevolutie die een einde zal stellen aan het wereld-kapitalistisch
systeem.
Dit grondbeginsel wordt door Stalin voortdurend onderstreept.
Toch is, buiten Rusland, de mening verspreid als zou de U.R.S.S. haar droom, de
wereldrevolutie, hebben opgegeven. Die mening houdt namelijk verband met Stalin's
bewering als zou 'de export van Revolutie' nonsens zijn.
Wellicht was Stalin oprecht toen hij dit in 1936 aan Roy Howard verklaarde. Doch
daarom sprak hij zichzelf niet tegen. De 'export' van revolutie, is inderdaad, onzin.
Maar Stalin verheelde zijn overtuiging niet dat de revolutie elders zou uitbreken.
Hoe dit zou gebeuren - onder welke binnenlandse voorwaarden en met welke
buitenlandse hulp is een andere vraag.
Zijn latere verklaringen aan King, (correspondent van Reuter) in 1943, volgens
welke Moskou zich niet in de binnenlandse aangelegenheden van andere staten wil
mengen - aan Harold Stassen, in 1946, waarbij hij loochent ooit te hebben gezegd,
dat de kapitalistische en socialistische systemen niet kunnen samenwerken, wegen
niet op tegen de ongewijzigde grondstellingen die ten behoeve van de Sovjet-Unie
en de partij herhaaldelijk opnieuw werden gepubliceerd. Zij schijnen slechts
verklaarbaar als tactische manoeuvre's en propaganda en wijzen op zichzelf geenszins
op een grondige wijziging in de revolutionnaire strategie.
Nu de triomf van de revolutie in één land een feit is, komt het er op aan door een
reeks aanvullende revoluties een einde te maken aan de 'kapitalistische omsingeling',
en de veiligheid der Sovjet-Unie te verzekeren. Met de democratisering der
'satellietstaten' werd blijkbaar dit punt van het programma verwezenlijkt. Nadat dan
de Sovjet-Unie als basis zal uitgebouwd zijn, dank zij de organisatie van haar eigen
socialistische productie, kan ze meer agressief optreden om de revolutie in het
buitenland te bevorderen. De vijfjarenplannen in 1938 en opnieuw in 1946
aangekondigd schijnen er op te wijzen, dat dit proces nu bezig is zich te voltrekken.
Ten slotte zal 'zo nodig' militaire actie tegenover de kapitalistische landen worden
ondernomen.
Het geldt hier een noodoplossing... maar ze schijnt onvermijdelijk. Stalin citeert
graag Lenin's verklaring: 'Wij leven niet alleen in een
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staat, maar ook in een systeem van staten en het bestaan der Sovjet-Republiek naast
de imperialistische staten, gedurende lange tijd, is ondenkbaar. Tenslotte zal de een
de andere veroveren. Vooraleer dat geschiedt, is een reeks van verschrikkelijke
botsingen tussen de Sovjet-Republiek en de bourgeois-staten onvermijdelijk.'
Nochtans is er kans op een uitzondering op de algemene regel, krachtens welke
het kapitalisme alleen door revolutionnair geweld kan worden omvergeworpen.
Wanneer namelijk een socialistische omsingeling in de plaats zou treden van de
kapitalistische omsingeling, dan zouden de kapitalistische landen wellicht bereid
zijn, om, uit vrije wil, ernstige concessies te doen aan het proletariaat. Van de techniek
der zogenoemde 'koude revolutie' leveren de gebeurtenissen in Oost-Europa een
voorbeeld op beperkte schaal.

8. Tactische soepelheid
De vrije strakke opvatting van de revolutionnaire strategie sluit allerminst tactische
soepelheid uit. Concrete revolutionnaire actie moet op ieder ogenblik rekening houden
met de organisatie der krachten aan de zijde van het proletariaat en met de toestanden
in het kamp van de tegenstrever. Zij moet ontketend worden telkens als de
communistische krachten op een bepaald punt die van het kapitalistisch front
overtreffen.
Hier speelt ook de wet van ebbe en vloed: zij bepaalt namelijk de periodes van
offensief en van defensief, en kan eventueel zelfs een terugtocht rechtvaardigen. Zo
is, bij voorbeeld, de vredelievende samenwerking tussen proletariaat en
bourgeois-staten, waarvan in 1925 sprake was en thans opnieuw sprake is, in verband
te brengen met een voorlopige stabilisatie van het kapitalisme en met een
overeenstemmende revolutionnaire windstilte.
Want 'veel hangt er van af of wij er in zullen slagen de oorlog met de kapitalistische
landen uit te stellen totdat de proletarische revolutie in Europa rijp is, of totdat de
koloniale revoluties een climax bereiken of de kapitalistische landen in een onderlinge
strijd over de verdeling van de exploitatiegebieden gewikkeld zijn. Het behoud van
vredelievende betrekkingen met de kapitalistische landen is daarom een verplichte
taak voor ons.'
Die vredespolitiek kan echter samenvallen met een aggressieve tactiek der
communistische partijen. Hun taak is de aanval voor te bereiden terwijl de
Sovjet-Regering aanstuurt op vredelievende samenwerking met de bourgeois-staten.
Pacifisme heeft overigens een andere zeer belangrijke tactische functie. Het kan
de gevoelens van de massa vleien en ze opruien tegen de
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'imperialistische oorlogsstokers.' Van deze tactiek zijn we heden getuige.
In hetzelfde gedachtenverband moeten ook Stalin's pogingen gezien worden om
de handelsbetrekkingen met de Westerse mogendheden - inzonderheid met de U.S.A.
te bevorderen (Amerikaanse 'big business' is onze grootste bondgenoot). Goederenruil
met en technische hulp vanwege de kapitalistische landen zijn inderdaad onontbeerlijk
voor de industriële ontwikkeling van de Sovjet-Unie. 'De grenzen dezer samenwerking
worden echter bepaald door de fundamentele oppositie tussen beide systemen waarvan
de rivaliteit en de strijd onvermijdelijk blijft.'

9. De strijd tussen twee wereldsystemen
Stalin ziet geen grondig onderscheid tussen de economische systemen van de U.S.A.
en van Nazi-Duitsland: beide steunen op het monopolitisch kapitalisme. Hij verheelt
zijn misprijzen niet voor landen waarvan de politiek vrijwel uitsluitend door materiële
belangen is ingegeven: 'Sedert wanneer stelt de bourgeoisie principes boven geld?'
Hij bewondert echter het technisch kunnen der Amerikanen. Hij gelooft niet in een
toenadering of een samenvloeien van beide systemen. 'Het sovjet-systeem zal niet
naar de Amerikaanse democratie toe groeien noch omgekeerd. Samenwerking met
het Westen kan door onmiddellijke belangen worden gerechtvaardigd, maar dan
evengoed met Duitsland als met Amerika' (Stalin aan Stassen in 1946).
De U.S.A. vormen het bolwerk van het kapitalisme. Zij zullen de laatste zijn om
tot het communisme over te gaan. Wanneer dààr een revolutionnaire crisis uitbreekt
zal dit het begin van het einde der wereldrevolutie betekenen.
Ondertussen voltrekt zich een proces, dat Stalin sedert lang schijnt te hebben
voorzien, met name de splitsing van de wereld in twee kampen die zich organiseren
rond twee centra: de socialistische staten geschaard rond de Sovjet-Unie en de
niet-socialistische machten die zich concentreren op de U.S.A. 'De strijd tussen deze
centra voor het bezit van de wereldeconomie zal over het lot van het kapitalisme en
van het communisme over heel de wereld beslissen.'

10 De volgende phase
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid hoe de leiders der Sovjet-Unie, door het
prisma van hun doctrine de huidige situatie en de toekomstperspectieven moeten
zien.
De tweede wereldoorlog betekent een climax van de tegenstrijdigheden, die de
kapitalistische wereld verscheuren. Hij heeft revolutionnaire mogelijkheden geopend
in Europa en in Azië. Het onmiddellijk en belangrijk
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gevolg hiervan is een gevoel van zelfvertrouwen van de Sovjetstaat die een
verschrikkelijke vuurproef zegevierend heeft doorstaan en die, dank zij een
veiligheidsgordel van satellietstaten in Europa en een spectaculair succes in het Verre
Oosten, niet meer voor een verplettering der revolutionnaire krachten door de
kapitalistische landen hoeft te vrezen.
Maar tenzij het kapitalisme onder de druk der huidige revolutionnaire golf begeeft,
zal een tijdelijke stabilisatie intreden van wat er van de kapitalistische wereld
overblijft. Vandaar de noodzakelijkheid om een snelle en stoute tactiek in de
onmiddellijke na-oorlogse periode toe te passen ten einde het grootste succes grondig
te exploiteren en te consolideren. Die agressieve tactiek wordt alleen getemperd door
de wens om de strijd om de wereldhegemonie niet onmiddellijk te ontketenen, gezien
de momentele materiële overmacht van de U.S.A.
Door haar huidig vredesoffensief poogt de Sovjet-Unie verdeling te zaaien in de
rangen van het Westen, en de volksmassa's te haren gunste te beïnvloeden. De U.N.O.
zelf wordt hiervoor als dankbaar instrument gebruikt.
De noodzakelijke industriële expansie van de Sovjet-Unie en van haar satellietstaten
laat vermoeden dat de Sovjet-Unie zich niet binnen de eerstvolgende twintig jaar
aan de uiteindelijke strijd zal wagen, tenzij ze tot het besluit zou komen, dat de tijd
niet meer in haar voordeel werkt.
Tot daar de samenvatting van Morgan's studie.
*

**

Wat moet hier nog worden aan toegevoegd, tenzij dat ook nog met een andere
hypothese moet worden afgerekend: quid indien de machtige constructie der
Sovjet-politiek op drijfzand rust, met name het drijfzand van een wankele 'theorie'?
Haar onverbiddelijke logica is voorzeker indrukwekkend. Ze straalt een
zelfzekerheid uit die doet denken aan de meetkunde van Euclydes. Maar de postulaten
waarvan ze uitgaat zijn niet boven alle twijfel verheven. Overigens zijn simplistische
en uiterste oplossingen gewoonlijk niet de juiste. De werkelijkheid is niet eenvoudig.
De politieke en sociale werkelijkheid is zeker niet alleen materieel. Ondanks alle
schijn, is strijd en geweld evenmin de enige drijfkracht van de maatschappelijke
vooruitgang. Niet altijd staat evolutie met revolutie gelijk.
Daarom, afgezien van de huidige machtsverhoudingen, schijnen de zogenoemde
'bourgeois-staten' die, bij het soms wat onbeholpen zoeken naar de passende vormen
van maatschappelijke hernieuwing, de evolutie boven de revolutie, de verzoening
boven de brutale ommekeer en vooral
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de morele en geestelijke waarden boven de stoffelijke verkiezen, de grote historische
wetten dichter te benaderen en de baan voor de komende gebeurtenissen beter te
effenen dan de zogenoemde 'socialistische' staten dit menen te doen.
De voorstanders van het Sovjet-stelsel beginnen hiervan vaag bewust te worden.
Dit bewustzijn komt tot uiting in de groeiende bezorgdheid omtrent de mogelijke
resultaten van een meer menselijk kapitalisme waarop het Amerikaanse New Deal,
de sociale kentering in Europa, en de sterk geëvolueerde koloniale politiek duidelijk
aansturen. Er wordt van het kapitalisme gezegd dat het een techniek is veel meer dan
een systeem. Techniek is uiteraard voor verbetering vatbaar. De misbruiken waartoe
ze aanleiding gaf zijn te verhelpen. Stalin zelf geeft toe, dat de innerlijke
tegenstrijdigheden van het kapitalisme zouden verdwijnen indien de stoffelijke
vruchten van de techniek meer aan de volksmassa zouden ten goede komen. 'Dan
zou - zegt hij - het kapitalisme geen kapitalisme meer zijn'. Men noeme het anders:
sociaal-democratie of federalisme. What is a name?
De innerlijke tegenstrijdigheden van het communisme - met name de cultus van
het geweld, waaruit toch zelden iets blijvends gegroeid is en het miskennen van de
geestelijke krachten, wat nooit straffeloos is gebleven, zijn veel gevaarlijker
ontbindingsfactoren dan de thans actief bestreden zogenaamde tegenstellingen van
het kapitalisme.
Niet een geweldige botsing, met materiële en militaire middelen, tussen politieke
machten die onverzoenbare maatschappelijke systemen vertegenwoordigen, maar
de innerlijke waarde van die systemen en hun geschiktheid om aan de huidige
menselijke - niet alleen stoffelijke - noden te beantwoorden zal, in laatste instantie,
beslissend zijn.
Weliswaar zal veel doorzicht, inspanning en edelmoedigheid nodig zijn opdat de
gehele mensheid de weldaden van de technische vooruitgang moge ondervinden, die
het Marxisme-Leninisme tot nog toe tevergeefs in het vooruitzicht heeft gesteld.
Het is echter duidelijk dat alleen een spiritualistische doctrine - niet een
materialistische theorie - het onontbeerlijk geestelijke tegenwicht kan verzekeren
zonder hetwelk, bij ondervinding, de vruchten van een geraffineerde techniek uiterst
bitter blijven.
Eens zal wellicht blijken dat de enige verdienste van het Marxisme-Leninisme
hierin bestaat, dat het door het sociaal en politiek verantwoordelijkheidsgevoel van
het Westen op te wekken, het proces der maatschappelijke hernieuwing heeft
bespoedigd.

Streven. Jaargang 2

759

Politiek Overzicht
Internationaal
GEdurende de maand Februari is de wereld getuige geweest van twee processen, het
ene in Parijs, het andere in Budapest. Het proces, dat Kravchenko, die 'de vrijheid
verkoos', 'Les Lettres françaises' wegens laster aandeed, had zijn vrolijke kant. Het
bleek, dat de russische intelligenzia, die elkaar een ruime sortering scheldwoorden
naar het hoofd wierp en slechts met moeite van handtastelijkheden kon weerhouden
worden, de ruwe geest van Peter de Grote nog niet ontworsteld was. De uitslag van
dit proces doet niets ter zake. Want, of Kravchenko zijn boek wèl of niet geschreven
heeft, de gehele wereld weet, dat hetgeen zich achter het ijzeren gordijn heeft
afgespeeld en nog afspeelt, beneden het peil van menselijke waardigheid is. Dat het
Sovjet-regiem, na eerst geweigerd te hebben een onderzoek naar zijn
concentratie-kampen toe te laten, geen ander middel om de schijn te redden vond,
dan de uitlevering als 'oorlogsmisdadigers' van drie getuigen te vragen, is al een
bewijs van zijn schuldbewustheid.
Op 8 Februari is Joseph, kardinaal Mindszenty, na een schijnproces van drie dagen,
waarbij niet minder dan de doodstraf door ophanging geëist werd, veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf wegens 'hoogverraad, poging de republiek omver te
werpen en speculatie in buitenlandse valuta op de zwarte markt'. Het onrecht de
persoon van de kardinaal en de smaad aan de katholieke Kerk zelf aangedaan kan
geen geelboek of een nog te verschijnen zwartboek bemantelen. Uit alles wat
betrouwbare correspondenten en grafologen hebben onthuld, staat vast, dat Rakosi
en zijn handlangers, op Sovjet-instigatie en naar Sovjet-voorbeeld, de moedige
kardinaal hebben aangerand in de kern van zijn persoonlijkheid. Met satanische
middelen hebben zij de geestkracht gedood van de man, die enkele maanden vóór
zijn gevangenneming gezegd had: 'Ik zal nooit iets terugnemen van hetgeen ik tegen
de communistische regering gezegd heb, God heeft mijn lot beslist en ik geef mij
aan Zijn handen over.'
Het is een verheugend teken, dat alle weldenkenden over geheel de wereld hun
afschuw betuigd hebben over de barbaarsheid van dit zogenaamde gerechtshof. Op
dit punt waren allen eensgezind. Betogingen en meetings van de massa's, protesten
in de volksvertegenwoordiging, woorden van afschuw en afkeuring door staatshoofden
moeten het Rakosi en zijn trawanten wel duidelijk gemaakt hebben, dat hun laffe
aanslag op de menselijke waardigheid niet zonder meer geduld wordt. De
Zuid-Amerikaanse staten zullen deze schending van een der grondbeginselen van
het Pact der V.N. voor haar forum brengen. Paus Pius XII, aan wie niemand de
zachtmoedigheid van de goede Herder zal ontzeggen, heeft meermalen in felle
bewoordingen dit vergrijp gegeseld. Na reeds eerder Zijn bittere smart geuit te hebben
over het vonnis van de Hongaarse primaat, sprak hij, (14 Febr.) in een Geheim
Consistorie van 16 kardinalen Zijn protest

Streven. Jaargang 2

760
uit, daartoe gedrongen door de rechten van het Geloof, welke rechten 'deze prelaat
trouw verkondigde en krachtig en moedig verdedigde.' Enkele dagen later ontving
Z.H. 35 gezanten, die, bij monde van de ambassadeur van Columbia, 'hun solidariteit
betuigden met al degenen, die om godsdienstige redenen vervolging lijden en de
fundamentele vrijheid van het mensdom verdedigen.' Het hoogtepunt van al de
protesten was op 20 Februari, toen, na een openluchtmis op het St. Pietersplein, de
Paus een menigte van honderdduizenden toesprak in een magistrale rede, die geheel
het massale gehoor overmeesterde. 'Een anti-godsdienstige staat eist, dat de Kerk
zwijgt, wanneer Zij dient te spreken, eist een Kerk, die het recht van God verzwakt,
die zich losmaakt van de basis, waarop Christus haar heeft gebouwd, die geen gehoor
geeft aan de eisen van het geweten, die zich angstig opsluit binnen de muren van het
kerkgebouw en haar rechten en plichten vergeet... Is het zo'n Kerk, die gij eert en
liefhebt?' En de menige antwoordde met een daverend, langdurig aangehouden: 'No,
No!'
Maar de gewetenloze tyrannen der Sovjet-satellieten blijven onbewogen. Met
ijzeren consequentie gaan zij voort godsdienst en Kerk te bestrijden. In Bulgarije
zijn 15 predikanten onder dezelfde beschuldigingen van spionnage, samenzwering
en zwarte handel gevangengezet, op dezelfde wijze mishandeld, en hebben, eveneens
gebroken in hun wilskracht, onder betuigingen van spijt, 'bekentenissen' afgelegd.
Dezelfde lugubere farce speelde zich in Polen, Roemenië en Tsjecho-Slowakije
af. Op het juiste ogenblik werden complotten ontdekt, valutaspeculaties onthuld en
zij, die met deze valse aantijgingen werden belast, waren 'toevallig' merendeels
geestelijken, die trouw waren gebleven aan hun leiders, als Mgr. Beran van Praag
en Mgr. Wyszynski van Warchau, in hun strijd om de ziel van het kind.
Met dit al blijft het nog de vraag, of de Sovjet-kolos, de instigator van deze
wandaden, niet op dezelfde lemen voeten staat als eertijds het czarenrijk. Maarschalk
Tito helt, om economische redenen, steeds meer naar het westen over, de Griekse
rebel Marcos, die blijkbaar Castelloscheerzeep heeft gebruikt om van straatventer
'generaal' te worden, is op een of andere manier geliquideerd en vervangen door een
andere opkomeling, de oud-kappersjongen, Joannides. Zelfs Gottwald schijnt zich
niet onvoorwaardelijk aan de Sovjet-eis te onderwerpen om de Sudeten-duitsers weer
toe te laten in Tsjecho-Slowakije. Noorwegen heeft de moed gevonden een
non-agressie-pact met de Sovjet-Unie af te wijzen en is bereid zich aan te sluiten bij
het Atlantisch Pact. De minister van buitenlandse zaken, Halvard Lange, maakte met
dit doel een reis naar de V. St. zonder echter onmiddellijk tot ondertekening over te
gaan. Met deze reis was hij voortvarender dan Stalin, die, na zijn bereidverklaring
om met president Truman te praten, er in zoverre op terugkwam, dat 'de artsen mij
sterk hebben afgeraden een lange reis te maken, in het bijzonder over de zee of door
de lucht.' Acheson had trouwens al doen weten, dat er niet gepraat kon worden, tenzij
de kwestie-Berlijn zou opgelost zijn en dat de V. St. niet afzonderlijk, maar
gezamenlijk met de andere belanghebbende mogendheden, zouden optreden. Wat
het Atlantisch Pact betreft, het Amerikaanse Congres heeft er, met het oog op de
constitutionele bepaling, dat een
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oorlogsverklaring door het Congres moet zijn goedgekeurd, bezwaar tegen om
automatisch een aangevallen bondgenoot met wapengeweld bij te springen. Daarom
heeft men de artikelen van het Pact zodanig ingekleed, dat 'een gewapende aanval
op een der ondertekenaars als een aanval op allen zal beschouwd worden, maar dat
'elk land zelf zal bepalen, welke acties het zal ondernemen om aan de aanval het
hoofd te bieden'. Door het woord 'acties' in te lassen is het bezwaar van
'oorlogsverklaring' omzeild. Uitdrukkelijk is verklaard, dat Amerika zich niet aan
zijn verplichtingen zal onttrekken.
In Frankrijk is heftige beroering gewekt doordat de communist Thorez, die tijdens
de wereldoorlog naar de Sovjet-Unie deserteerde, in de 'Humanité' wereldkundig
maakte, dat, als de Russen te Parijs zouden komen, de communisten dit niet alleen
zouden toelaten, maar ook met hen zouden samenwerken. Dezelfde houding dus, die
indertijd Mussert ten opzichte der nazi's aannam. De kwestie is in de Franse Kamer
aangesneden, waar Duclos, Fajon en Marcel Cochin beweerden, dat dit slechts een
denkbeeldig geval was, daar de Russen nooit zouden aanvallen. De Kamer liet zich
echter niet van de wijs brengen en sprak, met alleen de 182 communisten tegen, haar
afkeuring uit. Daar bleef het niet bij. De regering ging over tot een huiszoeking bij
verschillende communistische organen en vond voldoende compromitterende stukken
om tot arrestatie van enkelen over te gaan. Wil zij ernstig de landverraders
onschadelijk maken, dan zal zij de leiders, die als afgevaardigden door hun politieke
onschendbaarheid gedekt zijn, niet ongehinderd kunnen laten. De communisten
hebben reeds een tegenzet gedaan door voor de zoveelste maal het wapen van staking
aan te wenden.
Te Brussel kwam de internationale raad der Europese beweging, die verleden
jaar in den Haag vergaderde, bijeen. Churchill, wiens partij bij de symptomatische
verkiezing te Hammersmith, niettegenstaande hij er met groot gejuich ontvangen
was, de nederlaag had geleden, voerde te Brussel het woord. Er waren ook
vertegenwoordigers, natuurlijk gevluchte, uit Oost-Europa aanwezig, benevens een
delegatie uit West-Duitsland. Churchill begroette deze aanwezigheid met grote
vreugde: 'Als vrienden en makkers roepen wij een welkom toe aan de
vertegenwoordigers der grote staten en van de rassen, waarmede wij in de vreselijke
oorlog zijn verwikkeld geweest. Verder moeten wij een belangrijke stap zetten voor
het tot stand brengen van een waarlijk geunieerd Europa.'
24 Februari is op Rhodos de wapenstilstand getekend tussen Israel en Egypte. De
bepalingen zijn uitsluitend van strategisch belang, maar de waarde van dit verdrag
is voor Israel een de facto-erkenning door Egypte, waardoor het zich als lid van de
V.N. opnieuw durft voorstellen.

Nederland
De scherpe resolutie van de V.R. (28 Jan. j.l.), waarvan de inhoud door Dr van Royen
minstens voor de helft onaanvaardbaar was verklaard, was een bittere teleurstelling
voor het Nederlandse volk. Het had op recht of althans op billijkheid gerekend, maar
kreeg te doen met overmacht. Met het oog op eventuele verdere misrekeningen is
het verstandig de
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woorden van minister Stikker vast te leggen: 'Wij hangen nog aan rechtsopvattingen
en kunnen ons moeilijk aanpassen aan het feit, dat machtsinvloeden de hoofdrol
spelen in het internationale drama. Wij hebben ons vrijwillig aangesloten bij de
organisatie der V.N., waarvan wij wisten, dat de Grote Vier domineren.' Het grootste
struikelblok voor de Nederlandse regering was de omzetting van de C.G.D. in de
U.N.C.I. (commissie der V.N. voor Indonesië) welke bevoegdheden kreeg, die
onverenigbaar werden geacht met de handhaving van onze souvereiniteit. Maar,
volgens sommigen, is, sinds het bestaan van de U.N.O., souvereiniteit een begrip,
dat veel van zijn inhoud verloren heeft. Reeds op 15 Februari zou de U.N.C.I. een
rapport, in hoeverre onze regering de resolutie had uitgevoerd, aan de V.R. moeten
inleveren. Het ministerie voelde er echter weinig voor gedwee onder het juk te gaan
en kwam niet tot enig besluit. Deze aarzeling had haar weerslag in Indonesië zelf.
Sultan Hamid II betreurde het, dat zijn vertrouwen in de Nederlandse regering niet
bewaarheid was. De B.F.O. (Bijeenkomst Federaal Overleg) der deelstaten schorste
zijn werkzaamheden op en de Republiek, die zich, dank zij de bedrijvigheid der
guerilla-benden, nog geenszins verslagen acht, en in de besluiten van de V.R. een
belangrijke ruggesteun vindt, bleef even onhandelbaar als zij tot dusverre was. De
Nederlandse regering werd onder pressie gesteld. Cochran, de man, die meer naar
de grieven der Republiek dan naar de klachten van Nederland luisterde, kwam ter
bespreking naar den Haag; de Engelse regering trachtte bij monde van haar gezant
alhier, de regering tot toegeven over te halen en in de V. St. gingen stemmen op om
de Marshall-hulp stop te zetten en daardoor Nederland op de knieën te krijgen, niet
bedenkend, dat dan tevens de West-Europese Unie een deuk zou krijgen. De
ministerraad hield langdurige besprekingen tot het publiek verrast werd door het
plotselinge aftreden van de minister van Overzeese gebieden zelf, Mr. Sassen. Er
was dus onenigheid ontstaan over het te volgen beleid. Minister-president Dr Drees,
omschreef voor de vertegenwoordiging het geschil met de woorden: 'dat minister
Sassen denkbeelden had, waarmee de overige leden van het kabinet zich niet konden
verenigen'. Welke die denkbeelden waren, was het geheim van de ministerraad.
Spoedig lekte dit geheim uit. 'De Linie' wist mee te delen, dat minister Sassen
ongewijzigd wenste vast te houden aan het standpunt, dat van Royen in de V.R.
volgens de instructie van zijn regering, had verdedigd. Liever dan voor de V.R. te
zwichten, voelde hij voor rechtstreekse onderhandelingen met de V. St. aan wie
economische en zelfs strategische concessies konden worden gedaan. Mochten de
V. St. daar niet op in gaan, dan zou wellicht de bedreiging, dat wij Indonesië aan
zijn lot overlieten, effect ressorteren. Deze sprong in het duister wenste de meerderheid
van de ministerraad niet te maken. De waarnemende minister van Overzeese gebieden,
Mr. van Maarseveen, trachtte aan de Tweede Kamer duidelijk te maken wat men
dan wel zou doen. Na verklaard te hebben, dat de V.R. met zijn resolutie, zijn
competentie was te buiten gegaan, ging hij verder: 'Wij wensen geen volledige breuk
met de V.N., maar wij wensen ook geen chaos in Indonesië. De resolutie volkomen
afwijzen, zou volledige breuk met de V.N. betekenen en dit zal ook tot gevolg hebben
chaos in Indonesië. Van de andere kant Indonesië te abandonneren, is absurd. Het
woord “abandonneren” komt
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in ons woordenboek niet voor. Wij laten Indonesië niet aan zijn lot over. De volken
van Indonesië zullen ons uiteindelijk hiervoor dankzeggen.' Om uit de impasse te
geraken, had de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Mr. Beel, een plan
voorgesteld, waarmee de regering zich wel kon verenigen. De kern er van was, dat
de overdracht van de souvereiniteit zo spoedig mogelijk zou geschieden en dat na
het vormen van een interimregering in den Haag een Ronde-tafel-conferentie zou
gehouden worden waarbij desnoods de commissie van de V.N. goede diensten zou
kunnen bewijzen. Van verschillende zijde kreeg de regering harde noten te kraken.
Professor Romme meende, dat door het aftreden van minister Sassen een barst in de
regering was gekomen en zeker een barst in zijn vertrouwen jegens de regering.
Nochtans werd de motie van wantrouwen, door de heer Schouten ingediend, met 76
tegen 15 stemmen verworpen. Twee dagen later (18 Febr.) waren de besprekingen
tussen het kabinet en Dr Beel, die uit eigen beweging was overgekomen, geëindigd.
Er was volledige opheldering bereikt en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
in Indonesië kon zich geheel verenigen met het beleid van de regering, dat trouwens
weinig van het plan-Beel afweek en de resolutie van de V.R. op 28 Jan. tegemoet
kwam. De beperking van de bewegingsvrijheid der republikeinse leider werd
opgeheven. Op 12 Maart zou de Rondetafelconferentie plaats grijpen om overleg te
plegen over een zoveel mogelijk vervroegde souvereiniteitsoverdracht en over de
instelling van een federale interimregering gedurende de tussenliggende periode.
Ook wordt prijs gesteld op de aanwezigheid bij de conferentie van de Unci, teneinde
haar bijstand te verlenen.
Of deze concessies de andere partijen tevreden zullen stellen, is twijfelachtig. Niet
onwaarschijnlijk zal de regering, na zich op het hellend vlak gewaagd te hebben, nog
verder naar beneden rollen.
1-3-49
K.J.D.

Belgie
Tijdens de bespreking van de verklaring der homogene socialistische regering Spaak,
in 1946, riep de Heer Max Buset, die toen naar het communistisch bondgenootschap
hengelde: 'On prétend que nous nous associons plus volontiers avec un parti étranger
qu'avec un parti national. La mauvaise plaisanterie! S'il y a Moscou, Messieurs, il y
a aussi Rome' (Parlem. Verhandelingen, 20 Maart, 1946). Die destijds te weinig
opgemerkte uitlating viel ons opnieuw te binnen, toen we enkele dagen geleden een
artikel lazen van de hand van de doorgaans gematigde heer Bohy, leider van de
Socialistische fractie in de Tweede Kamer. Het slot luidt als volgt: 'Le Socialisme...
qui n'est pas anti-religieux (sic) et qui n'a pas de raison valable d'être anti-religieux,
est, et parfois avec une juste, avec une nécessaire violence, anticlérical... Et que le
cléricalisme, que la vérité révélée, affirmée, imposée et hiérarchisée, vienne de
n'importe où: de Rome ou de Moscou.' (Le Soir, 2 Maart, 1949).
Wellicht verklaart de herhaling van zulke affirmaties de zenuwachtigheid, die zich
van de socialisten meester maakt naarmate de 21e Juli nadert, d.i. de dag, waarop de
vrouwen stemgerechtigd zullen zijn. De B.S.P.
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zit in 1949, evenals in 1946, in de klem tussen de Christelijke Volkspartij en de
Communistische Partij; thans poogt zij enerzijds het gezag van de Volkspartij te
ondermijnen, door ze voortdurend tot impopulaire of vernederende concessies te
dwingen, terwijl ze anderzijds de aantrekkingskracht van het Communisme wil
neutraliseren, door zich op te werpen als de redster van de met werkloosheid bedreigde
arbeidersmassa.
In ons voorgaand overzicht hebben we gezien, hoe de socialisten plots de
werkloosheid hadden ontdekt. Op grond van dat 'nieuw' feit eisten zij een wijziging
in de bevoegdheid en in de rangopvolging respectievelijk van Minister De Groote
en van Minister Duvieusaert. Thans geven ze blijk van een ongewone bezorgdheid
voor het evenwicht van de begroting, dat ten gevolge van het opdoemen van de
werkloosheid verbroken zou zijn: ze eisen terstond nieuwe belastingen.
Welnu, de werkloosheid is geen 'nieuw' feit; een derde van de regeringsverklaring
was eraan gewijd; de verschillende sprekers die in de discussie tussenbeide kwamen,
sloten zich aan 'bij het opzet van de regering, door alle mogelijke middelen de
werkloosheid te bestrijden' (Parlem. Verh. 30 Nov. 1948).
Minister Duvieusaert heeft terecht geweigerd op de verlangens in te gaan van de
socialisten, aan wie de hoge leiding van de bestrijding der werkloosheid ontglipte.
Toen de heer Eyskens daarna besparingen voorstelde om de uitgaven te dekken, werd
in Le Peuple en zijn Vlaamse afkooksels een campagne tegen de Volkspartij
ontketend. Zij werd er door De Brouckère, de patriarch van het orthodox socialisme,
van beschuldigd door haar halsstarrigheid een onhoudbare toestand in het leven te
roepen en een doelmatige bestrijding van de werkloosheid in de weg te staan (Le
Peuple, 22 Febr. 1949).
Hierdoor werden de besprekingen tussen de twee meerderheidspartijen niet
vergemakkelijkt. De heer Eyskens had de afschaffing voorgesteld van de subsidies
en compensatiebons, die in 1949 van 12 op 7 milliard teruggebracht zijn. De
socialisten weigerden aldus de uitgaven uitsluitend op de 'economisch zwakkeren'
te verhalen. Zij stelden voor de onkosten te dekken, voor de helft ten laste van de
economisch zwakkeren door de afschaffing van slechts de helft der subsidies, voor
een vierde ten laste van gans de gemeenschap door nieuwe onrechtstreekse
belastingen, en voor een vierde ten laste van de 'economisch sterkeren' door de heffing
van een solidariteits-belasting op de winsten der vennootschappen.
Op de bijeenkomst, op 2 Maart 1949, van de tweepartijen-contactcommissie werd
een gedeeltelijk akkoord bereikt: de compensatiebons zouden van 4 op 2 milliard
gebracht worden, en de subsidies aan de kolenmijnen, waarvan de volledige
afschaffing een prijsstijging ten gevolge zou kunnen hebben, van 2,5 milliard op 1,5
milliard. Wat de belastingen betreft, blijven de socialisten evenwel voorstanders van
een onmiddellijke invoering: 1.500 millioen voor de steun aan de werklozen, 700
millioen voor verhoging van de steun. De Volkspartij houdt staande, dat het voorbarig
zou zijn nieuwe belastingen te heffen: het is inderdaad niet uitgesloten, dat het deficit,
dat voor het eerste halfjaar op een milliard wordt geraamd, in de loop van het tweede
halfjaar zal aangezuiverd worden. De socialisten die niet schrokken voor een tekort
van tientallen
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van milliarden, toen zij van een volksfrontregering deel uitmaakten, weten dit wel.
Maar hun bedoeling is van de Volkspartij een beslissing af te dwingen, die haar in
dit verkiezingsjaar bij een deel van haar aanhang in discrediet zal brengen. Zij drongen
dan ook aan op een antwoord tegen de 8e Maart.
De Volkspartij staat in een lastig parket, naar onze mening gedeeltelijk door eigen
schuld; haar woordvoerders hadden nooit de uiterst behendige voorstelling van zaken
van de socialisten mogen aanvaarden. Er is immers geen vergelijking mogelijk tussen
de afschaffing van de compensatiebons, d.i. van een tijdelijk redmiddel, en de heffing
van een nieuwe belasting ten laste van degenen die - als economisch sterken - zonder
de minste compensatie het volle gewicht der belastingen torsen. De geleidelijke
afschaffing van de compensatiebons is gewettigd, daar de financiële index op 375,
de prijzen-index op 385 en de lonen-index op 405 staat1.; daarentegen zou een
zwaardere belasting van de schaarse winsten der vennootschappen remmend werken
op de economische bedrijvigheid, en onrechtstreeks de werkloosheid bevorderen.
De taak van de Volkspartij werd evenwel niet verlicht door de houding van de
Christelijke Syndicaten, die blijkbaar vrezen door de socialistische overtroefd te
worden, noch door die van de Nationale Raad van het Gezin, die zich om sentimentele
redenen tegen de afschaffing van de compensatiebons had verzet.
Zal de C.V.P. op het stuk van nieuwe belastingen toegeven om de 21e Juli te
bereiken? Of zal zij op haar standpunt blijven staan op gevaar af van vroegere
verkiezingen, zonder vrouwenstemrecht en zonder zetelaanpassing? Want dit is de
pijnlijke keus, waarvoor zij door het cynisme van de socialistische partner wordt
geplaatst.
Ondertussen is de 8e Maart voorbij zonder dat de Volkspartij zich heeft moeten
uitspreken. Men krijgt algemeen de indruk, dat de socialisten zelf met vervroegde
verkiezingen niet ingenomen zijn, en daarom de moeilijkheden niet op de spits zullen
drijven. Misschien aarzelen zij - en dit zou hun tot eer strekken - op verkiezingen
aan te sturen, op het ogenblik dat het Atlantisch Pact ondertekend, dat Benelux gered
en dat het 'long term program' van de E.O.E.S. ten uitvoer gelegd moet worden.
10 Maart, 1949
Th.L.

1.

Inlichtingen door de Heer Masoix verstrekt op de vergadering van het Nationale Comité van
de 7-2-1949.
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Kroniek
Kosmos, Aarde, Mens en God
In dit boekje1. stelt de schrijver zich ten doel, een theologisch antwoord te geven op
vragen, die het nieuwe wereldbeeld bij velen doet rijzen.
Oudtijds, toen de aarde nog gold als het onbewegelijke middelpunt van het heelal,
door het hemelgewelf als door een machtige koepel overhuifd, werd de mens
beschouwd als de kroon der Schepping, als de koning van het heelal, te wiens wille
zon, maan en sterren geschapen waren.
Wel voer er een schok door de mensheid, toen Copernicus de aarde uit dat
middelpunt wegstiet, en ze als een gewone planeet, draaiend om haar as, om de zon
liet wentelen. Maar ten slotte bleef de aarde toch vanwege den mens met zijn
onsterfelijke ziel het morele middelpunt van het heelal.
Gold onze zon daarna, in plaats van de aarde, nog een tijdlang als het middelpunt
van het heelal, ook zij werd op haar beurt onttroond en ging als een ster van
middelmatige grootte verloren ergens te midden van de honderd milliarden sterren
van den Melkweg. En die Melkweg is slechts een der honderd millioen spiraalnevels,
die binnen de 500 millioen lichtjaren in de hemelruimte verspreid liggen, en die elk
afzonderlijk uit milliarden zonnen bestaan. En met den nieuwen spiegelkijker van 5
meter doorsnee op den Mount Palomar hoopt men het aantal sterrenstelsels tot op
1000 millioen lichtjaren afstands te kunnen schatten. Het aantal sterren is
onvoorstelbaar, boven alle maten!
Onder den indruk van die onmetelijke grootte van het heelal vraagt men zich af:
wat is de betekenis en het doel van dat alles? En de gedachte dringt zich op, dat men
het heelal te beschouwen heeft als een onmetelijke, maar toch eindige voorstelling
van den oneindigen God. De onmetelijke eindigheid van Zijn werk wordt voor ons
een sprekend bewijs Zijner oneindigheid. Als God besloot zich in de schepping te
openbaren, dan moest de uitvoering in haar grootsheid al onze begrippen te boven
gaan.
Indien dan de hemelen geschapen zijn, om Gods glorie te verkondigen, dan moeten
er schepselen zijn, die Gods werk in het heelal erkennen, met verstand en vrijen wil
begaafde wezens, om Hem deswege te verheerlijken en te aanbidden. God is de
hoogste Goedheid, Hij is Liefde, en aan de liefde is het eigen zich mede te delen, zij
is 'diffusivum sui', uitstralend naar buiten. En de laatste grond voor de schepping van
met verstand begaafde wezens was, volgens het mooie woord van Scotus, dat God
'condiligentes se', wilde hebben, wezens, die aan Zijn Liefde beantwoorden, en delen
in de Eeuwige Liefde, die Hij zich Zelven toedraagt.
Welke zijn dan nu die verstandelijke wezens, waarvoor het Al ge-

1.

Wilhelm SCHAMONI, 'Kosmos, Erde, Mensch und Gott'. 54 pp. Im Bastion-Verlag,
Düsseldorf, 1948.
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schapen werd? De schrijver antwoordt: de mensen, de engelen, de bewoners van
buitenaardse werelden.
De mensen: niet uitsluitend voor de mens in zijn kortstondig bestaan op deze
nietige aarde. Ondanks alle vorderingen der astronomische wetenschap blijft onze
kennis van het heelal uiterst gebrekkig. Indien men het heelal mag beschouwen als
een geweldige spiegel, die Gods grootheid weerkaatst, dan lijkt die voor ons sterfelijk
oog als versplinterd in honderdduizend stukken, welks splinters meer fonkelen dan
spiegelen. Maar na dezen aardsen tijd mogen wij hopen in dien spiegel het heelal in
zijn gehelen samenhang te aanschouwen en daarin Gods oneindige grootheid te
erkennen. Ziel en lichaam, door den dood tijdelijk gescheiden, zullen op den jongsten
dag weer verenigd worden. Indien het wezen der eeuwige gelukzaligheid voor de
uitverkorenen in de aanschouwing Gods bestaat, zal ook het verheerlijkte lichaam
delen in de glorie, en zullen de verklaarde ogen des lichaams in het onmetelijke heelal
een voorwerp van aanschouwing hebben, dat op zijn wijze aan de grootheid der
goddelijke aanschouwing beantwoordt.
Zulk een wijze van ervaring kan men volgens den schrijver ook bij de engelen
veronderstellen. De engelen zijn geen wezens, die zich van de overige schepping
afzijdig houden. In de bijbelse Openbaring tonen zij zich als ware wereldburgers van
het grote Gods rijk. Zij verschijnen en werken in de wereld, zij delen in den strijd
tussen goed en kwaad, zij zijn beschermengelen van vorsten en volkeren, boden van
God aan de mensheid, dragers der gebeden en voorsprekers voor den troon des
Allerhoogsten, zij hebben op aarde hun tijdelijke taak tot aan de voleinding der
eeuwen. Ook van hen mag men aannemen dat zij uit de materiële schepping God
des te volmaakter leren kennen, naarmate zij als zuivere geesten hoger begaafd zijn.
De zichtbare schepping heeft hare geheimen, die voor het menselijk verstand
verborgen zijn, maar voor hoger staande intellecten open kunnen liggen, en voor hen
een ware verrijking hunner kennis betekenen. Het aantal der engelen moet ontzaglijk
groot zijn. De heilige Schrift spreekt van heerscharen, van myriaden, van millioenen...
Die ontzaglijke onzichtbare wereld van zuivere geesten, die met de zichtbare wereld
een geheel vormen, moet men in rekening brengen, als het wereldtoneel ons zo
onmetelijk groot, en de rol, die wij er in spelen, ons zo oneindig klein schijnt.
Behalve de mensen en de engelen zijn er waarschijnlijk nog andere toeschouwers
en spelers op het grote wereldtoneel: met verstand begaafde wezens op andere
hemellichamen. Hoevele er onder de ontelbare hemellichamen bewoonbaar zijn voor
mensen als wij, weten wij niet. Bedenkt men hoeveel voorwaarden vervuld moeten
zijn voor die bewoonbaarheid, dan moet men besluiten, dat de bewoonbare werelden
betrekkelijk zeer zeldzaam zijn, al kunnen zij in die millioenen sterrenstelsels absoluut
genomen nog zeer talrijk zijn. Maar aangenomen, dat het heelal evenzeer een
uitwerksel is van Gods goedheid en liefde, als van Zijn grootheid en almacht, kan
men verwachten dat er te midden der onmetelijke onbewoonbare woestijnen zich
bevoorrechte oasen bevinden, waar door verstandelijke wezens den Gever van alle
goed aanbidding en lof wordt gebracht. Wij kunnen ons schepselen denken, wier
geestvermogens de onze verre overtreffen en binnen wier bereik valt, wat ons be-
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vattingsvermogen te boven gaat. Ook hun wijst de zichtbare schepping den weg tot
den Schepper, is de wondervolle kosmos een beeld en een spiegel van Gods grootheid
en almacht.
Is er niets, waardoor de aardse mens zich onderscheid van die andere schepselen?
Helaas, ja, zegt de schrijver, het is de zonde die haar stempel gedrukt heeft op de
aardse mensheid. Mogen andere 'mensheden' hoger staan op de ladder van het
geschapene, mogen zij edeler, volmaakter, heiliger zijn, mogen zij branden van
serafijnse liefde tot God, wij aardse mensen waren geroepen de barmhartigheid en
liefde Gods tot ons neer te halen, die barmhartige Liefde, waarmede God ons bezocht
heeft in de Menswording van Zijn Zoon. Zo zullen wij, mensen, in het geweldige
loflied, dat de gehele Schepping aanheft, den dank zingen der Verlosten, die verloren
waren door eigen schuld, een loflied, dat enkel kan worden gezongen door wezens,
die van den dood tot het leven zijn opgewekt. Misericordias Domini in aeternum
cantabo!
Wij bevelen dit werkje met zijn rijkdom aan oorspronkelijke ideeën gaarne ter
lezing aan.
Dr J. Stein S.J.

Nieuwe bijbelse documenten
Een jaar ongeveer geleden werd de sensationele ontdekking gemeld van oude
hebreeuwse documenten, in de woestijn van Juda, bij de Dode Zee. Zeer onlangs
werd van twee zijden meer licht geworpen op de aanvankelijk vage berichten.
In het laatste Septembernummer van The Biblical Archeologist heeft prof. Miller
Burrows van de American School of Oriental Research in Jerusalem verslag
uitgebracht over de wetenschappelijke betekenis der vondst; in het laatste nummer
van het Bulletin of the American School of Oriental Research (BASOR, nummer
111) werd eveneens een overzicht gegeven van het door de Amerikanen onderzochte
gedeelte der ontdekking. - Anderzijds heeft prof. Sukenik, van de Hebreeuwse
Universiteit te Jerusalem, op zijn beurt, over het gedeelte dat in zijn bezit kwam, een
in het Hebreeuws gesteld boek gepubliceerd1.; onlangs had de Leuvense Universiteit
de eer prof. Sukenik zelf zijn werkzaamheden te horen uiteenzetten.
Uit de genoemde publicaties blijkt dat de 9 documenten toevallig gevonden werden
door rondtrekkende Bedoeïnen in een grot van een der wadi's (beken), die ten N. van
de Dode Zee uitlopen in het Jordaandal. De rollen waren geborgen in aarden kruiken,
die alle op twee na, stukgeslagen werden: de twee gaaf gebleven recipiënten worden
door de Bedoeïnenvrouwen gebruikt, en konden tot geen prijs door de Amerikanen
afgekocht worden. De handschriften waren in geteerd linnen gewikkeld: af en toe
heeft het asfalt de beschreven oppervlakten beschadigd. Men vermoedt dat men
gestoten is op een geniza (rommelkamer), waar men niet meer gebruikte gewijde
schriften opborg; doch de zorg waarmede deze behandeling geschied is, wijst wellicht
op andere oorzaken, b.v. vervolging of geheimhouding.
De Bedoeïn had aanvankelijk geen

1.

E.L. SUKENIK. 'Megillôt genûzôt'. Jerusalem, Mosad Bialik, 1948.
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begrip van de waarde van zijn vondst, en kwam een deel der rollen aanbieden bij
een mahommedaanse antiquaar te Bethlehem, voor de som van 20 Palestijnse ponden
(ongeveer 2000 fr.). De antiquaar - oprecht of geveinsd - vond die som te hoog, en
daar hij op één der rollen het syrisch estrangelo-alfabet meende te herkennen, verwees
hij de Bedoeïn naar het klooster der (schismatieke) Syrische monniken. Deze zonden
de handschriften naar hun Sint-Marcusklooster te Jerusalem, waar ze door de
Amerikanen werden gefotografeerd en wellicht, althans later, aangekocht.
Ondertussen, op 21 November 1947, - achter de prikkeldraadversperring, zoals
prof. Sukenik te Leuven vertelde -, werd ook aan hem een ander deel der vondst
aangeboden door de mohammedaanse antiquaar van Bethlehem. Op 29 November,
- op de dag dus van de erkenning, te Lake Success, van de nieuwe Israelische staat
-, vond de eerste aankoop plaats. Later, in Januari 1948, had prof. Sukenik ook de
gelegenheid de in Syrisch bezit gekomen handschriften te onderzoeken.
Alles samen vond men negen rollen, waarvan er vijf in het bezit der Syriërs (of
Amerikanen??) zijn, en vier toebehoren aan de Hebreeuwse Universiteit. Drie rollen
(één van de Syriërs, en twee van de Israëliten) werden nog niet onderzocht; prof.
Sukenik brengt de zijne over naar Amerika, om ze daar met speciale zorg te laten
afrollen en fotograferen.
In Syrisch bezit bevinden zich:
1. Een rol met de volledige Isaiastekst. Volgens de Amerikaanse geleerden dateert
dit in vierkantig schrift geschreven document uit de jaren 100 vóór Christus (het is
dus ouder dan de oudste hebreeuwse papyrus, de zgn. 'papyrus Nash' 1e eeuw vóór
Chr. Als men bedenkt, dat het oudste tot nu toe bekende hebreeuwse handschrift van
de Bijbel uit de Xde of IXde eeuw na Chr. stamt, dan begrijpt men het belang van
deze ontdekking. In weerwil echter van de duizend jaar verschil in ouderdom vertoont
het nieuw ontdekte handschrift een treffende overeenkomst met de massoretische
tekst: prof. Sukenik sprak van 80 tot 90% overeenkomst. Het manuscript is ongeveer
7 m. lang, 26 cm. hoog en bevat 54 kolommen van ongeveer 29 regels; behalve de
bekende copistenfouten (overslaan van woorden of regels, homoiarcton en dergel.)
is het handschrift zeer verzorgd. Prof. Sukenik, die twee hoofdstukken (Is. 42 en 43)
publiceerde, signaleert vooral een interessante eigenaardigheid, nl. het veelvuldig
gebruik van 'ligatures'.
2. Een haggadische midrasj (d.i. speculatief commentaar) op de profetie van
Habakuk. De toepassing, die telkens gemaakt wordt op de eigen tijd, is te vaag om
uit te maken of hier de hellenistische tijd of de Romeinse bedoeld wordt. - Prof.
Sukenik meent, dat de beroemde schilderingen van de bekende
Doura-Europos-synagoge op dergelijke midrasjim teruggaan.
3.-4. Deze twee rollen bevatten een soort reglement van een Joodse secte of
communiteit. Prof. Sukenik denkt aan de Esseniërs; doch er zijn trekken die niet
overeenkomen met het klassieke beeld, dat geschetst werd door Flavius Josephus en
door Philo. Anderen verwijzen naar de 'gemeente van het Nieuwe Verbond in het
land van Damascus', een secte die rond 1900 bekend werd door sommige te Kairo
ontdekte documenten.
5. De vijfde rol werd nog niet onderzocht.
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In het bezit der Joodse Universiteit bevindt zich het volgende:
6. Het 'Boek van de strijd van de Zonen des Lichts tegen de Zonen der Duisternis'.
De rol is 2,70 m. lang, en gemiddeld 16 cm. hoog; zij bevat 19 kolommen van 16 tot
18 regels. De 'Zonen des Lichts' zijn de stammen van Juda, Benjamin en Levi; hun
tegenstrevers, de 'Zonen der duisternis' zijn de 'benden' van Edom, Moab, Ammon
en Philistijnenland, samen met de Kittim (Grieken) uit Syrië (de Seleuciden dus).
Het handschrift schijnt te dateren van even vóór de tijd der Makkabeën.
7. De Hebreeuwse Universiteit bezit ook drie losse bladen van elk 4 kolommen
(met ongeveer 35 regels), waarin zeer mooie psalmen zijn overgeleverd. Het feit dat
deze verheven religieuze gedichten zolang onbekend zijn gebleven, wordt door Prof.
Sukenik geweten aan het esoterisch karakter der secte, die ze bewaard heeft.
Het groot belang van deze vondst hoeft niet bewezen te worden: bijv. op grammaticaal
gebied zijn de geleerden nu in het bezit van zeer interessante teksten, die getuigen
zijn van het tussenstadium der hebreeuwse taal, tussen de laat Oud-testamentische
teksten en de nieuwere Misjnaliteratuur. In het domein der ideeën is de contactname
met de opvattingen van een gesloten joodse secte hoogst welkom. Maar boven alles
is de ontdekking van het gehele Isaiasboek, met een duizend jaar oudere tekst dan
de tot nu toe bekende, een onschatbaar 'geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid',
om de eigen woorden te gebruiken van de Joodse geleerde, die zoveel bijgedragen
heeft tot de snelle bekendmaking van deze archeologische ontdekking.
J. De Fraine S.J.

De Agamemnoon van Herwig Hensen
Herwig Hensen publiceerde in het Decembernummer '48 van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift een omwerking van EURIPIDES' drama Iphigeneia in Tauris. Ziehier in
't kort de inhoud van deze antieke tragedie: de ziener Kalchas meldt aan de Grieken
die naar Troje optrekken, dat de goden geen gunstige wind zullen sturen, zo niet
Iphigeneia, dochter van de leider van de tocht, Agamemnoon, geofferd wordt. Op
het ogenblik dat ze zal worden gedood, ontvoert haar de godin Artemis en maakt
haar tot priesteres in Tauris. Volgens een variant werd Iphigeneia in een hinde
veranderd en is in die gedaante weggevlucht. H. Hensen verwerkt deze laatste versie.
Het oude drama draagt de naam Iphigeneia, omdat 'de belangrijkste en schoonste
figuur hierin Iphigeneia is'. Het stuk van H. Hensen heet nadrukkelijk Agamemnoon,
omdat deze er de hoofdrol in speelt en zich tegen de uitspraak van Kalchas verzet.
Tussen 'blind geloof' en 'helder, redelijk inzicht' heeft Agamemnoon het laatste
gekozen: hij zal Iphigeneia sparen, er voor zorgend met zijn dochter en de ziener
alleen te zijn, wanneer het offer moet voltrokken worden. Agamemnoon maakt de
ziener dronken en bij het grillig licht van een toorts, die ten slotte wordt uitgetrapt,
vertelt hij in een steeds wilder wordend tafereel, aan de beroesde ziener, dat plots
een hinde in de plaats van Iphigeneia staat en wegrent 'naar ongeweten
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verten'. Daarop strompelt Kalchas weg en roept 'wonder' tot de wachten. Wanneer
de andere leiders van de tocht 's morgens Agamemnoon komen danken omdat de
goden gunstige wind hebben gezonden, weigert hij hun dank en toont hij aan zijn
vrouw en zijn broer de levende Iphigeneia. Het wordt echter voor hem een grote
ontgoocheling, want beiden zijn vol afschuw omdat hij voor het offer teruggedeinsd
is, vol angst voor wat de toekomst brengen zal. Hun ogen zien wel het beeld van
Iphigeneia, maar 'luistert het bloed naar de opdracht van onze hersenen?' vraagt
Menelaos. Daar Klutaimnestra vóór het offer reeds afscheid genomen heeft van haar
dochter, zal dit vaarwel voortaan 'als een vraag, een raadsel, een onzekerheid, een
openlijk dreigement' tussen de moeder en haar kind staan, tussen Iphigeneia en allen.
Wanneer dan Agamemnoon in de stem van Achilleus, deze late minnaar van zijn
dochter, de onbezorgde jubel om de nabije strijd hoort, beseft hij 'hoe reeds alles
zonder zin is', hoe het leven Iphigeneia heeft losgelaten, hoe hij nu pas zijn dochter
waarachtig verliest. Een ogenblik nog poogt hij de anderen 'van God te genezen',
maar als hij merkt hoe zij 'hun kracht uit hun blindheid putten' en hoe ze die blindheid
niet willen opgeven, berust hij erin Iphigeneia voor het leger te verbergen 'uit trots
en volheid'. Wanneer hij de soldaten hun godenliederen hoort zingen, zegt hij somber
tot Iphigeneia: 'Ik zal echter zwijgen tussen hen in; en gij, alleen hier, zult zwijgen.
Maar binnenwaarts zal het lied zijn in ons, dat wij God hebben overwonnen.'
Shakespeare en Racine kenden reeds het herschrijven van antieke themata. Zij
eerbiedigden echter steeds de geesteswereld der ouden, maar werkten de
psychologische spanningen uit, ze aanpassend aan de smaak van hun tijd. Sartre,
Anhouilh en Gide gingen verder en terwijl ze het materiële raam van sommige
gebeurtenissen, de namen der helden en heldinnen bewaarden, diende hun stuk een
eigen thesis, die geheel aan de oude wereld vreemd was. De 'man in de beneden-loge'
die op de planken verschijnt is evenmin een oorspronkelijke vondst. H. Hensen loopt
dus in een platgetreden spoor. Wij bedoelen dit niet als een depreciatie van H.
Hensen's werk en noemen het geen gebrek wanneer een schrijver op het gebied van
conceptie en vorm niet volstrekt oorspronkelijk is: de leer der culturele autarkie voor
volkeren of personen is wel gebleken een sprookje te zijn.
De thesis van zijn stuk is erg eenvoudig: er bestaan geen goden. Om dit te suggereren
volgt hij het schema van het kindervertelsel, waarbij de goeden altijd gelijk en de
slechten altijd ongelijk krijgen. De enige 'goede' is Agamemnoon, en wanneer de
opgestoken wind tenslotte zijn laatste twijfel overwonnen heeft, gelooft hij niet meer
in de goden. Dus bestaat God niet. De onsympathieken geloven wel in de goden: dus
bestaan de goden niet.
H. Hensen kan ons voorwerpen, dat we simplificeren en de hele episode met
Kalchas in de tent vergeten. Dit doen we niet. Wanneer Agamemnoon de ziener heeft
ontmaskerd, is dit envenmin een bewijs tegen de goden, als de opgestoken wind in
de oude fabel een bewijs is vóór. H. Hensen wil ons laten geloven dat Agamemnoon
'aan de baard van Zeus getrokken heeft': Agamemnoon heeft hoogstens Kalchas' spel
doorzien. En het tafereel met de priester
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heeft alleen belang voor hem die meent dat de gunstige wind een waarborg kan zijn
voor het bestaan der goden. Want H. Hensen steunt op het nergens bewezen postulaat:
dat de goden alleen bestaan omdat de priesters het beweren. En hij redeneert: welnu
deze priester, als type van alle andere, heeft gelogen, daar Iphigeneia nog leeft en er
nu toch gunstige wind is opgestoken. Dus bestaan de goden niet.
Deze Agamemnoon maakt op ons de indruk van een onhandige godloze preek: hij
geeft aan zijn tegenstanders schampere, niets ter zake doende antwoorden, die men
vanwege een gepijnigd vader aanvaarden kan; hij antwoordt op de gestelde
moeilijkheden met argumenten ad hominem, en vooral, het zuiver extrinsieke teken
van de gunstige wind heeft voor hem dezelfde waarde als voor zijn tegenstanders,
maar hij interpreteerd het in tegenovergestelde zin.
Heeft dit stuk dan geen kwaliteiten? Het irriteert ons wel, maar de taal ervan is
ongetwijfeld krachtig, vast, gecondenseerd, direct en helder. Natuurlijk heeft het
Nieuw Vlaams Tijdschrift, als literair maandblad, dat, volgens M. Gijsen, 'mensen
van allerlei belijdenis groepeert', dit stuk alleen om deze literaire kwaliteiten
geaccepteerd. Maar zou de leiding van het tijdschrift een dergelijk stuk ooit opnemen
indien het een pleidooi was voor het bestaan der goden? Wellicht menen de leiders,
voortdenkend volgens het schema van H. Hensen's bewijsvoering dat een god-gelovig
stuk onmogelijk goed geschreven kan zijn?
Blijft nog de vraag te beantwoorden, welke invloed de opvoering van dit toneelstuk
op gelovige christenen kan uitoefenen. Wat de massa van eenvoudige, gelovige hoewel voor een gedeelte niet practiserende - monotheisten betreft, die dan toch in
Vlaanderen het grootste deel der luisteraars zou uitmaken: waarschijnlijk zal het stuk
voor hen totaal onschadelijk zijn. Ze zullen hard applaudisseren, en Agamemnoon
een hele kerel vinden, omdat hij die brave Iphigeneia uit de handen van de bedrieger
Kalchas heeft gered en dat op grond van de eenvoudige redenering: er is maar één
God, wat dus die Kalchas in naam van andere goden komt bevelen, is zuiver bedrog;
laat Agamemnoon dus maar doen. En het subtiel overspringen van goden op God,
zal wellicht voor allen ondoorzichtelijk blijven. En voor onze intellectuelen?
Agamemnoon beweert dat ons de moed ontbreekt om de duizend wanen van ons
geloof 'weg te redeneren'. Wij hebben de stellige indruk dat H. Hensen die moed wel
heeft, wij geloven echter even stellig dat ieder ontwikkeld mens, die in deze
Agamemnoon naar redeneringen zoekt, te vergeefs zal zoeken; of hij zou, in deze zo
belangrijke vraag, met uiterst weinig tevreden moeten zijn.
H. Hensen kan het ons niet kwalijk nemen dat zijn stuk ons erg ontgoocheld heeft:
hij heeft een fabel beloofd, en wij kregen discussies waarin nergens geantwoord
wordt op de ernstige bezwaren van ons geloof, dat slechts wordt uitgescholden om
zijn 'traagheid, benepenheid, achterdocht en geestelijke luiheid'; hij verwerpt terecht
mensenoffers maar gooit, alleen op grond daarvan, in één ruk elk offer van zich af;
hij trekt te velde tegen de vergoddelijkte donder, bliksem, zee en wind, en op het
eind zouden wij moeten geloven dat hij elke God overwonnen heeft!
Zo werd Agamemnoon van H. Hensen niet veel meer dan een zeer persoonlijke
bewering dat hij God heeft overwonnen. Met die affirmatie
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staat hij niet alleen: dat hebben voor hem, met heel wat meer hartstocht, reeds hele
generaties van rationalisten betuigd. Maar nog niemand hunner wist een antwoord
op de opwerping van Nestor: 'Gij vergeet de ingeving, de openbaring, het raadsel
van alle leven en van alle schepping.'
A. Boone S.J.

Twee Deuren
Na het bejubelen van Le Maître de Santiago als een verblijdende 'boodschap van het
eeuwige Katholicisme' (aldus de Engelse criticus Sydney Hart) is opnieuw de strijd
ontbrand over het al dan niet katholiek zijn van de Montherlant. Pages Catholiques
verscheen, bijeengegaard uit zijn werk door Mme Kasterska.1. Haar conclusie laat
geen twijfel over: het is mijn diepe overtuiging, dat, wat de anderen en soms ook
hij-zelf zeggen mogen, Montherlant altijd het geloof had en altijd nog heeft. Volgens
haar kan men geen regels schrijven, die kennelijk christelijk zijn geinspireerd zonder
dat men gelooft. Na de inleiding van Mme Kasterska, die meer moet overtuigen door
de bezielde belijdenis van de schrijfster dan door de onontkoombaarheid van haar
betoog maakt de Montherlant zijn mening over haar pogen kenbaar in een minzame
dankbrief, die hij haar stuurde. Men heeft, zo zegt hij, gedeelten uit mijn werk
gebundeld onder de titel Pages de Tendresse. Men had bijvoorbeeld even goed een
keuze kunnen doen onder de naam Pages de Dureté. Het is de Montherlant best,
'schrijvende zo niet alleen voor mijzelf, dan toch voor allen'', indien men zijn werk
onder een bepaalde belichting stelt, ten dienste van een bepaalde gemeenschap. Maar
hij waarschuwt in deze brief op beminnelijke wijze voor dergelijke bemoeiingen.
Een gepurificeerde de Montherlant is meteen een gesteriliseerde, herleid tot een
ongevaarlijk fragment van zichtzelf.
De Montherlant maakt het degenen, die hem zo graag als een der hunnen zouden
nawijzen, niet gemakkelijk. Hoe kan het anders. Hij vergat, naar hij eens zei, nimmer
zich er terstond van te vergewissen, als hij een huis binnenging, of er wel een deur
was waardoor hij het meteen weer kon verlaten. Een vrijwel tegelijkertijd verschenen
boek, Les Enfances de Montherlant, door J.-M. Faure-Biguet, werpt enig licht op de
veelheid der mogelijkheden in de Montherlant. Een Bretonse afkomst droeg bij aan
de neiging tot mystiek, die nog verhevigd werd door het 'catholicisme ardent' dat
zijn voorouders van vaderszijde, uit Catalonië herkomstig, beleden. Maar er is ook
de herinnering aan François de Montherlant, afgevaardigde in de Assemblée
Constituante van 1790, die daar zijn voltairiaanse vertogen afvuurde tegen de edelen
en de clerus. En aan moederszijde nog de grand homme Henry de Riancey, advocaat
en secretaris van het kiescomité voor godsdienstvrijheid. Zijn vader was opgevoed
door de Jezuïeten, zijn moeder en vooral zijn grootmoeder hadden een diep geworteld
vooroordeel tegen deze heren: een rest Jansenisme, dat aan die zijde nawijsbaar is.
Dit alles is de Montherlant. Misschien is niemand autonoom. Hij is het zeker niet:
een heel geslacht vecht in hem om voorrang en neemt

1.

Libr. Plon, 1948.
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beurtelings het woord. Maar juist deze verankering in Frankrijk's veelzijdigheid
verleent de problematiek van de Montherlant-privé haar grote aantrekkelijkheid.
Ook zijn latere invloeden nawijsbaar. Nietzsche, Sorel. Maar voor de door
Nietzsche verachte Imitatio Christi van Thomas van Kempen heeft de Montherlant
diepe eerbied. Zodat het geen grote verwondering hoeft te wekken wanneer tijdens
een ziekte de lezing van Sainte-Beuve's Port Royal leidt tot een religieuze crisis,
door de Montherlant zelf de levendigste bewustwording van het werkelijke
katholicisme genoemd. Het blijft overigens de vraag in hoeverre deze bewustwording
van het werkelijke katholicisme hem distancieert of nader brengt tot de Moederkerk.
Van iets later datum is de uitspraak van hem bekend: Ik ben aan de uiterste rand van
wat ik aan levensintensiteit winnen kon, op het punt waarop alles veranderd moet
worden. Ook dit echter is nog geen Mea Culpa, en in Costals, de libertijn die de taal
der Jansenisten spreekt uit de daarna geschreven Jeunes Filles blijft de hunkering
naar het Unum Necessarium open. Om na de oorlog over te gaan in het Unum Domine
van Le Maître de Santiago.
Zo vreemd was het dus niet, in dit werk de belijdenis van de Montherlant's
katholicisme te begroeten. Vooral niet wanneer de wens de gedachte vele vaders
geeft. Maar de andere deur stond open, en kort daarop werd Malatesta2. aan de
openbaarheid prijsgegeven, - de tragedie van den condottieri, die op reis naar Rome
gaat om de Paus van het leven te beroven, maar weent van vreugde, wanneer deze
hem zijn 'condottieri pontifical' noemt. Rooms ondanks zichzelf, als de Montherlant,
trouw tot in zijn révoltes, zelfs tot in zijn blasphemie. Maar dan trouw tegen alles en
iedereen in, kind van de Kerk, maar dan enfant terrible. Misschien zijn dienst
bewijzend, maar dan 'Service Inutile', die wellicht de enig acceptabele zal zijn in
God's ogen.
De temporele activiteit van het Christendom weegt niet zwaar voor de Montherlant.
Enkele ogenblikken voor zijn gevangenneming sprak Christus het woord 'Non pro
mundo rogo'; is het vreemd als de Montherlant daarin de bevestiging ziet van de
uitspraak van Fénélon, die hij aan het slot van zijn brief aan Mme Kasterska citeert:
'L'oeuvre de Dieu est une oeuvre de mort et non de vie'? Aldus haar overtuiging, dat
hij katholiek-quand-même is, bevestigend, en in een voor haar wellicht onverstaanbare
zin, ontkennend.
Ch. Wentinck

2.

Uitg. Gallimard.
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Silvester van VEGHEL O.F.M. Cap., Het gebedsleven. - J.H. Gottmer,
Haarlem-Antwerpen, 1948, 503 blz., geb. f, 8,50.
De S. heeft geen wetenschappelijke verhandeling willen geven, maar wel een leidraad
voor allen die in het innig verkeer met O.L. Heer verder willen komen (inleiding).
In zijn lijvig boek leidt hij ons dan stap voor stap van het mondgebed tot de hoogste
contemplatie. Dat alles op een onderhoudende wijze en met een zeer goed
uitgestippeld plan. De helderheid van ieder deel wordt nog bevorderd door een schema
dat S. in het begin van ieder hoofdstuk liet drukken. Het consulteren of weervinden
van gegevens is uiterst gemakkelijk.
Het boek getuigt van een grote theologische belezenheid. De leer over het gebed
put hij uit de grootste geestelijke auteurs, vooral van de Franciscaanse orde. Deze
traditie kent hij door en door en hij heeft zijn soms al te lang exposé weten af te
wisselen door honderden citaten, mooie gebeden van de H. Franciscus, de H.
Bonaventura en vele anderen.
Indien ik de leer moet karakteriseren: oerdegelijk, gezond en klassiek, maar streng
kloosterlijk. S. heeft willen innoveren, maar trouw de leer van zijn orde en van talrijke
andere geestelijke schrijvers weergegeven.
Het ascetisme dat er in wordt aangeraden, is streng kloosterlijk, en weinig aangepast
aan mensen die niet metterdaad aan alles kunnen noch mogen vaarwel zeggen. Ze
zullen wel ontmoedigd het boek neerleggen, met de gedachte: een echt gebedsleven
is dus alleen voor kloosterlingen weggelegd... Wanneer verschijnt eens in Nederland,
'Het Gebedsleven... voor de leek'?
De S. schrikt er niet voor terug om vaak het gebed voor te stellen als een
liefdesbetrekking tussen twee geliefden - of bruid en bruidegom. Ook dit gaat terug
op grote autoriteiten, maar blijft altijd voor velen een met voorzichtigheid te gebruiken
methode. De uiterst strenge voorwaarden voor ieder gebedsleven, dat geen jammerlijk
zelfbedrog wil worden, heeft hij niet verdoezeld, integendeel, en dat is wel de grootste
eigenschap van dit werk.
André Fransen
P. CONSTANTINUS O.F.M., Cap., Speculum Christi. IIe en IIIe deel.
2 maal 45 conferenties gehouden voor priesters. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1948, resp. gen. f. 6,15 en f. 7,00; geb. f. 7,40 en f.
9,15.
Delen II en III beantwoorden wat stijl, vorm en methode betreft, geheel aan het 1e
Deel. De meditaties die hier voorgehouden worden zijn rijk aan inhoud en zeer
positief opgebouwd. Schrijver geeft blijk van een grote belezenheid en kennis, niet
alleen van de H. Schrift, theologie en andere religieuze wetenschappen, maar weet
ons zijn conferenties steeds actueel te maken door veel aan te halen uit de talrijke
priesterromans van de laatste jaren. Dat geeft aan die meditaties een heel eigen
frisheid, en zin voor het reële. Men voelt zich begrepen. Hier wordt niet in abstracto
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gesproken, en men leest graag verder. Als meditatieboek vinden wij die drie delen
minder geschikt, want in een half uur tijd zal de priester nauwelijks een meditatie
aandachtig kunnen 'lezen', en wat blijft er nóg van eigenlijk gebed over?
Voor geestelijke verdieping op recollectiedagen, of als geestelijke lezing door het
jaar heen, kunnen ze heel goed zijn. Ook priesters die retraites of instructies geven
moeten aan religieuzen of priesters zullen daar een rijke bron vinden.
We kunnen niet anders dan die drie delen aanbevelen aan alle priesters.
A.F.
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Mich. BRUNA, Bloemen uit Iona's rotsen. Uit het leven van Sint
Columba (521-597). Serie: Gemeenschap der Heiligen. - Dekker en van
de Veght, Nijmegen-Utrecht, 1948, 103 pp., f. 2,50.
Schrijver heeft het aangedurfd om ons uit het grijze verleden de figuur van S.
Columbanus weer voor de geest te toveren. Hij deed het met grote speelsheid - en
niet zonder vreugde zal de lezer enige uren op dat 'eiland der Heiligen' toeven - in
de tijd toen de 'Druïden' nog leefden, in een tijd van ruwe zeden maar groot geloof.
Veel legendarisch is in dat leven, en schrijver weet zeer goed dat de geschiedenis
van het legendarische te onderscheiden niet meer in onze macht ligt. Wat hem het
meest bewezen leek, vertelde hij ons in een sobere maar prettige verhaaltrant.
De illustraties kunnen ons niet bekoren.
A.F.
A.H.J. van GROENENWOUD O.P., Sint Dominicus. Serie: Gemeenschap
der Heiligen. - Dekker en van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1948, 137 pp.,
f. 2,50.
In dit korte boek heeft de schrijver het zo vruchtbare leven van S. Dominicus weten
weer te geven. Vulgarisatiewerk, zeker, maar waar een grondige kennis en studie
achter zit.
Hij wou Dominicus' ziel beschrijven door hem in zijn zo actief apostolisch leven
weer te plaatsen. Door al het feitenmateriaal heen straalt zeker de beminnelijke heilige
wel door, maar graag hadden we meer over hem zelf gehoord, waren we wat langer
blijven stilstaan bij Gods werking in die rijke ziel. De man gaat wat schuil achter
zijn apostolisch werk.
A.F.
Mr W.J.A.J. DUYNSTEE, Burgerlijk Recht en Zielzorg, 6e dr. - L.C.G.
Malmberg, 's Hertogenbosch, 1948, 282 pp., ing. f. 7,50; geb. f. 10,-.
Een in details gaande bespreking van dit voortreffelijke werk is hier overbodig; we
kunnen volstaan met een aankondiging van deze nieuwe uitgave, die door Mr F.M.J.J.
Duynstee is bijgewerkt, wat met name in het familierecht zeer bruikbare gegevens
heeft opgeleverd.
We hebben slechts bezwaar tegen één bladzijde, nl. VIII, of liever tegen een
verkeerde interpretatie daarvan, die echter in de praktijk voorkomt. Daar wordt nl.
de indruk gewekt, als zou de opleiding tot zielzorger een zo omvangrijke positieve
wetskennis als dit boek bevat mede moeten beogen. Dat is, Goddank, niet het geval:
de specialist en de professor zullen zich deze studie moeten getroosten, maar de
toekomstige biechtvader, pastoor, kapelaan, geestelijk adviseur enz. enz. kunnen
uitstekende practische godsdienstige en geestelijke leiding geven zonder zoveel
'techniek'. Wat niet wegneemt, dat ze goed zullen doen het werk in hun boekenkast
te zetten, want het kan zo nu en dan zeer te pas komen!
P. Huizing
Eduard EICHMANN, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des
Codex iuris canonici; I Band; Einleitung. Allgemeiner Teil und
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Personenrecht. Neu bearbeitet von Klaus Mörsdorf. 6e Auflage. - Ferdinand
Schöningh, Paderborn, 1949, 528 pp., in linnen 14 DM, geb. 18 DM.
De speciale kwaliteiten van Eichmanns commentaar op de Codex zijn voldoende
bekend. Het is van het begin af aan zijn opzet geweest, niet alleen het detailwerk te
leveren en afzonderlijke canones uit te pluizen, maar meer aan de grote lijnen in het
kerkelijk rechtssysteem en de betekenis dier voorschriften voor het kerkelijk leven
aandacht te wijden. Deze richting wordt door Mörsdorf voortgezet. Door uitbreiding
en verdeling over drie delen van de stof - een 2e deel zal het zakenrecht, een derde
het procesrecht behandelen - is het bovendien mogelijk gemaakt, nu ook practische
vragen ruimer dan Eichmann het deed te bespreken. Mede door het zorgvuldig
verzorgde apparaat van verwijzingen naar rechtsbronnen en literatuur is dit
Codex-commentaar, zoals het nu gegroeid is, een der, niet zo heel talrijke, zéér goede.
P. Huizing
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Ludovicus BENDER O.P., Ius Publicum Ecclesiasticum. - Paul Brand,
Bussum, 1948, 232 pp., f. 7,90.
In het voorwoord wordt ons de speciale bedoeling van dit werk over het publiek recht
van de Kerk aangegeven: én wat de indeling aangaat, én wat de bewijsvoering betreft,
beoogt schrijver enige verbetering op de bestaande handboeken aan te brengen. Met
name streeft hij ernaar, zijn stellingen zo in het geheel van sociale en juridische
grondbeginselen te plaatsen, dat de critische bewijsvoering ook steekhoudend blijkt
t.o. de moderne dwalingen. Inderdaad is de uiteenzetting uiterst lucied. Speciale
vermelding verdient de aanmerkelijk verbeterde weergave van de leer over de
'indirecte macht' der Kerk in tijdelijke aangelegenheden. Als leerboek overtreft dit
werk wel alle bestaande in helderheid en overzichtelijke samenstelling. Overigens
blijft voor tal van begrippen, b.v. de Kerk als 'bovennatuurlijke', de staat als
'natuurlijke' gemeenschap, 'volmaakte' gemeenschap, verhouding van Kerk en staat,
de 'juridische' constructie der Kerk enz. - een dieper gaande ontleding gewenst en
mogelijk.
P. Huizing
Heinrich FICHTENAU, Askese und Laster in der Anschauung des
Mittelalters. - Verlag Herder, Wien, 1948, 128 pp., sfr. 9,80.
Het is zonder twijfel een hoogst interessante onderneming te ontdekken wat de eerste
en de middeleeuwse christen, de Romeinse en de Germaanse onder 'ascese' verstonden,
en in welke ondeugden zij de kern van alle boosheid zochten. Vooral wanneer de
samenhang daarvan met heel hun wereldbeeld belicht wordt. Dit werkje geeft voor
deze ontdekkingstocht enkele grote lijnen aan. Het is jammer, dat, misschien uit
apologetische overwegingen, de schrijver begint met een tiental slecht verteerbare
bladzijden van de 'neuere Ansichten über die Askese: Protestantismus und Vitalismus,
'Weltflucht', 'Doppelte Moral'. Het belast ook de verdere uiteenzetting met een ietwat
quasi-diepzinnigheid.
P. Huizing
Martin HARRISON, O.P., The Everyday Catholic. - Blackfriars
Publications, Oxford, 1947, 376 pp., 10 s. 6 d.
In deze verzameling van meer dan zeventig korte opstellen worden onderwerpen
behandeld die in onmiddellijke betrekking staan met het leven van iedere dag van
iedere katholiek. Veruit de meerderheid vormt een bespreking van punten uit de
zedeleer, waarbij de schrijver in bevattelijke taal telkens de grondbeginselen naar
voren brengt. Ofschoon dus op de praktijk gericht, is dit boek tegelijkertijd leerzaam
en vormend. We vinden het slechts jammer dat er niet wat meer plaats werd ingeruimd
voor dogmatische onderwerpen.
P.

Taal en letterkunde
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Denis GWYNN, Father Dominic Barberi. - Burns Oates, London, 1947,
254 pp.
Dit is een vlot geschreven en interessant boek. Vooral als een jonge man met een
'late' roeping ooit mocht twijfelen aan de bereikbaarheid van zijn verre ideaal, kan
de lezing van Dominic's leven hem zijn geschokt vertrouwen in Gods bijstand volledig
hergeven, voor altijd.
Dominic was een eenvoudige, italiaanse boerenjongen. Nooit naar school gegaan
- in de 18e eeuw bijna algemeen - zou hij bovendien zijn gehele leven lang enigszins
simplistisch van opvatting blijven over vele gewone dingen van het leven, behalve
in het ene, de wijsheid van zijn wonderlijk ontwikkeld geestelijk inzicht. Zo wordt
het begrijpelijk, dat Newman op een late avond van 1845 zich door Dominic in de
Kerk wilde laten opnemen te Littlemore. Hoe deze hoogstaande intellectueel bij
voorkeur neerknielde voor deze eenvoudige priester is een meditatie apart waard.
Denis Gwynn schreef dit boek
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echter vanuit zijn diepgaande kennis van de Oxford Movement, zodat zijn te kort
aan kennis van de passionistische spiritualiteit als een belangrijke onvolkomenheid
gevoeld wordt; het was de voornaamste voedingsbron van Dominic's geestelijke
kracht.
J.M.
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Vierde deel. De
Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw. Deel
I, door Prof. Dr G.A. van ES en Prof. Dr G.S. OVERDIEP, met
medewerking van Prof. Dr J. BROUWER. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen-Brussel, Teulings, 's Hertogenbosch, 1948, 462 blz.
Dit vierde deel van onze grote Geschiedenis van de Letterkunde stelt hoofdzakelijk
de Noordnederlandse protestantse literatuur voor, in de eerste helft der zeventiende
eeuw. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de letterkunde over het gehele land,
met Camphuysen, Cats, Huygens en Revius, en de Amsterdamse literatuur, ruimer
van geest, met Coster, Bredero, Starter, Hooft, Vondel vóór zijn bekering. Tussen
beide grotere delen staat, nogal bondig behandeld, het verhalend proza.
Bij een grote onderneming als deze, kan men de mensen-verscheidenheid en de
werkverdeling altijd betwisten en betreuren. Hoezeer verschilt bij voorbeeld Dr
Overdiep met zijn leerlingen van Dr de Vooys wiens arbeid wij in het
December-nummer bespraken (blz. 325-326)! En hoe verkeerd de indruk als zouden,
zelfs in het Holland der zeventiende eeuw, het protestantse en het roomse leven tot
den grond toe gescheiden en verscheiden zijn! Moet men Vondel dan tweevoudig
behandelen, alleen omdat hij zich bekeerde? Nadelen en twistpunten zijn echter, bij
zulk groots opzet, onvermijdelijk en dus te aanvaarden.
Intussen vinden we, in dit deel, onze grote klassieke auteurs door de voorstelling
als vernieuwd. Zoek niet een zorgvuldig getekenden of gekleurden historischen
achtergrond; zoek nergens een transversale doorsnee van het literaire leven: de
bewerkers gaan van de taalkunde uit en beheersen daarmee de literatuur. Taal- en
letterkunde horen voor hen bij dezelfde werkelijkheid; de literaire kunstwerken
bestaan uit taalmateriaal; langs den weg van syntaxis en stylistiek benadert en
doorvorst men ze gemakkelijk en veilig. Zie dus werken en dichters nogal schematisch
samengebracht; maar leer, van een tekst of een werk uit, een kunstenaar psychologisch
doorgronden, en zie hem in zijn bonten tijd dan leven als een enige gestalte.
Wij zijn de geleerde schrijvers dankbaar (niet het minst Dr Brouwer), omdat zij
de literaire wetenschap en kennis, van de geschiedenis en de auteurs wèg, terugvoeren
naar de taal en de werken. Zo staat het allerbelangrijkste weer vooraan. Zo leren we
lezen, opmerken, genieten; onmiddellijk leggen we, tegenover Cats het meest,
oppervlakkkige en nooit gecontroleerde vooroordelen af. Springlevend en flonkerend,
snijdig en natuurlijk, vaardig en spontaan, dichterlijk en realistisch komen de
ongeëvenaarde taal en techniek der 'groten' ons voor. In de 'gouden eeuw' dringen
we binnen: niet met Hooft en Vondel alleen; ook met Cats en Huygens.
Em. Janssen
A. Den DOOLAARD, De vier Ruiters. - De Koepel, Nijmegen, 1948,
152 pp.
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In dit lange gedicht in kwatrijnen, welks vier ruiters uit de Openbaring van Johannes
zijn, beschrijft Den Doolaard de toestand der Westerse mensheid op het einde van
en kort na de oorlog. Hij schreef dit gedicht volgens het Naschrift in de winter van
'44 en de lente van '45. Het is een profetisch visioen en een profetische
strafverkondiging over de mensheid. De auteur is teruggekeerd tot het Christendom,
heeft het Marxisme verlaten en ziet de oorzaak van oorlogen en ellende in de boze
begeerten van den mens zelf. Den Doolaard heeft altijd een grote macht over het
woord gehad, schreef vroeger vooral plastisch en markant proza en schrijft hier
plastisch en markante verzen. Dit is het opvallendste aan het gedicht, de sterke
beeldende, forse markante uitdrukking. Niet zozeer als ongewone gevoelsverbeelding,
als oorspronkelijke
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vinding of verrassende samenstelling treft het geheel, doch door zijn krachtige
expressie. In een lang naschrift legt Den Doolaard enigszins verantwoording af over
zijn ontwikkeling van Marxist tot Christen zonder kerkgemeenschap, dakloze, maar
'dakloze onder Gods sterrenhemel'. Cuno van den Steene illustreerde het gedicht met
enige forse houtsneden.
J.v.H.
Denijs Val BAKER, De Witte Rots. Vert. Hans de Vries. - De Driehoek,
's Gravenland, 1948, 201 bladz., ing. f. 3,90.
'De Witte Rots' is een verhaal van nog mythisch voelende en meelevende mensen
uit Wales. Het geval is belangrijk genoeg, maar de schrijver is er niet in geslaagd
mensen en gebeurtenissen tot een boeiend geheel te maken. Alles blijft flets en
kleurloos en onwaarschijnlijk. De vertaling is goed verzorgd.
J.v.H.
W M. FRIJNS S.M.M., Vondel en de Moeder Gods. - H. Nelissen,
Bilthoven, 1948, 593 bladz., ing. f. 19,50, geb. f. 22,50.
Dit lijvige boek is een uitvoerige omwerking van een veel kortere studie die in '28
verscheen en 'Vondel en de Zeestar' heette. Ik geloof niet dat na dit werk nog ooit
iemand de moed zal hebben over Vondels Mariaverzen te schrijven. Het is inderdaad
albeschouwend en alomvattend. De schrijver beheerst de Vondellitteratuur tot in de
religieuze maandschriften toe en verwerkt deze in honderden voetnoten. Door de
voorafgaande inleidende hoofdstukken en de brede behandeling van allerlei kwesties
tussen de Mariaverzen door is het boek tegelijk een soort cultuur en een omvattende
Vondelstudie geworden. Daardoor ook krijgt het een eigenaardige lezenswaardigheid
en aantrekkelijkheid te meer. Ook daardoor dat de schrijver tot godsvrucht wil
stemmen, mist het werk alle academische allure en wetenschappelijke dorheid.
Anderzijds is het gevolg daarvan, dat het Vlaamse gemoed van den auteur gemakkelijk
in bewondering en aanprijzing opgaat, wat nuchtere Noord-Nederlanders wel eens
tot kritiek zal prikkelen. Een enkele maal stoot men op een vreemde uitspraak; zo
staat er bv. op bladz. 188; ''n Verdere vraag is, of Maria de bekeringsgenade
rechtstreeks verleende? dan wel, of zij zich bediende van de bemiddeling van tweede
oorzaken...' De bedoeling is wel goed, maar de formulering bedenkelijk. De schrijver
is soms geneigd de juiste matiging te vergeten, zo bezielt hem zijn onderwerp, wat
de leesbaarheid weer ten goede komt. De typografische verzorging van het
omvangrijke werk is uitstekend; vooral de reproducties van een aantal
Maria-schilderijen sieren werkelijk het boek.
J.v.H.
Gerard KNUVELDER, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. Tweede deel. Van 1600 tot 1778. - L.C.G. Malmberg, Den
Bosch, 1948, 343 bl., f. 15, - en f. 17,50.
Kort na het eerste deel van Knuvelders Handboek verschijnt reeds het tweede, dat
het tijdvak tussen vroeg-Renaissance en Romantiek behandelt. Zoals het eerste is
ook dit deel een vrucht van ernstige studie; men gevoelt aldoor dat de auteur zich
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met liefde vermeid heeft in het tijdvak en de schrijvers waarvoor hij belangstelling
vraagt. Knuvelder vertegenwoordigt eer het academische dan het artistieke type van
litteratuurbeschrijving, ofschoon dit laatste niet te kort komt, getuige bv. zijn brede
beschouwingen van en zijn voorliefde voor Hooft. Maar in het algemeen leest hij
zijn schrijvers met een voortdurend oog op de achtergrond, op de culturele sfeer en
de ideeënwereld, waarin een bepaald geschrift ontstaan is. Hij weet wat voorgangers
over zijn stof geschreven hebben en heeft het eigen oordeel daaraan getoetst. Zo is
dit altijd betrouwbaar en afgewogen. Een zekere voorliefde voor schematisme is in
zijn werk bemerkbaar; zo is hij bv. overgevoelig in zijn speuren naar barok. Op zijn
best lijkt hij mij, waar hij tegenover de 'grote figuren' der zeventiende eeuw staat en
zijn mening daarover uitspreekt. Zijn oordeel over den lyricus Vondel is, naar mijn
gevoelen, wat te gereserveerd. Al met al, is het een uitstekend handboek, dat getuigt
van
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het brede en weloverwogen inzicht van den schrijver, en de uitgever zorgde voor
een degelijke en smaakvolle typografische verschijning.
J.v.H.
August RUEGG, Kunst und Menschlichkeit Homers. - Benziger Verlag,
Einsiedeln-Zürich-Köln, 1948, 160 blz., Zw. Fr. 6,50.
Welk een verlichting, na honderden geleerde studies over de 'homerische kwestie'
nu ook eens een bevattelijk en vlot leesbaar boek te zien verschijnen over de poëtische
waarde van Ilias en Odyssee! En welk een verrassing ook, want goede literaire studies
over Homerus zijn uiterst schaars. Zo eenvoudig is zijn kunst, zo openhartig zijn
verhaaltrant, zo kinderlijk en tevens zo reëel zijn kijk op mensen en dingen, dat het
lichter valt zijn bekoorlijkheid aan te voelen dan haar te verklaren. Zoals P. Laurand
het terecht zegt, 'avant tout, Homère est humain'; en wie zal nu eenmaal het begrip
'menselijkheid' ontleden, complex en concreet als het is? Toch heeft elke lezer wel
eens verlangd, zich rekenschap te geven van het zuiver genot, dat hem de lezing van
het Griekse epos verschafte; opvoeders hebben menigmaal - en vruchteloos - gezocht
naar een veilige gids, die jongeren in deze wereld van menselijkheid kon binnenleiden.
Het was dus wel een lastige taak over 'Kunst und Menschlichkeit Homers' te
schrijven; Prof. Rüegg heeft ze schitterend volbracht. Wel is zijn boekje weinig
systematisch; er komt geen inhoudstafel in voor, geen bijtitels, geen nummering van
hoofdstukken, geen indeling van welke aard ook, en dit is wel jammer. De eerste
twintig, dertig bladzijden ziet men niet duidelijk waar de auteur heen wil; zelf schijnt
hij zijn weg te zoeken. Maar als hij eenmaal op dreef is, dan laat hij ons niet meer
los. Hij wijst op de menigvuldigheid en verscheidenheid van de homerische
personnages: de machtige en toch zo feilloos genuanceerde heldenfiguren; de
vrouwengestalten: naïef, edel-bescheiden, trouw of integendeel onberekenbaar en
coquet tot het demonische toe; de goden en ook de half-monsterachtige figuren als
Calypso en de Cycloop Polyphemus. Als bizonder geslaagd vermelden wij de
bladzijden over Helena en Paris (pp. 60-73) en over Hector en Andromache (74-78),
en de algemene beschouwingen over het verschil tussen de vrouw bij Homerus en
bij de Griekse tragici (70-80). Vergelijking is trouwens een van de beste instrumenten
der letterkundige analyse; een bizondere verdienste van dit werkje zijn de rake
parallellen met grote moderne auteurs.
Prof. Rüegg laat het niet bij een loutere beschrijving der homerische karakters.
Hij wijst ook op sommige trekken van de epische techniek: de compensatie, die de
indruk van geweldige of zelfs brutale scènes mildert door trekken van
fijngevoeligheid, die er midden in voorkomen en op het gepaste ogenblik de atmosfeer
ontladen en zuiveren, of door een onmiddellijk daarop volgend toneel, dat ons in de
woeste krachtmens ook wijsheid, trouwhartigheid of zelfs geestigheid ontdekken
laat; de tragische ironie, die eerst bij Sophocles tot volle ontplooiing komen zal,
maar reeds bij de epicus mooie effecten bereikt, wanneer de lezer (of juister:
toehoorder) meer weet van het gebeuren dan de acteurs zelf en zo genieten kan van
het contrast tussen de werkelijkheid en hun illusies; het verschuiven van reeds lang
voorziene en hartelijk verlangde gebeurtenissen, waardoor de psychologische spanning
groeit; de indirecte beschrijving, waarbij de gebeurtenissen of gestalten niet
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rechtstreeks door de dichter worden uitgebeeld, maar gesuggereerd door de reacties
die ze bij anderen uitlokken.
Ten slotte behandelt Rüegg kort, maar treffend de homerische houding tegenover
het leven, die wonder-bekoorlijke mengeling van naïeve vreugde en van pessimisme,
die ook weer eens zo eeuwig menselijk is. En in de onvolmaaktheden en tegenspraken
van deze wereldbeschouwing laat hij ons toch reeds klanken vernemen die de belofte
inhouden van hoger en edeler idealen.
Op dit mooi perspectief eindigt het fijnzinnige boekje, dat geen vriend van de
klassieke letteren, geen opvoeder ongelezen mag laten.
E. de Strycker
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Kunst
Dr V.J. ROEFS O. Carm. en I. ROSIER O. Carm., Verborgen kunst in
een oude Heerlijkheid. 71 kunstfoto's. - N.V. Zuid-Nederlandse Drukkerij,
's Hertogenbosch, 1948.
In vroeger eeuwen waren de kloosters steeds oorden, waar schoonheid en kunst werd
bewaard en verzameld. De beeldenstorm vernielde veel kostbaars, een later artistiek
'vandalisme' versleepte een groot gedeelte uit de natuurlijke en sfeervolle omgeving
naar de musea, maar toch bleef, Goddank, ook nog heel wat op de plaats waarvoor
het gemaakt was, en thuis hoorde.
De rampzalige oorlogsjaren 1940-45 hebben helaas, ook hier verwoestingen
aangericht waardoor veel schoonheid ons ontviel. Een kleine winst was, dat men het
overgeblevene dubbel ging waarderen, en het ook meer bekend maakte. Vooral de
uitstekende kunstfotograaf Martien Coppens heeft hier verdienstelijk werk gedaan.
Hij fotografeerde reeds verschillende, nu verwoeste, koorbanken. Zo pas schonk hij
ons ook, in samenwerking met den kunstfotograaf George Flipse, uit Arnhem, een
mooie collectie foto's van kunst in een Oude Heerlijkheid. Deze Heerlijkheid is
Boxmeer, en de kunst wordt daar vooral gevonden in het klooster der Paters
Carmelieten.
Men is blij verrast op zo'n smaakvolle wijze kennis te maken met kunstschatten,
die vrijwel aan ieder onbekend zijn. Dit klooster bezit een fraaie collectie geschilderde
ramen uit de 17de eeuw, die dikwijls bekoorlijk zijn door hun schoonheid, en
interessant om wat zij voorstellen. Verder heeft dit klooster zijn eigen bouwkundige
en kloosterlijke schoonheid. Dit alles laten ons de twee kunstfotografen zien in vele
uitstekende foto's en detail opnamen. Een goede, zakelijke tekst zorgt voor de
noodzakelijke verklaringen, zodat wij een aangename indruk van deze kloosterschatten
krijgen, en het verlangen in ons groeit, om al dit schoons ook door persoonlijke
confrontatie te leren kennen.
Wij danken beide fotografen voor hun prachtig werk, en wij hopen, dat zij nog
vele verborgen kunstschatten in Nederland op deze wijze ons bekend zullen maken.
Zou het b.v. niet mogelijk zijn om ook eens een dergelijke monografie te wijden aan
het prachtige oude Kapucijnenklooster in Velp, bij Grave?
C. de Groot
R. GOBILLOT, Chartres. - 'Les Hauts-Lieux de la Chrétienté'. Casterman,
Doornik - Parijs, 1947, 220 blz., Fr. 54.
Een Chartres-brevier. Nu de kathedraal van Chartres het symbool werd van wat in
Frankrijk opstaat aan godsdienstige vernieuwing, herleving en hereniging, geeft dit
boek ons, na een kort overzicht van de geschiedenis der kerk, haar architectuur en
kunstwerken, ook een bloemlezing van de mooiste bladzijden, door moderne schrijvers
aan Chartres gewijd, van Edm. Joly en Rodin, over Schwob, Claudel en Huysmans,
tot Focillon en Daniel-Rops, om te besluiten met de grote Péguy. Geen enkele
reproductie: aan een niet naar Chartres pelgrimerende lezer zouden die toch zeer
welkom zijn!
A. Deblaere
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Geschiedenis
Paul De MONT, Artevelde. De Mythe en de man. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1948, 294 blz., ing. Fr. 115, geb. Fr. 145.
Artevelde is een Vlaamse naam met klank. In het begin van den Honderdjarigen
Oorlog (1337-1453), toen de Vlaamse weefgetouwen bij gebrek aan Engelse wol
stilstonden en de hongersnood op het nijvere graafschap neerstreek, rees uit de Gentse
'poorterie' een redder op: de koopman Jakob van Artevelde. Als 'beheerder' van
Vlaanderen voerde hij eerst een handige neutra-
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liteitspolitiek, sloot het Vlaams-Brabants verbond, weldra tot Holland, Zeeland en
Henegouwen uitgebreid, ging zelfs een militair akkoord aan met Engeland, en leek
een ogenblik de beslissende rol te spelen in West-Europa. Stilaan verloor hij echter
zijn invloed en werd ten slotte op 17 Juli 1345 in zijn huis op den Kalanderberg te
Gent door het gepeupel neergestoken. Over den 'wijzen man' bestaan geen Vlaamse
uitvoerige bronnen (cfr ons artikel: Jacob Van Artevelde, de 'wijze man' van
Vlaanderen, in 'Streven' X, 1942-43, blz. 321-331). Prof. Van Werveke schreef
terecht: 'C'est presque un fantôme que doit s'efforcer de saisir le biographe de Jacques
Van Artevelde'. Toch heeft Paul De Mont het klaar gespeeld, door een grondige
voorstudie en een plastisch uitbeelden een levende persoonlijkheid te scheppen. Dit
is geen 'biographie romancée', maar een degelijke karakterstudie en tevens een
waarheidsgetrouw meeslepend verhaal van den grootsten staatsman wellicht die
Vlaanderen ooit kende.
M. Dierickx
Henri PIRENNE, Geschiedenis van Europa van de invallen der
Germanen tot de zestiende eeuw. Vertaling door Dr J.A. Schroeder met
medewerking van Prof. Dr J.F. Niermeyer. - 'Handboeken der
wetenschappelijke Bibliotheek', L.J. Veen's Uitgeversmij, Amsterdam,
'Het Kompas', Antwerpen, 1948, XX-520 blz., geb. 275 Fr.
Dit overbekende werk van den grootmeester der Belgische historiographie is wel de
machtigste synthese die er over de Middeleeuwen bestaat. Nu wordt algemeen
toegegeven, dat de liberaal Pirenne in de interpretatie van het geschiedkundig gebeuren
te veel waarde toekent aan den economischen factor. Ons wil het daarenboven
voorkomen, dat hij er niet in geslaagd is, den echt christelijken geest, de religieuze
atmosfeer van de Middeleeuwen te realiseren, zodat zijn geschiedenis meer een van
buiten uit beschouwen is. Dit werk, geschreven gedurende Pirenne's internering in
Duitsland onder den vorigen wereldoorlog - welk verschil met de concentratiekampen
van 25 jaar later! - munt uit door de synthetische verwerking van het overvloedig
materiaal, de klare voorstelling, de kunstvolle stijl en de fijne nuancering. Het geniet
dan ook een welverdiende internationale faam.
M. Dierickx
Dr M. Van DURME, Antoon Perrenot van Granvelle, Beschermheer
van Christoffel Plantijn. - K.V.H. U-reeks, Verh. 399,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 55 blz., Fr. 25.
Niemand beter dan Dr Van Durme, voor het ogenblik wellicht de beste
Granvelle-kenner van alle landen, kon ons de betrekkingen van den beroemden
Kardinaal-Maecenas met den stichter der Plantijn-drukkerij uiteenzetten. Van 1562
tot aan zijn dood in 1586 heeft Granvelle den Antwerpsen drukker gesteund, vooral
bij het drukken van den koninklijken polyglottischen bijbel in acht delen, en van het
brevier en missaal na Trente door Pius V volledig herzien. In dit boekje krijgen wij
meteen een overzicht van het ontstaan en den groei van de Plantijn-Moretus-drukkerij,
die decenniën lang den roem van Antwerpen zou uitmaken. In de taal zijn er nog
enkele gallicismen en de stijl kon iets vlotter zijn.
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M. Dierickx
Kan. Floris PRIMS, Antwerpiensa 1947 (achttiende reeks). - De Vlijt,
Antwerpen, 1948, 352 blz., Fr. 125.
In deze reeks worden ons 87 studiën aangeboden over de geschiedenis van Antwerpen
en het Antwerpse. Verscheidene zijn verrassend interessant en geven een nieuwe
kijk op de gebeurtenissen en toestanden. Sommige brengen belangrijk materiaal bij
om de bekende zienswijze van kan. Prims over de opstand tegen Spanje te staven.
Bij het lezen van deze opstellen vragen wij ons telkens af of onze historici van de
tachtigjarige oorlog zich niet hebben laten leiden door een nationale mythe eerder
dan door de zakelijke taal der feiten.
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Ook over de tijd der Franse overheersing zijn er merkwaardige bijdragen in dit boek
te vinden.
Wij moeten het echter eens te meer betreuren dat dit alles in een slordige taal en
een onwetenschappelijke uitgave werd weergegeven.
B. Boeyckens
A. HALLEMA, Koning Willem II, een biografie ter gelegenheid van de
herdenking van 's konings overlijden op 17 Maart 1849. - Uitg. Born N.V.,
Assen, 1949, 214 bl., geb. f. 5,90.
Naar aanleiding van het feit, dat het 17 Maart 1949 honderd jaar geleden was, dat
koning Willem II overleed, heeft Hallema een aardig boekje geschreven, dat voor
het grootste deel meer de lotgevallen van de kroonprins dan de handelingen van de
koning beschrijft. Waarom de schrijver de geschiedenis van dit koningschap zo karig
behandelt, ofschoon er reeds in verschillende publicaties heel wat licht over verspreid
is, zou misschien zijn verklaring kunnen vinden, dat hem de werken van Albers en
van Witlox, behalve dan het artikel van deze laatste over de katholieke politiek van
Willem II, onbekend zijn gebleven. Over de gezindheid van Willem II jegens de
katholieken, vinden we in een schoolboek van Kleintjens of Commissaris meer
bizonderheden dan in het onderhavige werk. Wanneer het aantal bladzijden, thans
aan de juwelendiefstal van 1829 ingeruimd, besteed was aan Willem's verhouding
tot de katholieken, zouden we meer bevredigd van deze overigens niet onbelangrijke
uitgave kennis genomen hebben. 'Abt de Foere' (blz. 123) is geen abt, maar een
eenvoudige priester.
K.J.D.

Varia
Lucien LAMBOTTE, Ontwikkeling van het muzikaal geheugen, vertaald
door P.H. Servais O.F.M. - St-Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1948, 100
blz., fr. 30.
Een bescheiden boekje, dat meer geeft dan zijn bescheiden titel laat vermoeden. De
naam van de auteur biedt trouwens alle waarborgen. Het eerste deel is een heldere
uiteenzetting van de gezonde paedagogiek in het muziekonderwijs. Deze bedenkingen
zijn met zo'n doordringende blik geschreven dat ze ver boven het terrein uitstijgen
en voor ieder opvoeder het overwegen waard zijn. Schrijver toont verder de
noodzakelijkheid aan van het muzikaal geheugen als essentiële factor die alleen
nauwkeurigheid en beheersing in de uitvoering mogelijk maakt. De componenten
van dit muzikaal geheugen worden dan onderzocht en onderscheiden in auditief,
visueel, nominatief, rhythmisch, numeratief, musculair en analytisch geheugen. Voor
ieder geeft de auteur de te volgen methode aan, en levert hierin meermalen scheppend
werk, vooral in de studie van het rhythmisch geheugen in welk belangrijk domein
hij voor het eerst de toegepaste muziekwetenschap een bevredigende weg wijst. Die
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honderd bladzijden zijn aldus een levenswerk met bijna onmisbare aanwijzingen
voor iedere ernstige muziek beoefenaar.
A. Vandenbunder
O.C.I.C. (Office Cath. intern. Cin.), Les Catholiques parlent du cinéma,
4e congrès international, 1947. - Editions Universitaires, Parijs-Brussel,
1948, 350 blz.
Een gedetailleerde samenvatting van de vele studies en besprekingen der verschillende
commissies van het vierde wereldcongres der Katholieke filmactie. Dit congres had
plaats in het kader van het internationaal filmfestival te Brussel in 1947. Negentien
landen waren er vertegenwoordigd. Het filmprobleem werd in alle opzichten door
vakkundigen bestudeerd: haar wetgeving, haar inwerking op het publiek, de industrie,
haar opvoedende kracht en kulturele taak, de nationale keuringsraden, productie en
verdeling, techniek en kunstschepping, kritiek, pers, film en missie. In de meest
verschillende standpunten ontwaart men eenzelfde geest: de richting gevende
gedachten van de filmencycliek: Vigilanti
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Cura. Dit deskundig opgemaakt overzicht brengt ons de laatste stand van zaken.
Voor ieder die de film op welk gebied ook, als katholiek interesseert, is het een
onmisbaar vademecum.
A. Vandenbunder
V. van WAAS, Schermutselingen. - De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1948, 201 blz., Fr. 95.
In dit boek heeft de schrijver de uitgebreide boekbesprekingen verzameld, die hij
publiceerde in het Tijdschrift voor Philosophie (1946 en 1947). De volgende
belangrijke werken, alle van sociologische aard komen aan de beurt: M. De Corte,
Incarnation de l'homme: I Psychologie des moeurs contemporaines; II Métaphysique
des moeurs contemporaines en Du fond de l'abîme; W. Lloyd Warner, Yankee City
Series (3 eerste delen); F. Kaufmann, Methodology of social sciences; K.R. Popper,
The open society and its ennemies; Prof. Hasaert, Essai de sociologie et notes
doctrinales conjointes; Laski, Reflections on the revolution of our time; J.A.
Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie; Aldous Huxley, Science,
liberty and peace; Bertrand Russell, Power; Merleau-Ponty, artikelen over Koestler
in Temps Modernes; Prof. R.H. Mac Iver, The web of government.
De methode van de S. is vrijwel steeds dezelfde. Hij resumeert systematisch deel
na deel het besproken werk, citeert de meest typische zinnen in de oorspronkelijke
taal, vergelijkt terloops de ideeën van de schrijver met die van andere auteurs - de
belezenheid van den heer van Waas is zeer groot - en geeft tenslotte, waar het past,
enkele critische beschouwingen ten beste. Zijn critiek is steeds geïnspireerd door
een breed humanistische en christelijke visie op de sociologische, politieke en
zedelijke problemen, die hier aan de orde zijn. Er wordt niet gestreefd naar synthese,
noch vernemen we een zoveelste oorspronkelijke diagnose van onze tijd. De schrijver
geeft werkelijk alleen 'schermutselingen' te zien, meestal geen principiële afrekening
met de besproken auteurs. Dit laatste lag niet in zijn bedoeling en ware ook onmogelijk
geweest, gezien het uiteenlopend karakter van de belangrijke werken, die hier op zo
voortreffelijke wijze worden ontleed en besproken.
F. De Raedemaeker
Vardis FISCHER, Gods eigen Kinderen, Vertaald door Aad van Leeuwen.
Eerste deel. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1948, 340 pp., geb. f. 7,90.
Voor wie belang stelt in een ongewoon psychologisch verschijnsel of gebeuren is
dit een boeiend verhaal. Omstreeks 1830 treedt er op het platteland van New-York
een boerenzoon op, die voorgeeft Godsgezichten te aanschouwen en een nieuwe
kerk, bijna een nieuwe godsdienst, sticht, en duizenden mensen geloven hem. Dit
zijn de Mormonen. De stichting en de bloedige lotgevallen dezer gemeente tot aan
de vermoording van den stichter, Jozef Smith, in 1844, vormen het onderwerp van
dit boek. Het is histoire romancée d.w.z. de hoofdlijnen zijn geschiedkundig, de
inkleding is echter persoonlijke fantazie van den schrijver, die beweert geput te
hebben uit oude familie-papieren. Het wonderlijke van dit verhaal is het fanatisme
en de goedgelovigheid der volgelingen, die alles opofferen en het ergste willen lijden
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in het voetspoor van hun profeet. Het boek biedt een objectief relaas zonder enige
propagandistische bedoeling.
J.v.H.
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In het volgende nummer:
Het Probleem van de Hereniging der Christenen
door
Prof. Dr Ch. BOYER, Rome
'Ape and Essence' van Aldous Huxley
door
Dr D.G. van der VAT, Londen
Industriële Psychologie
door
Dr Ch. A MERTENS, Leuven
De huidige Positie van de Klassieken
door
Dr J.J. van den BESSELAAR, Amersfoort
De Administratie stelt beschikbaar een
BAND
(halflinnen met goudopdruk) voor de nummers van het eerste halfjaar October Maart. Onze abonné's, die deze band wensen te ontvangen, worden verzocht op het
Gironummer van de Philos. en Theol. College der Soc. van Jesus, Leuven, nr 384.97
- 20 Francs, te storten met vermelding 'voor een Band'.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Actio Catholica, Jrg. XII, Afl. I. (Nieuwe Gracht 53, Utrecht).
BAECKELMANS, Lode, Robinson. - De Sikkel, Antwerpen, 142 pp., Fr. 60.
BATTERSBY, W.J., De la Salle. A Pioneer of modern education. - Longmans,
Green and Co., London etc., 236 pp., 12 s. 6 d.
BERG, C.C., Poezie der herscheppende wetenschap. - J.B. Wolters,
Groningen-Batavia, 56 pp., f. 0,90.
BIHLMEYER, Dr D. Karl, Kirchengeschichte, 2e dl. Das Mittelalter. 12e dr. Ferdinand Schöningh, Paderborn, 530 pp., linnen 14 DM; geb. 18 DM.
BOSZALO S.J., en Cr. GREPPI S.J., De Verbo Incarnato, de gratia et de
virtutibus. - M. D'Auria, Neapoli, 1948, 304 pp.
BOYER S.J., Ch., Handboek der Wijsbegeerte. Dl III. Bewerkt d. Dr H.G.
Rambonnet. - L.C.G. Malmberg, Den Bosch; De Kinkhoren, Brugge, 460 pp.
BURNHAM, James, De Strijd om de wereldmacht. - Leopold, Den Haag, 276
pp., geb. f. 6,90.
COENZLER, Moeder Eugenie, Overwegingen voor religieuzen. 3 dl. - Brepols,
Turnhout, 1948, 538, 304 en 422 pp.
COL O.F.M., Odericus, Meer aandacht voor het mirakel, houwvast van het
geloof. - St-Franciscus Drukkerij, Mechelen, 70 pp., Fr. 16.
COSTANTINI, Celso, L'Art Chrétien dans les missions. - Desclée de Brouwer,
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[1949, nummer 8]
Het Probleem van de Hereniging der Christenen1.
door Prof. Dr Ch. Boyer S.J.
IN vele kringen schijnt men het probleem van de hereniging der christenen als
hopeloos te beschouwen. Er zijn dan ook vele moeilijkheden die slechts zeer
schuchtere verwachtingen zouden toelaten of zelfs iedere hoop zouden vernietigen,
als wij alleen op menselijke hulp moesten rekenen. Doch in een werk dat door Christus
en zijn Kerk gewild is, vormen de hinderpalen slechts een dwingende uitnodiging
tot noeste arbeid en tot edelmoedigheid.
Eén kudde en één herder, dit beeld drukt het plan van Jezus-Christus voor de
menselijke samenleving uit. We treden in Zijn gedachte en voeren Zijn wil uit,
wanneer wij ons inspannen hen naar de schaapstal van de Kerk terug te brengen, die
hem verlaten hebben. Die reden is op zichzelf en in alle tijden voldoende om de
christenen die zich aan het unionisme wijden in het gelijk te stellen en aan te sporen.
In de huidige omstandigheden evenwel schijnt het werk voor de vereniging bijzonder
opportuun en hoogdringend te zijn.
De vreselijke kwalen waaronder we de laatste tijd geleden hebben, werden door onze
verdeeldheid veroorzaakt. Door maar steeds natie tegen natie op te zetten, ras tegen
ras, volk tegen volk, godsdienst tegen godsdienst, is de ramp ontstaan waaruit we
met schrik bevangen teruggekomen zijn. Van alle kanten wil men reageren. Een
diepe walg van de haat vervult millioenen harten. Talrijke verenigingen ontstaan,
die tot doel hebben de mensen van alle naties, rassen, kleur en geloof samen te
brengen. Dit streven naar vereniging moest onvermijdelijk het terrein betreden van
de strijdigheden op religieus gebied en de vooroorlogse bewegingen versterken die
de hereniging der kerken nastreefden. De verdeeldheid onder de christenen is, helaas,
een feit, een smartelijk feit, tegen de uitdrukkelijke wil van Christus in, die gebeden
heeft opdat allen die in Hem geloven één zouden

1.

Vertaling van een Conferentie op 20 November, 1947, te Rome gehouden in het
Studie-Centrum Saint-Louis de France, in aanwezigheid van Z.E. Kard. Eugène Tisserant
en Z.E. Kard. Joseph Pizzardo. - Overgenomen met aanvullingen uit de laatste tijd, uit 'Unitas',
Revue internationale, Aug. 1948.
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zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. Volgens een statistiek van 1940 zijn slechts
de helft van de 800 millioen mensen, die zich op het Evangelie beroepen, katholiek
en werkelijk verenigd onder één hoofd, de Paus, stedehouder van Christus; 150
millioen vormen de afgescheiden kerken van het Oosten; meer dan 200 millioen zijn
door min of meer enge banden met de afval van Luther en Calvijn verbonden; verder
bestaan er beperkte groepen van oudere datum, zoals de overblijfselen van het
nestorianisme in Kurdistan (200.000) en het monophysitisme (Jakobieten, Armeniërs,
Kopten, Ethiopiërs), of van jongere datum, zoals de Jansenisten en de
Oud-Katholieken. Dit is slechts een ruwe schatting, want de niet-katholieken, vooral
de protestanten, zijn in werkelijkheid veel meer verdeeld. Het protestantisme van
Engeland telt drie honderd sekten, en een anglikaan heeft werkelijk weinig gemeen
met tal van groeperingen der Low Church en van het nonconformisme.
Die stand van zaken wordt steeds pijnlijker en ergerlijker en edelmoedige pogingen
worden aangewend om er een einde aan te maken of althans de wanorde ervan te
verminderen. Laten we eerst aan de hand van enkele bijzonderheden nagaan, wat
door de christenen, die van Rome afgescheiden zijn, ondernomen werd.
De niet-katholieken hebben aan hun actie voor de vereniging der kerken de benaming
oecumenisme gegeven. Die naam betekent voor hen een streven naar algemeenheid,
naar katholiciteit en eenheid.
Het oecumenisme in zijn huidig stadium spruit voort uit de fusie van of althans
het akkoord tussen twee vrij uiteenlopende bewegingen, die beiden in het leven
werden geroepen om de christelijke eenheid te bevorderen, en die beiden oecumenisch
gericht zijn. De oudste, genaamd Faith and Order (Geloof en Kerkorde, of Dogma
en Priesterschap), beschouwt als essentieel de eenheid in de leer, en tracht deze te
verwezenlijken. Ze werd opgericht in 1910 te Cincinnati, door leden van de
bisschoppelijke Kerk van Amerika, die ontstaan is uit het anglikanisme. Haar
bezielende leiders, een leek Robert Gardiner en Dr Brent, bisschop van New-York
(West), droomden van een wereldconferentie, waarop alle christenen zouden
vertegenwoordigd zijn. Benediktus XV ontving Gardiner hoffelijk, maar wees de
uitnodiging van de hand om deel te nemen aan conferenties waarop de ware Kerk
van Christus door de afgescheiden gemeenten als gelijke zou worden behandeld. In
feite verenigden Gardiner en Brent steeds talrijker groepen van protestanten en
afgescheurde Oosterlingen te Konstanz in 1914 op de vooravond van
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de eerste oorlog, te Genève in Augustus 1920, en voornamelijk te Lausanne in 1927.
De andere beweging is die van het practische christendom, genaamd Work and
Life (Werk en Leven). Voor haar is van overwegend belang: elkander te verstaan
voor de actie, ondanks de verscheidenheid van geloof. Ze werd in het leven geroepen
en practisch uitgewerkt door de aartsbisschop van Upsala, Nathan Söderblom, leider
der lutherse kerk van Zweden. Na een voorbereidende conferentie in Den Haag in
1919, organiseerde Söderblom de belangrijke conferentie van Stockholm, die van
19 tot 29 Augustus 1925, 610 afgevaardigden van 31 kerkgenootschappen
samenbracht.
Te Stockholm werd een program van christelijk sociale actie opgesteld, waarin
uitstekende gedeelten voorkomen. Maar de godsdienstverschillen kwamen er scherp
aan het licht. Ze openbaarden zich ook te Lausanne, waar de onenigheid nog meer
werd aangevoeld, omdat men er beter de ernst van begreep.
De twee bewegingen zetten haar arbeid voort en ieder van haar organiseerde voor
1937 een conferentie: de praktische richting te Oxford, de leerstellige te Edinburg.
Toen ontdekte men te Oxford, hoe moeilijk het is overeenstemming te bereiken voor
de actie, zonder een minimum eenheid in het geloof. En men kwam tot het inzicht,
dat er geen reden bestond om de twee oecumenische bewegingen van
Stockholm-Oxford en Lausanne-Edinburg gescheiden te houden, maar dat men ze
moest verenigen in één representatief orgaan van de kerken. Dit orgaan kwam 1938
te Utrecht tot stand, op een conferentie onder de benaming Oecumenische Raad der
Kerken door William Temple voorgezeten; in afwachting dat de eerste algemene
vergadering van de Raad plaats zou hebben, werd een voorlopig Comité aangesteld.
De oorlog verhinderde de samenkomst van de Raad, maar het voorlopig Comité bleef
in dienst en werkte te Genève onder de directie van een zeer actieve
secretaris-generaal, Dr W.A. Visser 't Hooft, van de Hervormde Kerk van Holland.
De voornaamste taak van dit comité - want het heeft ook veel andere taken
waargenomen - bestond er in de Vergadering van de Oecumenische Raad voor te
bereiden, die in de maand Augustus 1948 te Amsterdam gehouden werd. Intussen
heeft een koninklijke gift van Rockefeller junior van 1.000.000 Dollar - elders las
ik 500.000 - het mogelijk gemaakt te Genève een centrum van oecumenische vorming
op te richten.
De pogingen van de niet-katholieken, vooral van de protestanten, ten gunste van
de vereniging zijn dus belangrijk. Om zichzelf en om
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haar resultaten verdienen ze overwogen te worden en vragen ze ons oordeel.
Vooreerst is het een nieuw en belangrijk feit, dat een zo groot aantal protestantse
genootschappen belang stelt in het vraagstuk van het oecumenisme. Zowel in de
theorie als in de praktijk zag het protestantisme tot voor kort geen groot bezwaar in
de verdeeldheid en de verbrokkeling van de kerkgemeenschappen. Dat de behoefte
aan eenheid zich thans zo dwingend laat gevoelen kan het alleen maar nader brengen
tot het katholicisme en de hoop op een betere toekomst wettigen. Want niet alleen
om opportuniteits- of nuttigheidsredenen zoekt het protestantisme de vereniging,
maar om aan het evangelie te gehoorzamen. Het erkent dat Christus gewild heeft,
dat Zijn kerk één zou zijn.
Meer dan twintig jaar geleden, zei Dominee Rougemont van Frans Zwitserland
reeds: 'De christelijke Kerk is niet geroepen om verdeeld te zijn... Het ideaal van de
Kerk is de eenheid'.
In een recent boek over het probleem van de christelijke eenheid betoogt Dominee
Marc Boegner, de voornaamste vertegenwoordiger van het protestantisme in Frankrijk,
zo gedegen als men van een katholiek godgeleerde zou verwachten, dat de Kerk van
Christus en de apostelen de eenheid onder haar meest essentiële eigenschappen bezit,
en hij besluit:
'Zo leren ons de teksten. Zij mogen onbekend, vergeten, verkeerd uitgelegd zijn.
Zij staan daar in de Heilige Schrift, met een openbaring waarvan de Heilige Geest
getuigt dat ze de waarheid Gods is. Of wij het willen of niet, ze spreken ons van één
enkele Kerk van Christus, waarvan de zichtbare eenheid een deel is van het getuigenis,
dat ze tegenover haar Heer moet afleggen. Omdat er “een enkele Heer is, een enkel
geloof, een enkel doopsel, een enkele God en Vader van allen”; evenals “een enkele
Geest, een enkele hoop”, is er “een enkel lichaam,” (Eph. IV,4), een enkele Kerk'.
Ook hij vindt, dat aan dit begrip van eenheid geenszins voldaan wordt, noch in de
puseïstische theorie van de drie takken, die een Kerk samenstelt uit drie kerken, de
roomse, de orthodoxe en de anglikaanse, want geloofsverschillen scheiden hen; noch in de verdere ontwikkeling van deze theorie, die in elke tak (de roomse,
orthodoxe, anglikaanse) slechts een der mogelijke interpretaties van het christelijk
dogma ziet, want dit is het begrip van het dogma vernietigen, dat zijn tegenstelling
uitsluit; - noch in de fusies die in de schoot van eenzelfde belijdenis plaats hebben,
want het probleem is
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dat van de verscheidenheid der belijdenissen; - noch tenslotte in de verenigingen die
tot stand komen door het aanvaarden van een algemene basis die vaag genoeg zou
zijn om niemand te mishagen, want dit zou de verwatering van de leer betekenen.
Dezelfde noodzakelijkheid van de eenheid erkende ook het anglikaanse episcopaat
te Lambeth in 1931, toen het verkondigde: 'Wij erkennen in dit streven naar eenheid
een dubbele aandrang: de eerste en diepste is de trouw aan onze Heer, want de Kerk
is Zijn lichaam en haar verdeeldheid is noodzakelijkerwijze tegenstrijdig met Zijn
wil en in tegenstelling met Zijn plannen.'2.
De terugkeer tot een juister opvatting van de Kerk gaat natuurlijk gepaard met een
terugkeer tot de waarheden waarvan de Kerk de bewaarster is en die haar een eigen
karakter geven. Tegelijk met de oecumenische beweging ontwikkelt zich bij de
protestanten een theologische beweging, ongetwijfeld nog vrij verward, maar die
krachtig reageert tegen het liberalisme van eertijds. Over die heropleving van het
deel der katholieke waarheid dat Luther en Calvijn bewaard hadden en dat de
voornaamste christelijke mysteries omvat, de Heilige Drievuldigheid, de Menswording
en de Verlossing, kunnen we ons verheugen als over een terugkeer tot Gods
openbaring.
Wel moeten wij onderzoeken welk begrip van eenheid zij zich vormen, die er een
eigenschap van de kerk in zien. Zij onderscheiden de ideale, theoretische eenheid en
de betrekkelijke, mogelijke eenheid. Het lijkt wel, soms althans, alsof ze de
theoretische eenheid of de eenheid in rechte als een dwingender noodzakelijkheid
opvatten dan men wel van hen zou verwachten. Zij sluiten de eenheid van geloof
mee in. Doch dadelijk zien zij van alle kanten onoverkomelijke hinderpalen oprijzen,
en zij durven nauwelijks nog voor de aardse Kerk een zo zuivere eenheid te hopen.
Zij maken dan van die eenheid, zoals Boegner, die hun opvattingen schijnt te delen,
zegt: 'een eschatologische werkelijkheid waarvan het visioen de aardse wegen verlicht,
maar waarvan de eeuwigheid alleen het bezit zal verzekeren'. M. a.w. de Kerk zal
één zijn, niet op de aarde maar in de hemel.3.
De oecumenische beweging nu heeft op de aarde plaats. Zij beoogt dus niet een
vereniging die hier een volmaakte eenheid verwezenlijkt, maar slechts een
betrekkelijke eenheid, een steeds groeiende eenheid. Men mag haar niet verwijten
dat ze niet bereikt wat ze niet nastreeft. Wanneer een katholiek meent, dat het
oecumenisme zonder al te diepgaande hervormingen zou kunnen leiden tot een
hereniging der

2.
3.

Aangehaald in 'Dieu vivant', 9, p. 125.
Op cit., p. 214. Zie p. 178, nota.
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christenen in de ware eenheid, is hij optimistischer dan de leiders van de beweging
zelf.
Inderdaad, niet alleen antwoorden deze met een resoluut en beslissend neen op de
uitnodigingen van de katholieke Kerk, maar ze laten toe, ja ze wensen zelfs, dat in
de schoot van de vereniging die ze nastreven de verschillende belijdenissen
verschillend blijven. Daarom verheugen ze zich over het feit dat de oecumenische
manifestaties gepaard gingen met een versterking en een toename van het
confessionalisme. Ds Boegner zegt het ons: 'Zo wordt de orthodox, als men het zo
mag zeggen, nog orthodoxer, de anglikaan nog meer anglikaan, de lutheraan nog
meer luthers, de hervormde nog meer hervormd. Het oecumenisme bepaalt een
heropleving van het confessionalisme.'4. R.T. Brandreth van het anglikaans Oratorium
van de Goede Herder, schrijft eveneens: 'De oecumenist moet op alle punten de geest
en de traditie van zijn eigen Kerk belichamen; slechts aannemen wat zij aanneemt
en verwerpen wat zij verwerpt.'5.
Voor welke eenheid werken ze dan, welke eenheid menen zij hier te
verwezenlijken? Als ik een woord mag gebruiken, dat zij zelf niet aanwenden, maar
dat volgens mij heel goed de gedachte van velen weergeeft, stellen zij zich tevreden
met een 'deelname' aan de eenheid. In plaats van die platonische term, spreken zij
van manifestatie of openbaring van de Una Sancta in de oecumenische werkzaamheid.
Zo meent Dr Visser 't Hooft, dat, wanneer de diverse genootschappen zich de
inspanning getroost hebben om samen te bidden en zoveel mogelijk hun wil tot
vereniging te bevestigen, de Heilige Geest hun die gedachten zal inblazen en die
boodschappen zal ingeven die de enige Kerk van Christus waardig zijn, en dat de H.
Geest zich op die wijze heeft geopenbaard.6. Op vrij overeenkomstige wijze stelt
Boegner zich voor dat de werkelijke eenheid van de Kerk een geopenbaarde realiteit
is, die de pogingen tot vereniging aanwakkert en steunt, en zodoende, in welke
onvolmaakte graad ook, een historische werkelijkheid wordt.7. Hij haalt volgende
woorden van de anglikaanse bisschop Temple aan: 'We zouden de vereniging niet
kunnen nastreven, als we de eenheid niet reeds bezaten.'8.
Men ziet trouwens moeilijk in, hoe de intellectuele leiders van het protestantisme
door hun beweging een werkelijke en concrete eenheid van de christenen zouden
kunnen bewerkstelligen. Zelfs wanneer al de kerkgenootschappen die van de beweging
deel uitmaken tot eens-

4.
5.
6.
7.
8.

Op. Cit., p. 108.
'L'âme et la méthode de l'oecuménisme', in 'Catholicité', Juli 1947, p. 16.
Cfr. 'Unitas', 1947, n. 3.
Op. cit., p. 132.
Ibid., p. 61.
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gezindheid op geloofsgebied kwamen - en de ervaring leert, dat dit niet mogelijk is
- dan zouden die gemeenten overblijven die er geen deel van uitmaken, zou er vooral
de Roomse Kerk met haar vier honderd millioen gelovigen buitenblijven. Wanneer
inderdaad het oecumenisme niet wezenlijk zijn grondbeginselen wijzigt, wanneer
het zich wil uitstrekken tot de Kerk van Rome, deze als een van de bestaande
gemeenschappen beschouwend en niet als de traditionele Kerk, die de andere
gemeenschappen op verschillende tijdstippen van de geschiedenis hebben verlaten;
wanneer het vooral meent haar te kunnen overhalen ook maar één punt te
verloochenen van wat in de concilies van Trente en van het Vatikaan bepaald werd,
zal de katholieke Kerk zich afzijdig houden, en niets zal de twee tegenover elkaar
staande blokken kunnen verzoenen. We moeten dus besluiten: wanneer de
oecumenische beweging van de niet-katholieken zich niet grondig wijzigt, zal ze
ongetwijfeld zekere godsdienstige voordelen kunnen verschaffen, maar de werkelijke
hereniging van de christenen zal ze niet verwezenlijken.
Moeten we dan wanhopen? Moeten we de breuk die tot hiertoe bestond als definitief
beschouwen? De huidige stand van zaken, hoe moeilijk hij ook is, zal ons niet
verhinderen in Gods macht te geloven, en te werken opdat niet alleen alle christenen
maar alle mensen slechts één kudde onder één herder zullen vormen, volgens de
wens van Christus zelf. Doch om dit ideaal te kunnen verwezenlijken in heel de mate
voorzien in het plan van de Voorzienigheid, moeten we eerst en vooral aandacht
schenken aan de ware en absolute voorwaarden voor de hereniging; vervolgens
moeten we onder alle christenen nagaan wie het meest geneigd zijn gehoor te geven
aan de oproep tot vereniging, en in de eerste plaats tot hen spreken.
De voorwaarden voor de unie kunnen in enkele woorden worden samengevat: om
zich te verenigen moet men het eens zijn over het geloof; en om het eens te zijn over
het geloof, moet men tot het geloof van de Rooms Katholieke Kerk komen.
We moeten ongetwijfeld de opstellers van het oecumenisch handvest prijzen,
omdat ze in hun beweging slechts 'de Kerken die Onze Heer Jezus Christus als God
en Verlosser erkennen' toelaten, volgens de inhoud van artikel een. Heel wat groepen
die zich protestant en Christen noemen, zijn door die tekst uitgesloten. Hoe zou men
het inderdaad eens kunnen worden op godsdienstig terrein, wanneer men niet dezelfde
God aanbidt? De God der oecumenisten is dus de christelijke Drievuldigheid met
haar vleesgeworden en verlossend
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Woord. Doch benevens dit punt (dat in ere wordt gehouden, al is een zekere
vrijzinnige interpretatie niet uitgesloten), hoeveel verschillen blijven er niet mogelijk:
en helaas! voortdurend in stand gehouden. Is de Kerk zichtbaar of onzichtbaar? Is
er een priesterschap dat zich niet tot alle gelovigen uitstrekt? Zijn er sacramenten en
hoeveel? Is Jezus Christus in de eucharistie tegenwoordig? Een beweging die de
geloofseenheid niet op deze aarde zoekt kan op dergelijke vragen een ja of neen
toelaten. Wie echter de ware eenheid nastreeft, kan er niet mee instemmen op zo
wezenlijke punten verdeeld te zijn.
Op de conferentie van Lausanne verklaren het de Oosterlingen met klem: 'We
kunnen ons niet een vereende Kerk indenken, waarin de enen geloven dat de H.
Schrift de enige bron van goddelijke openbaring is, en de anderen dat de traditie het
onmisbare aanvullende element ervan is. We begrijpen niet hoe zij die zeggen dat
de bedienaren der Kerk door de wil van Christus werden aangesteld, en zij die
twijfelen of Christus zelf ze heeft aangesteld, kunnen overeenstemmen. We achten
een formule over de noodzakelijkheid van de sacramenten van geen nut, wanneer de
fundamentele verschillen omtrent hun aantal, hun zin, hun wezen, hun bijzondere
uitwerkingen enz... blijven bestaan.'9.
De voorwaarde nu van een werkelijke vereniging der christenen is de vereniging
of de hereniging met de katholieke Kerk. De reden ervan is duidelijk: men kan
enerzijds niet van vereniging spreken, wanneer de voornaamste scheiding, die van
de traditionele Kerk, blijft bestaan; en anderzijds kan de katholieke Kerk niet van
geloof veranderen; ze kan dus geen andere vereniging aanvaarden dan de terugkeer
in haar schoot van hen die haar verlaten hebben. Het probleem moet bijgevolg in
deze bewoordingen gesteld worden: welke christelijke gemeenschappen wettigen in
hun huidige staat de hoop dat zij binnen de kortst mogelijke tijd heel het katholieke
geloof zullen aanvaarden?
De vraag zo gesteld kan ons slechts leiden naar de christelijke wereld die Paus
Pius XI genoemd heeft 'de eerbiedwaardige Oosterse Kerken'. Zeker, we moeten de
ogen niet sluiten voor de kloof die de scheiding tussen haar en Rome heeft
teweeggebracht en die zich in de loop der eeuwen heeft verbreed. De erfgenamen
van Photius loochenen niet alleen het oppergezag van de bisschop van Rome, ze
verwerpen ook meer dan een dogma dat in de katholieke Kerk erkend wordt. De
echtscheiding is bij hen geoorloofd, ze is er gemakkelijk
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en komt veelvuldig voor. Protestantse infiltraties over de kwestie van de genade en
over het wezen der Kerk hebben haar doordrongen. Doch anderzijds bezitten zij de
apostolische opvolging en het oorspronkelijk priesterschap; ze hebben de cultus van
het dogma bewaard als van een onveranderlijke waarheid die de traditie doorgeeft
zonder ze te vervalsen; ze bewijzen de Moeder Gods een geestdriftige en diepe
eredienst; ze omringen de eucharistie met een prachtige liturgie; en geen enkele
katholieke waarheid is er, zelfs niet de oppermacht en onfeilbaarheid van de paus,
of ze vond bij hen verdedigers. Voegen we daarbij de lessen van de ervaring, die
aangetoond hebben hoe gevaarlijk het is voor een kerk afhankelijk te zijn of blijken
te zijn van de burgerlijke macht; want zo die macht christelijk is, matigt ze zich te
veel aan, zo ze het niet is, vernedert ze en onderdrukt ze.
Het is dan ook een feit dat vele christenen van deze Oosterse Kerken hun blikken
naar Rome wenden en met haar de onvoorwaardelijke unie wensen. Ze voelen wel
dat de beslissende stap is, het volle gezag van de Roomse Opperpriester te erkennen
en dat daarna al het overige van zelf zal volgen. Ze zijn er trouwens zeker van - de
Pausen hebben het dikwijls en plechtig beloofd en in de reeds tot stand gekomen
verenigingen is het duidelijk gebleken - dat in alles wat niet aan de zuiverheid van
het geloof raakt, de tradities, gebruiken en devoties van hun kerken zullen bewaard
blijven. Daar het om zelfstandige kerken gaat, is er trouwens geen enkel vereiste dat
heel het Oosten zich tegelijk in beweging zet. Een kerk zal voor zich zelf haar eigen
hereniging kunnen verwezenlijken en zodoende de komst der anderen afwachten en
vermoedelijk verhaasten. Van die afzonderlijke herenigingen kan niemand de
mogelijkheid in twijfel trekken, immers in de loop der eeuwen hebben er zich
meerdere voorgedaan: die van de Armeniërs (XIIde, XVIIIde en XIXde e.), van de
Ruthenen (XVIIde e.), van de Roemenen (XVIIde e.), van de Kopten van Egypte,
en heel onlangs in 1930 van de Jacobieten van Indië onder de leiding van Mar
Ivanios.10.
'Wat het Oosten betreft, zegt P. Congar, hebben we de vaste overtuiging dat de
hereniging eens zal tot stand komen.'11.
Niet zo dicht bij de Roomse Kerk staande als de afgescheiden Oosterse broeders,
zullen evenwel ook de Anglikanen op een dag die we niet al te ver verwijderd hopen,
zich met de grote Kerk verenigen. Ze worden er toe gedreven door de logica van
Newman die gekomen is waar zij nu zijn en die zich genoodzaakt heeft gezien nog
verder te
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gaan. Want ten slotte spruiten al hun moeilijkheden, zelfs die over de opperste en
universele rechtsmacht van de roomse hogepriester, voort uit het feit dat ze bij de
oorsprong van de Kerk sommige geloofsmeningen en praktijken missen die ze heden
ten dage bij de katholieken zien. Ze houden daarbij geen rekening met de wet van
een rechtmatige ontwikkeling, waardoor dat wat in het begin slechts als kiem bestond
d.i. in een impliciete vorm, gegroeid is, zich uitgedrukt heeft en volledig tot
ontplooiing is gekomen. En toch is die wet zó werkelijk en onveranderlijk, dat
wanneer men ze verwerpt, men zelfs meerdere leerstellingen die de Anglikanen met
nauwgezetheid belijden, niet zou kunnen wettigen omdat ze aan de oorsprong niet
te vinden zijn. Hun houding is dus onzeker en ze neigt met heel haar gewicht naar
het Roomse standpunt. De onderhandelingen van Mechelen hebben geen uitkomst
gebracht, maar ze hebben de toestand niet onveranderd gelaten; ze hebben een grote
hoop gewekt en het mogelijk gemaakt beter de middelen te zien voor een groter
welslagen. De Anglikanen nu zijn niet alleen zonen van Engeland. In Amerika en
Zweden, treft men onder andere benamingen op zijn minst dezelfde erkenning van
alle dogma's aan, met als enige uitzondering de onfeilbaarheid van de Paus. Wat de
overblijfselen van het Jansenisme en de Oud-Katholieken betreft, zullen zij tot aan
het einde der tijden gelijk willen hebben tegen de Kerk, en zullen zij zich niet met
meer recht nog dan Newman veroordeeld voelen door de uitspraak van de Heilige
Augustinus: 'Securus iudicat orbis terrarum'?
De grote massa der Protestanten is helaas! veel verder van het katholicisme
verwijderd. Met diegenen onder hen die de dogmatische basis van de oecumenische
Raad welke de godheid van Christus bevestigde, te eng hebben gevonden, en Jezus
alleen eren als de beste leraar van moraal, kan alleen overeenstemming bereikt worden
voor de verdediging van de christelijke beschaving. Te hunnen opzichte bestaat het
probleem van de eenheid der christenen niet, want ze zijn slechts in een zeer brede
zin christenen. Laten we de andere beschouwen, die Jezus Christus als hun God, het
vleesgeworden Woord aanbidden. Ze zijn nog talrijk: Hollandse calvinisten, Duitse
lutheranen, Franse hervormden... Welke hoop bestaat er hen te zien terugkeren tot
de katholieke eenheid?
Indien we ons houden aan de beschrijving die Ds Boegner van hun geestesgesteldheid
geeft, is de hoop gering, kleiner nog dan hij meent. Volgens hem zou de
geloofseenheid, die zou volstaan voor wat men hier op aarde aan unie kan
verwezenlijken, op het punt
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staan verworven te worden binnen de oecumenische beweging. De meningen over
de opvatting van de Kerk blijven weliswaar uiteenlopend, maar voor al het overige
zouden de oecumenische conferenties, zegt hij, ofwel 'een volledige eensgezindheid
hebben geregistreerd, ofwel de overtuiging dat de nog bestaande verschillen niet van
dien aard zijn om de scheiding te wettigen'.12. Doch vormt alleen reeds het feit dat
men het niet eens is over de opvatting der Kerk, niet een fundamenteel verschil dat,
zolang het blijft voortbestaan, het recht ontzegt om van eensgezindheid over het
geloof te spreken? Bestaat er een priesterlijke macht die niet alle gelovigen toekomt?
Moet men een leerstellig gezag erkennen dat in staat is de juiste zin van de H. Schrift
aan te duiden en op te leggen? Is de opvatting van de Kerk bepaald in de boeken van
het Nieuwe Testament, zodat ze een geloofszaak is, of is ze aan de vrije beslissingen
van de mensen overgelaten? Het ja en neen in zulke zaken bepaalt werkelijk stellingen
die door een afgrond gescheiden zijn. En wanneer men het bovendien niet eens is
over het antwoord dat op die vragen dient gegeven, dan is het akkoord over de meest
essentiële christelijke waarheden slechts toevallig en precair.
In werkelijkheid bestaat die eensgezindheid slechts over zeer algemene punten en
die men zich wacht nader te bepalen. De twee conferenties van Stockholm en Oxford
hebben de eenheid verkondigd die ze hadden vastgesteld of verwezenlijkt. Ze hebben
het in bewoordingen gedaan waarvan de ingehouden geestdrift misschien de meest
hoopgevende factor is die we bezitten voor een werkelijke hereniging in de toekomst,
maar die helaas! slechts een uiterst losse eenheidsband uitdrukken. Te Stockholm
werd verkondigd: 'Toen we te zamen het Onze Vader opzegden, ieder in zijn
moedertaal, werden we ons met vreugde van de eenheid der Kerk bewust'. Te zamen
het Onze Vader kunnen zeggen is reeds iets, maar de werkelijke eenheid verlangt
ook eensgezindheid over het Credo. Te Oxford verkondigde men: 'Onze eenheid in
Christus is niet een eenvoudige wens, want ze is een gegeven feit'. Doch dit ondanks
(want er was een ondanks) 'ondanks de tragedie van onze verdeeldheid en onze
onbevoegdheid om in meerdere belangrijke zaken een eensluidende mening uit te
drukken.' Alles te zamen genomen was de eenheid die van Christus, niet die van zijn
ledematen, zoals in de lutherse theologie de rechtvaardigheid Christus'
rechtvaardigheid is, niet die van zijn ledematen. Te Edinburg was men wat
nauwkeuriger: 'We zijn één in het geloof in Onze Heer Jezus Christus, het
vleesgeworden
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Woord Gods'. Doch dit, het geloof in de Godheid van Christus, is slechts de vereiste
voorwaarde om deel uit te maken van de oecumenische beweging; men moest dan
ook onmiddellijk bekennen dat juist degenen die dit geloof beleden, verdeeld bleven
en dat hun verdeeldheid strijdig was met de wil van Christus.13.
Ik weet wel dat te Edinburg Orthodoxen, Anglikanen en Hervormden gemeend
hebben het eens te worden over de leer van de genade. Het is evenwel zeker, dat
ofwel de Hervormden de fundamentele thesis van Luther hebben opgegeven, die
veel meer dan de thesissen over de aflaten de werkelijke oorzaak was van de scheiding
van de katholieke Kerk; ofwel hebben de Orthodoxen en de Anglikanen aan de leer
van de Kerkvaders en van de eerste concilies verzaakt, die nochtans hun enige steun
zijn. Tussen de uitwendige lutherse rechtvaardigheid en de rechtvaardiging die ons
innerlijk rechtvaardigt, kunnen we geen brug werpen, doch dient er gekozen te
worden.14.
Indien we dus de enige weg zouden moeten volgen die Boegner kent en waarlangs
naar eenheid gezocht wordt, terwijl de verdeeldheid blijft bestaan, zouden we er aan
moeten verzaken ooit het doel van de werkelijke eenheid te bereiken. Gelukkig is er
een andere weg, een steile misschien, maar een mogelijke en die uitkomst biedt.
Laten we eerst de werkelijke inhoudsopgave van het probleem nog eens herhalen.
Daar de door Christus gewilde eenheid die is, die de katholieke Kerk meedeelt omdat
zij ze bezit, gaat het er om, aan te tonen hoe de terugkeer van de protestanten tot de
katholieke Kerk mogelijk zou zijn, ik bedoel van hen die zich van de Anglikanen
onderscheiden, maar die tot de oecumenische Raad behoren en in de godheid van
Christus geloven, in dit fundamentele dogma van Petrus' belijdenis, het dogma
waarvan de Kerk en de sacramenten de wonderbare en natuurlijke uitbreiding vormen.
Die terugkeer zou, dunkt ons, in de eerste plaats kunnen geschieden door steeds
beter het licht van de H. Schrift waar te nemen, en in de tweede plaats door in
navolging van Newman na te denken over de rechtmatigheid van een dogmatische
vooruitgang.
Het is vooreerst een reden tot grote hoop, dat op het ogenblik waarop het heimwee
naar de verloren eenheid zich laat gevoelen, een zo groot aantal protestanten het
geloof in het gezag van de Heilige Schrift behouden hebben. Weliswaar heeft dit
geloof het nadeel
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exclusief te zijn, en anderzijds strekt het zich niet tot de hele kerkleer uit, maar het
is echt, diep, werkdadig. Door dit geloof kan de eenheid hersteld worden. Laten we
ons een protestant van onze dagen voorstellen, die in het Evangelie de wil van God
over zijn Kerk zoekt, en die deze verzen van de heilige Mattheus leest: 'Gij zijt Petrus
en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen' en de rest... Hij weet ongetwijfeld dat de
echtheid van die woorden betwist geworden is; maar hij weet ook, dat al de
manuscripten, al de versies en het karakter zelf van deze uitgesproken Hebreeuwse
tekst getuigen, dat dit wel degelijk de woorden van de Heer zijn, van de Zoon van
God die antwoordt op de belijdenis van Simon Petrus, zoon van Joannes. Ik zal niet
zeggen: is het mogelijk dat hij er niet in ziet wat een katholiek er in ziet, maar ik zal
zeggen: is het niet mogelijk dat hij het er in ziet? Kan hij niet begrijpen dat het in
die tegelijk zo eenvoudige en plechtige verklaringen om een werkelijk gezag gaat,
goed onderscheiden van dat van een boek; dat dit gezag waarvan de uitspraken in
de hemel bekrachtigd worden, op de rots gegrondvest is; dat die rots met name
genoemd wordt; dat die naam niet zonder erfgenaam kon blijven; en dat ten slotte
die naam van opvolger van Petrus aan hem behoort die alleen sinds eeuwen hem in
het aanschijn van de wereld draagt? Ziedaar een van de wegen waarlangs de Heilige
Schrift naar de Kerk leidt. Ik moet me beperken, maar men zou op eenzelfde wijze
kunnen te werk gaan door bij voorbeeld als uitgangspunt te nemen elk der klassieke
kenmerken die de Heilige Schrift aan de Kerk van Christus toeschrijft, die de
katholieke Kerk bezit en die men bezwaarlijk in het protestantisme zou vinden.
De protestant op zoek naar waarheid, heeft nog een ander licht nodig. Hij is gewoon
er zich aan te ergeren, wanneer hij de katholieke Kerk nieuwe dogma's ziet vaststellen,
eerbiedwaardige instellingen wijzigen en tot dan ongekende devoties goedkeuren.
Hij moet begrijpen dat die ontwikkelingen geen veranderingen noch verraad zijn,
maar het normale uitvloeisel van het leven dat aanpassing is en groei. Wanneer hij
evenals Boegner verwonderd is over de plaats die de Maagd Maria in de christelijke
prediking en praktijk heeft ingenomen, laat hem dan in overweging nemen, of de
woorden die de Heilige Schrift aan de Moeder van Jezus wijdt niet van die aard zijn,
dat ze, eens door de menselijke geest opgevangen, heel de vooruitgang moesten
teweegbrengen die de mariale leer in werkelijkheid gemaakt heeft. Volstaat de titel
alleen van Moeder van God, zelf eindpunt van een eerste groei, niet reeds om de
weelderigste bloei van privilegiën te rechtvaardigen en al de eerbewijzen te wettigen
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die beneden de aanbidding staan? Toen hij nog ver van bekeerd was, had Newman
aan de muur van zijn studentenkamer een beeltenis van de H. Maagd opgehangen,
en aan wie het hem verweet, zei hij: 'Maar staat er niet in het Evangelie dat ze onder
alle vrouwen gezegend is'? Boegner herhaalt het waar hij schrijft: 'Moeten niet alle
geslachten haar gelukzalig heten, zij die onder alle vrouwen gezegend werd, Maria,
aan wie de grote genade te beurt viel in haar schoot de enige Zoon van God, de
Verlosser der wereld te dragen'?15.
Doch hij gelooft, dat door haar zo hoog te verheffen, door haar bij voorbeeld
onbevlekt of mede-Verlosseres te noemen, men iets aan de uniekheid van het offer
van Christus ontneemt, en de glorie van Christus en de oppermacht van zijn Heer-zijn
vermindert (p. 92). Weet hij dan niet dat een katholiek niets aan Maria verleent dat
niet van haar Zoon afgeleid is, en dat bijgevolg Maria vereren haar Zoon verheerlijken
is? Pulchra ut luna. Hoe lichtend en zacht de maan op een mooie avond is, haar glans
is toch nooit meer dan de weerschijn van de zon.
Het is waar dat de godsvrucht soms op dwaalsporen geraakt en dat een slecht
geregelde geestdrift tot daden kan leiden die niet meer volgens de geest en de waarheid
zijn. Doch is dit niet juist een nieuwe reden om te aanvaarden wat we eerst
vooropstelden: een moederlijk gezag dat de gelovigen voor alle buitensporigheden
bewaart, dat hen vrijelijk laat gaan maar hen op de weg terugvoert wanneer ze te
veel naar rechts of links afwijken.
Er is dus tussen ons en de christenen over wie het hier gaat geen onoverkomelijke
muur. Van op het punt waarop zij staan, kunnen ze onder de drang van de Heilige
Geest die ze aanroepen, en de natuurlijke richtlijn volgend van de waarheden die ze
reeds bezitten, tot ons komen.
Nu moeten we nog zien welke houding de katholieken tegenover het oecumenisme
kunnen aannemen.
Ze geven zich rekenschap van de reusachtige moeilijkheid van de hereniging. P.
Congar schrijft:
'Het is onze innigste overtuiging, dat de hereniging evenals de eenheid van de
Kerk zelf, het werk van de Heilige Geest zal zijn.'16.
Voor de katholieken is de eenheid niet een afwezig goed dat moet veroverd worden,
maar een goed dat ze bezitten en dat moet mee-
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gedeeld worden. Het verlangen echter om de eenheid aan alle afgescheiden christenen
mee te delen, is niet minder vurig, niet minder dringend en minder vruchtbaar in hun
hart, dan in het hart van anderen het verlangen om tot eenheid te geraken. De
pauselijke encyclieken drukken veelvuldig de wens van de geestelijkheid en de
gelovigen uit onder de vorm van vaderlijke en broederlijke aansporingen van een
aangrijpende innigheid. De bidweek voor de hereniging van 18 tot 25 Januari, d.i.
van de dag van St Petrus' Stoel te Rome tot aan die van St. Paulus' bekering, wordt
ieder jaar meer luister en betekenis bijgezet. In de verschillende landen, Amerika,
Engeland, Frankrijk, Italie, ontstaan verenigingen die tot doel hebben het uur van de
hereniging der christenen te bespoedigen. Men zoekt en komt tot contacten; sommige
blijven geheim, van andere worden verslagen gepubliceerd, zo bij voorbeeld de
jaarlijkse conferenties die Mgr de Solages en Dominee Roux te zamen in het seminarie
van Montauban houden. Uitstekende geschriften verschijnen getekend door Mgr
Arata, Mgr Journet, Pater Manna, Pater Congar, Igino Giordani, abbé Couturier,
Dom Winslow, Dom Lialine, om maar enkele namen te noemen.
Betekende het oecumenisme slechts een inspanning van menslievendheid en goede
verstandhouding om in de interconfessionele betrekkingen een sympathieke
objectiviteit te stellen in de plaats van de hatelijke en ergerende polemieken, of
bestond het slechts in het ijveren voor de eenheid door een werk van verduidelijking
en rechtzetting, dan zou men moeten erkennen dat er heden ten dage een sterk
uitgesproken katholiek oecumenisme bestaat. Verstaat men integendeel het
oecumenisme zó als zij die het in het leven riepen, m.a.w. als een beweging die
veronderstelt dat geen enkele bestaande Kerk dé Kerk van Christus is, of dat elke
Kerk zich innerlijk moet veranderen om tot de ware eenheid toe te treden, dan wijst
het katholiek geloof een zodanig oecumenisme af.
Bestaat er tussen het oecumenisme in de brede zin van het woord, dat de
katholieken beoefenen, en het oecumenisme in de enge zin van het woord, dat hun
verboden is, een middenweg? Kan men tegelijk aan de katholieke Kerk gehecht zijn
als aan de enige ware Kerk van Christus, en toch menen dat de terugkeer van de
afgescheurden haar niet alleen een vermeerdering in aantal maar ook een geestelijke
verrijking in de kennis van het dogma en het beoefenen der deugden zou brengen?
Antwoordt men ja, dan geeft men toe aan de broeders van de andere oever, en werpt
hun een brug over dewelke men in beide richtingen gaat. De hereniging wordt dan
niet
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meer de eenzijdige aanvaarding van de katholieke waarheid, maar een uitwisseling
van rijkdommen, een wederzijdse mededeling tot aan de verwezenlijking aan beide
zijden van eenzelfde volheid. Bij voorbeeld zou de lutheraan aan de katholiek een
diepere zin voor de onverdiende gave van de genade brengen; de calvinist zou hem
een inniger contact met de Bijbel inprenten; de anglikaan een strengere ingetogenheid
in de dienst van God; de orthodoxe een meer doorleefd gevoel van het mystieke
leven der Kerk. Het probleem is delikaat, want men loopt gevaar de Kerk te kleineren
door haar een gemis toe te schrijven dat alleen maar het feit is van deze of gene van
haar leden. Ik zou niet willen toegeven dat op het een of ander punt van het geloof
de lutheranen of de anglikanen een volmaakter leer bezitten dan onze katholieke
Kerk, met wie Haar Bruidegom blijft tot aan het einde der eeuwen. Doch het is zeker
dat sommige katholieken minder doordrongen zijn dan de Katholieke leer dit eist,
van de onverdiende gave der genade, van de heiligheid van de Bijbel of van de
mystieke schoonheden der Kerk. Dezen zouden zonder twijfel in de Kerk prachtige
voorbeelden kunnen ontdekken op al de punten waarin ze zelf te kort schieten. Ze
kunnen echter ook buiten de Kerk een of andere nuttige les opdoen die hun
onmiddellijke omgeving hun niet biedt.
We mogen dus zeggen dat de terugkeer van onze gescheiden broeders ongetwijfeld
onze aandacht zou vestigen op geestelijke schatten van de Kerk, die wij niet genoeg
benutten, terwijl zij zelf gelukkig zouden zijn ze in hun volheid aan te treffen, zonder
verslappende vermindering of verderfelijke bijvoeging. Zo versta ik P. Congar. En
dat is voldoende opdat in de oecumenische gesprekken de katholieken op de meest
natuurlijke wijze zouden kunnen spreken met bescheidenheid, eerbied en liefde. Het
is ook voldoende opdat de hereniging voor de anderen niet een ontworteling zou
schijnen, maar een versteviging van hun dierbaarste bezit, volgens de ervaring die
Newman op zes en tachtigjarigen leeftijd zo uitdrukte: 'De grote en brandende
waarheden van de evangelische onderrichting, die ik leerde toen ik kind was, werden
met een nieuwe en groeiende kracht door de heilige katholieke Kerk in mijn hart
geprent. Die Kerk heeft toegevoegd aan de eenvoudige “Evangelielering” van mijn
eerste meesters, maar er niets van verduisterd, verwaterd of verzwakt. Integendeel,
ik heb een kracht, een toevlucht, een opwekking, een troost gevonden in de
goddelijkheid van Onze Heer, en een verzoening in zijn werkelijke tegenwoordigheid
in de Communie, in zijn goddelijke en menselijke macht, alles zaken die de goede
katholieken
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waarlijk bezitten, de evangelische christenen daarentegen slechts in geringe mate.'17.
Men ziet evenwel welke beslissende rol aan de theologen toekomt. De ideeën
alleen hebben niet de scheiding veroorzaakt, maar zonder haar zouden de schisma's
niet ontstaan zijn noch voortgeduurd hebben. Om een einde te stellen aan onze
verdeeldheid dringt zich de opsporing en het onderzoek van de gedachten op die tot
de scheuring geleid hebben. In ieder afzonderlijk geval is het van essentieel belang
dat verwezenlijkt wordt, wat de Dominikaan Ian Islop in een recente aflevering van
'Dieu Vivant' met betrekking tot het protestantisme vraagt: 'Onze taak, schrijft hij,
is dus niet de werkelijkheid door geestdrift te verbloemen, noch te vechten tegen
windmolens als theologische Don Quichotten; maar veeleer de theologische oorsprong
van de Hervormingsbeweging te ontdekken, ten einde de ideeën in het licht te stellen
die verantwoordelijk zijn voor de breuk der eenheid.'18.
Er is niemand die niet inziet welke weldaden de hereniging der christenen aan de
wereld zou brengen: een hernieuwde ijver in de schoot van de Kerk, een doelmatiger
weerstand aan de aanvallen van het laicisme en het ongeloof, een toenemende
veroveringskracht ten opzichte van de niet-christenen; in de missielanden het
stopzetten van de ergernis der verdeeldheid, en een onweerstaanbare expansie van
het ware geloof. Dat zo grote weldaden kunnen verkregen worden, althans in een
zekere mate en geleidelijk, tot dit vertrouwen noopt ons het verlangen van Onze Heer
Jezus Christus en van Zijn Kerk. De middelen ertoe liggen in ons bereik. Vooreerst
moeten we ons verheugen over de heilige standvastigheid van de katholieke
geestelijkheid die door te weigeren het gezag van de Kerk in het gedrang te laten
brengen, het begrip zelf van de eenheid redt en het enige terrein vrij houdt waarop
de christenen zich kunnen herenigen. Zo zullen de katholieken die voor zo'n edele
zaak gewonnen zijn, met een duidelijk omlijnd doel voor ogen en gehoorzamend aan
de richtlijnen van de Paus en de bisschoppen, zich inspannen om voor die eenheid
het verstand en het hart van onze gescheiden broeders te veroveren, door zelf en voor
zich zelf de onvergelijkelijke waarde van de katholieke eenheid grondig te bestuderen.
Kalme en objectieve studie, broederlijke omgang, eensgezindheid voor gezamenlijke
doeleinden, ondersteuning van de herenigingswerken; beter nog, en tegelijkertijd,
verheffing van ons innerlijke leven en vermeerdering van onze geest van naastenliefde;
en vooral, en met dit alles, een vurig

17.
18.

Brief aan M.H.J. EDWARDS, van 24 Febr. 1887, aangehaald in 'Rev. d'asc. et de myst.',
1936, p. 563.
Ian ISLOP, 'Point de vue catholique sur l'oecuménisme', in 'Dieu vivant', 9, p. 128.
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en volgehouden gebed, verenigd met dat van Christus: dit zijn de middelen van het
werkelijk oecumenisme; indien we ze gebruiken zal het succes niet uitblijven.

Nawoord
Bovenstaand artikel is - zoals in de eerste voetnoot vermeld - de vertaling van een
conferentie op 20 November 1947 te Rome gehouden. Men dient de tekst dus te
interpreteren naar dien datum. Zeer veel uit dit artikel heeft zijn waarde behouden,
andere elementen zijn juist nu merkwaardig om te lezen, als uiting van het katholiek
optimisme, dat vlak na de oorlog zo algemeen was en op dit punt nog door geen
samenkomst van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam was verstoord. Intussen
heeft het in Augustus 1948 te Amsterdam gehouden congres wel enkele optimistische
verwachtingen van katholieke oecumenici vernietigd, of althans geschokt.
De lijn Lausanne-Edinburg bleek in Amsterdam niet in dezelfde geest eendrachtig
doorgetrokken te zijn: juist bij hen die zich op het dogma bezonnen, traden scherp
de wijkende lijnen aan het licht: enerzijds het Barthianisme, anderzijds de oude 'Faith
and Order'-richting. De laatste streeft nog altijd naar een universele,
zichtbaar-onzichtbare Kerk, ook al valt het ideaal in dit aardse bestel misschien niet
geheel te verwezenlijken. Het eerste wil van een te bouwen geunificeerde Kerk, hoe
federatief dan ook geconstrueerd, niets weten. Zijn 'Una Sancta' is slechts de
gemeenschap in Christus, die in Christus verborgen is bij God. Die 'Una Sancta' zal
slechts op de jongste dag openbaar worden. Maar die 'Una Sancta' heeft niets te
maken met een uitwendig-zichtbare kerkstructuur: die 'Una Sancta' kan men slechts
betuigen in geloof. Het al te groot vertrouwen op de gebrekkige, zichtbare kerken
moet volgens de Barthianen radicaal worden vernietigd, opdat de nieuwe gemeenschap
kan ontstaan van Christenen, die alleen maar bouwen op het geloof in Christus en
in die - in het actuele handelen Gods - nu hier dan daar eventjes zichtbaar wordende
'Una Sancta'. Voor de Barthiaan Dr W.A. Visser 't Hooft is de Wereldraad van Kerken
dan ook niet meer dan een plaats, waar de kerken elkaar in gesprek en samenwerking
ontmoeten, samen biddend, opdat door Gods genade in deze groeiende tekenen de
onzichtbaar bestaande 'Una Sancta' nu en dan in ons aardse bestel reeds zichtbaar
wordt. Oosters-Orthodoxen, Anglikanen en ook het gros der Lutheranen zullen deze
wezensbepaling van de Wereldraad zeker niet volledig kunnen accep-
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teren. Mede hierdoor de spanningen op dit congres, dat desondanks in een
voorbeeldige geest van christelijke saamhorigheid verliep. Tot die spanningen droeg
verder bij de verschillende houding tegenover de Katholieke Kerk. Vooral bij
Oosters-Orthodoxen en Anglicanen een duidelijke sympathie voor die Kerk, een
betreuren van Haar afwezigheid en een open willen houden van de weg tot deelname.
Bij de Barthianen, althans bij Karl Barth zelf, een uitgesproken antipathie tegen die
Kerk, een blij-zijn over Haar afwezigheid en een duidelijk pogen de weg tot deelname
voor Haar definitief af te sluiten. Visser 't Hooft, namens geheel de Wereldraad
sprekend, zeide: wel te hopen, dat niet alle oecumenisch contact met de R.K. Kerk
voor goed zou zijn verbroken. Barth en de zijnen wisten echter te verhinderen, dat zoals op vroegere wereldconferenties gebruikelijk - het betreuren van de afwezigheid
der R.K. Kerk door geheel het congres werd uitgesproken.
Nog werden de spanningen op het congres verhoogd door het sterk aan invloed
winnende Amerikaanse pragmatisme met zijn dogmatisch-nivellerende tendenz. In
het licht van deze feiten zou Prof. Boyer wellicht iets minder optimistisch geschreven
hebben over de niet-katholieke oecumenische beweging zelf. Maar zijn beschouwing
over de juiste weg tot hereniging heeft nu nog aan actualiteit gewonnen. Juist in de
lijn, waarin hij de mogelijke terugkeer beschrijft der afgescheiden groepen, zien we
nu de ontevredenheid groeien over de dreigende nieuwe richting van de Wereldraad
van Kerken. Er zijn tekenen, dat vele Oosters-Orthodoxen er zich niet meer thuis
voelen, en uitzien naar Rome. Meerdere Anglicanen klaagden over het barthiaanse
radicalisme, dat hun Angelsaksische geest niet ligt. Verschillende Lutheranen
meenden, dat hun invloed op de gang van het congres te gering is geweest, omdat
hun grootste, vooral Zweedse, theologen niet aan het woord kwamen, in tegenstelling
tot de calvinistische barthiaanse. Nog is het onzeker, of de barthiaanse richting in de
Wereldraad het zal winnen, of misschien de oude 'Faith and Order' richting of de
Amerikaans-pragmatische. Een verzoening tussen deze drie standpunten schijnt op
den duur niet wel mogelijk bij het ontbreken van een gezag, dat namens Christus
spreekt. De kostbare wenken van Prof. Boyer voor de katholiek-oecumenische
houding blijven echter bij elke ontwikkeling hun waarde behouden.
Dr J.L. Witte S.J.
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Aldous Huxley: Ape and Essence
door Dr D.G. van der Vat
OM niet slechts de stuitende tekortkomingen, doch ook de onmiskenbare verdiensten
van Huxley's laatste roman te kunnen begrijpen is het nodig een vluchtige blik te
werpen op Huxley's geestelijke en literaire ontwikkeling, waarbij de poëzie waarmee
hij zijn literaire loopbaan begon buiten beschouwing kan blijven.
Vier romans karakteriseren de jonge Huxley: Crome Yellow (1921), Antic Hay
(1923), Those Barren Leaves (1925) en Point Counter Point (1928). Deze romans,
geschreven met grote, vooral cultuur-historische eruditie, met veel geestigheid en in
een proza van on-Engelse luciditeit hebben met elkaar gemeen dat zij allen vruchten
zijn van een geestelijke instelling die zich wellicht het best laat bestempelen als een
onwennig epicurisme. De weinig verheffende levensleer die aan deze romans ten
grondslag ligt vinden wij uitgedrukt in Scogan's woorden in Crome Yellow; 'We all
know that there's no ultimate point.' Het leven is als een slechte grap zonder pointe,
heeft geen betekenis of doel dat boven het leven zelf uitstijgt. Het enige wat derhalve
een verstandig en intelligent persoon kan doen is de adviezen te volgen van
levenswijze dichters en de dag en 's levens rozen te plukken, zolang er nog tijd is,
en met het grootst mogelijk raffinement te genieten van de beschikbare vreugden.
Ongetwijfeld werd Huxley in zijn bloedarmoedig epicurisme beïnvloed door D.H.
Lawrence.
Huxley poogt zich derhalve voor te doen als een verfijnd nazaat van Rabelais;
poogt, want vanaf het begin krijgt de lezer het onbehaaglijk gevoel dat hij staat
tegenover een poseur, en zeker niet tegenover een persoon die van Pallieter enkel
verschilt door een kostbare academische opleiding, het bezit van een goed inkomen,
en door de afkomst uit een wetenschappelijk familie-milieu. Voor de rol van epicurist
blijken bij Huxley reeds aanstonds noch de geestelijke, noch de lichamelijke
predisposities aanwezig. Want in zijn beschrijvingen van een verfijnd-perverse wereld
waarin steeds weer dezelfde stereotype, caricaturale karakterformules terugkeren
treft ons dat de schrijver bezeten is van een walging voor het menselijk lichaam en
de physische aspecten van de liefde, die epicurisme als stelsel uitsluit,
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terwijl ook begrip voor de medemens, dat bijvoorbeeld het serene karakter geeft aan
het paganisme van een Norman Douglas, afwezig blijkt. Daar komt bij dat deze
walging samengaat met een ongezonde en onevenwichtige nieuwsgierigheid naar
wat de walging veroorzaakt, een combinatie van karaktereigenschappen die wij zo
volmaakt beschreven vinden door Graham Greene in verband met de figuur van
Minty in England Made Me. Zelf overgevoelig voor de zorgvuldig opgespoorde en
nauwkeurig waargenomen onesthetische kanten van het menselijk leven, legt Huxley
er zich duidelijk op toe zowel zichzelf, als de lezer te schokken. Hij is in deze romans
een doelbewust épateur, een ziekelijk gevoelige en niet geheel normale misanthroop
die, gewapend met een grote dosis eigenwaan en een verbluffende eruditie, een
beschaafde beeldenstorm aanricht onder de laatste resten van Victoriaans fatsoen en
puritanisme; een iconoclast met handschoenen van gemzenleer.
In 1933 verschijnt Brave New World, een beeld van een toekomstige wereld waarin
de wetenschap heeft overwonnen, waarin alle persoonlijkheid en aanleg
gedetermineerd wordt in de laboratoria, waarin alle geest is verbannen en alle zinnelust
is geregimenteerd op exactwetenschappelijke grondslagen. Kortom de nieuwsgierige
epicurist treedt op als moralist en hult zich in de mantel van de profeet. Brave New
World is een waarschuwing tegen het geloof in een geest-dodende wetenschap. Met
dit werk heeft Huxley het onwennig epicurisme van zijn jonge jaren voorgoed vaarwel
gezegd. In 1937 verschijnt de pseudo-genieter op het zondaarsbankje in de opstellen
getiteld Ends and Means en werpt de Zondagse mantel van Falstaff, die hem steeds
te ruim om de leden heeft gehangen, publiekelijk af. Hij ontdekt een geestelijke
betekenis onder materiële verschijnselen; de ongerieflijke epicurist wordt
transcendentalist, de kieskeurige fijnproever en estheet hult zich in het habijt van de
asceet, de cynische wereldling wendt zich tot de mystiek. Doch het is een verdachte
mystiek welke zich vagelijk baseert op een geloof in de mogelijkheid van een unio,
een vereniging, met 'een groot onpersoonlijk Bewustzijn'. Het is een mystiek die niet
ver verwijderd staat van een spokenloos occultisme en die zijn inspiratie zoekt in
oude Oosterse geschriften. Zij draagt de naam 'neo-Vedantisme', wordt aangehangen
door meerdere Westerlingen (Heard, Isherwood) en is in wezen niet meer dan een
verfijnd eclecticisme dat zich vastgehecht heeft aan een Indisch syncretisme. Het
stelsel, indien men het althans een stelsel kan noemen, verbreidde zich in het weelderig
klimaat van Californië, vooral in de onmiddellijke omgeving van
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Hollywood, tehuis van talrijke esoterische pseudo-godsdiensten, en lijdt aan het
grote, steriliserende euvel van een in het stelsel inherente ik-zucht welke bij voorbaat
alle onthechting en daarom alle ware mystiek onmogelijk maakt. Want niet God doch
een nieuwsgierig Ik vormt het middelpunt van dit syncretisme, en het Oosters karakter
van de vage leer, die zich vanzelfsprekend en hoogmoedig richt tegen alle
georganiseerde godsdienst, is weinig meer dan een voorzien in de exotische behoeften
van extreme individualisten die geen genoegen nemen met de Westerse mystiek. Het
is dan ook bijna komisch te zien in welke bochten Huxley en deze neo-Vedantisten
zich wringen om de meest simpele en meest gangbare waarheden van het Evangelie
en de eenvoudigste termen van de Westerse mystiek te hullen in Oosterse nevelen.
Het is moeilijk zelfs Aldous Huxley au sérieux te nemen als hij spreekt over 'the
Brahman who is also Atman'.
Voortaan ontmoeten wij in Huxley's romans telkens weer een op de voorgrond
tredend karakter dat een contemplatief leven tracht te leiden, met name in After Many
a Summer en Time Must Have a Stop. En in de grootse biografie Grey Eminence,
mijns inziens verreweg het beste wat Huxley ooit heeft geschreven, karakteriseert
Huxley de levensloop van Richelieu's eminence grise als het prijsgeven van een hoge
contemplatieve staat voor het verwerven van wereldse macht. En nu zien wij in Ape
and Essence niet slechts de laatste trap in Huxley's evolutie van de wereld naar de
geest, maar ook de felle tegenstelling tussen een goede geestelijke bedoeling en de
persoonlijke feilen van de auteur, feilen die zich hier bloot leggen in hun meest
extreme vorm.
Ape and Essence dient zich aan als roman, maar is in werkelijkheid een tot mislukken
gedoemde mésalliance tussen een dikwijls indrukwekkend, door en door Huxleyaans
essay, geschreven in prachtig proza met hier en daar een bijna heilige
verontwaardiging, en een afschuwelijk en verfoeilijk film-scenario dat afstoot door
zijn walgelijk cynisme. Dit verweven van een ambitieuze Cassandra-profetie met
een goedkoop sensationalisme maakt het moeilijk een synopsis te geven en deze te
doen volgen door een anlyse, zodat het beter lijkt het werk op de voet te volgen.
Zoals ik reeds eerder zei, heeft de asceet en profeet Huxley altijd behagen gevonden
in het schokken en epateren van de lezer door overtuigend te tonen dat hij de
gedachten en handelingen van een door hem hartgrondig verfoeide moderne mensheid
rijkelijk uit eigen fantasie kon herscheppen in hun meest afstotende vorm. Deze
pueriele
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trek, die in Ape and Essence de omvang aanneemt van een pathologische karakterfout,
treft ons reeds op de eerste pagina als de schrijver zegt over zijn fictieve vriend Bob
Briggs, een onintelligent en slecht toegerust jager naar al te aardse liefde, dat hij
zichzelf graag zag als een combinatie van alle Romantische dichters. 'And seeing
himself as all the Romantic Poets, he could forget for a little the two prime sources
of his misery - the fact that he had none of their talents and very little of their sexual
potency.' Hier treft ons ook reeds, wat ons verder in het gehele werk zal blijven
opvallen, namelijk de hooghartigheid van de zelf-onthechter Huxley, en de 'delectatio
morosa' welke verder in het verhaal, gecombineerd met een schaamteloos cynisme,
als een dikke slijmlaag over het filmscenario ligt.
Huxley en zijn vriend Briggs vinden een scenario dat, op weg om vernietigd te
worden, van een vrachtauto valt en dat de titel draagt Ape and Essence. Dit scenario,
geschreven door een zekere William Tallis, vormt het corpus van Huxley's roman.
Huxley en zijn vriend begeven zich op weg om Tallis een bezoek te brengen, doch
vernemen dat de man inmiddels overleden is. Zij maken evenwel kennis met de
familie die hun huis verhuurd hadden aan Tallis en die er nu zelf hun intrek hebben
genomen. Dit gezin verdient de bijzondere aan dacht van de lezer. Het bestaat uit
vijf personen: de grootvader, een sub-humaan, schadenfreudig imbeciel die 'comics'
zit te lezen; de grootmoeder die vreugdevol koppelaarsdiensten verricht tussen Briggs
en haar kleindochter; de kleindochter die bij de film wil en reeds op zestien-jarige
leeftijd de beroepsvaardigheid van een prostituée vertoont; nog een kleindochter,
een kankerende feeks; en tenslotte een zuigeling die, ter voltooiing van het
Huxleyaanse interieurtje, lijdt aan diarrhee. Deze vijf en de mislukte sensualist Briggs
zijn de enige karakters die optreden in de inleiding, behalve de schrijver zelf die met
zichtbaar welbehagen deze verfoeilijke lieden ten tonele voert om zijn hooghartige
veroordeling van de moderne mensheid te rechtvaardigen. Het is een schamele en
beschamende bedoening. Want het vervalst de werkelijkheid, verraadt schrijvers
kortzichtige vooroordelen, en plaatst bovendien al aanstonds de auteur in de positie
van de hoogmoedige Pharizeeër die niet slechts dankbaar is dat hij niet is als een van
dezen, doch die ook telkens en telkens weer, impliciet of expliciet, oordeelt en
veroordeelt; een man zonder nederigheid, zonder medelijden en vooral zonder een
greintje naastenliefde.
Doch in deze zelfde inleiding, die sommige fouten onthult welke
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het werk literair onaanvaardbaar maken, begint ook het essay, het moraliserend
tractaat. In enkele klare woorden anlyseert de schrijver, uitgaand van de moord op
Gandhi, het geestelijk euvel onzer dagen, en beschrijft hij het ontstaan en het karakter
van de totalitaire stelsels van het communisme en het fascisme, welke beide de mens
schenden in zijn individualiteit en die respectievelijk de droom trachten te
verwezenlijken van de dienaar van de exacte wetenschap en van de dichter. 'Zij
vereenvoudigen, zij abstraheren, zij elimineren alles wat voor hun doel niet ter zake
doet en negeren alles wat zij verkiezen te beschouwen als niet-wezenlijk; zij leggen
een stijl op, zij dwingen de feiten een lievelingshypothese te bewijzen, zij werpen
in de prullemand alles wat naar hun mening de volmaaktheid mist. En omdat zij
zodoende handelen als goede kunstenaars, degelijke denkers en beproefde
experimenteurs, zijn de gevangenissen vol, worden politieke ketters afgebeuld als
slaven, worden de rechten en voorkeuren van louter individuen genegeerd, worden
de Gandhis vermoord, en preken vanaf de morgen tot de avond een millioen
onderwijzers en sprekers voor de radio de onfeilbaarheid van de bonzen die momenteel
toevallig de macht in handen hebben.' De 'werkelijke mensen en het inwendig Licht'
worden overweldigd door het moordend idealisme van alle nationalisten ter wereld.
Er is nog een aspect van Huxley's persoonlijkheid en van zijn literaire techniek
dat in de inleiding van Ape and Essence, evenals in vroegere werken, de aandacht
verdient. Huxley bezit een grote cultuur-historische eruditie, die niet slechts in al
zijn werken op veelal indrukwekkende en diepzinnige wijze tot uiting komt, maar
die ook dikwijls, als een gekleurd venster tussen de schrijver en het leven, een
rechtstreekse waarneming onmogelijk maakt. Er is een passage in de inleiding waarin
de schrijver speelt - het enig juiste woord - met een fictieve scene waarin Christus
om salaris-verhoging vraagt aan een producer in Hollywood. Huxley zet uiteen,
ongetwijfeld zeer knap, hoe achtereenvolgens Rembrandt, Breughel en Piero della
Francesca dit toneel geschilderd zouden hebben. Het is alsof men een welgedaan
man in de kerk hoort rammelen met zijn geld. Huxley is als een reiziger op het perron
met een overdaad van nieuwe varkensleren valiezen, versierd met veelkleurige
etiketten. Diep bewonderd en benijd door de derde-klassers die schuchter hun plaatsje
zoeken in de treinen, wacht de erudiete globetrotter vergeefs op een witkiel die
nimmer opdaagt; en alle treinen vertrekken zonder hem. Huxley beleeft maar al te
vaak het leven uit de tweede hand, zoals later in het boek Dr Poole op ongelegen
ogenblikken alsmaardoor

Streven. Jaargang 2

809
Shelley citeert tegen een liefelijke analfabete met kuiltjes in de wangen. En als van
deze Dr Poole gezegd wordt dat hij 'incorrigibly cultured' is, is het moeilijk niet
aanstonds aan Huxley zelf te denken, zoals het eveneens moeilijk is niet op Huxley
toe te passen wat de Verhaler in het scenario zegt: 'And I need hardly add that what
we call knowledge is merely another form of Ignorance'. Er is verse kreeft en er is
kreeft in blik. Huxley heeft een opvallend zwak voor conserven.
Nu volgt het eigenlijk scenario van de fictieve Tallis. Wederom overvalt de lezer
aanstonds een intens gevoel van onbehaaglijkheid, want Tallis schrijft herhaaldelijk
in de meest zuivere Huxleyaanse essay-stijl, evenals de in het scenario voorkomende
Verhaler, de Aarts-Vicaris van Belial en de ongelukkige Dr Poole. We hebben hier
wederom te doen met Huxley's 'brains trust', een zeer geleerde commissie, waarvan
Aldous de voorzitter, Huxley de secretaris en Aldous Huxley de leden zijn. De
verdenking rijst dan ook onmiddellijk dat Huxley door de kunstgreep van het
gevonden scenario de verantwoordelijkheid voor zijn afschuwelijk cynisme, zijn
morose delectatie en zijn sensationalisme af wil schuiven eerst op een fictieve auteur
en via deze op de Verhaler en de andere leden van de commissie. Maar de stem is
alsmaardoor die van Jacob. Het Huxleydialect is dikwijls zo onmiskenbaar dat de
fictie zich tegen de schrijver keert en een suspicie van gebrek aan moed toevoegt
aan de vele onaangename trekken die de lezer hinderen. Dat Huxley zichzelf hier
van bewust is bleek het vorig jaar, toen hij, over de Britse radio Ape and Essence
besprekend, opmerkte: 'Ik heb een gevoel dat ik eigenlijk niet roman-schrijver ben;
het lijkt allemaal een licht bedrog, dit hele geval, dat ik iets zeg in roman-vorm.'
In het scenario vervult een Verhaler de rol van commentator en Grieks koor. Een
inleidend citaat, afkomstig van Isabella in Measure for Measure, verklaart de titel
Ape and Essence. De 'essence' is de ziel of de geest, alles wat de mens in staat stelt
zich boven zichzelf en de aap-in-hem te verheffen en wat het hem mogelijk maakt
zich te verenigen - het jargon is van Huxley - met de 'essence of the world'. Later,
op pag. 142, heet het: 'Liefde, Vreugde en Vrede - dit zijn de vruchten van de geest
die uw essentie vormt en de essentie van de wereld. Maar de vruchten van de
aap-geest, de vruchten van de aanmatiging en de opstand van de aap zijn haat en
nimmer eindigende rusteloosheid en een chronische ellende welke slechts verzacht
wordt door aanvallen van razernij welke nog afschuwelijker zijn dan de ellende zelf.'
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Nu volgt een inleidende film-scene waarin Huxley-Tallis-Verhaler een beeld scheppen
van de mensheid voordat deze laatste een massale poging tot zelfmoord onderneemt
door middel van een barbaars gifgas en vervolgens door het gebruik van 'Het Ding',
nl. de atoombom. De mensheid wordt getoond als bestaande uit twee vijandige legers
bavianen, geheel veraapten (zoals de millionnair in After Many a Summer, die een
middel vindt ter verlenging van het menselijk leven, eveneens het gewillig slachtoffer
wordt van een biologische regressie en terugkeert tot het stadium van de aap). Beide
legers voeren een Albert Einstein met zich mee aan een ketting, als symbool van de
wetenschap die ondergeschikt en dienstbaar gemaakt is aan alles wat laag, alles wat
aap is in de mens. De legers vallen elkaar aan met bacillen-gas waarvan de afgrijselijke
gevolgen haarfijn door Huxley worden beschreven. Dan ontploft de
geperfectionneerde atoombom, het Ding, en het grootste deel van de mensheid wordt
uitgeroeid.
Alleen Nieuw-Zeeland wordt gespaard, dank zij zijn geographische ligging. Op
20 Februari 2108 verschijnt aan de Californische kust bij Los Angeles een
Nieuw-Zeelandse expeditie die, nu het gevaar voor radio-actieve besmetting voorbij
is, tot doel heeft een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de biologische,
psychologische, botanische, chemische en geologische veranderingen veroorzaakt
door de bom. In de groep bevindt zich een botanist, Dr Poole, een caricatuur
rechtstreeks gelicht uit een toneel-farce, met zijn preutsheid, zijn moeder-fixatie en
zijn onhandigheid tegenover het dagelijks leven. Dr Poole verwijdert zich na de
landing van de rest van het gezelschap en wordt gegrepen door de inboorlingen van
het geruïneerde Los Angeles, mismaakte nakomelingen van het geringe aantal van
hen die het Ding overleefd hebben ten koste echter van allerlei biologische mutaties.
Dr Poole ontsnapt maar nauwelijks aan een bijzonder gruwelijke en bijzonder
Huxleyaanse dood om door de plaatselijke autoriteiten belast te worden met
verbetering van de voedselgewassen in de nederzetting van Los Angeles, nu bewoond
door achterlijke analfabeten.
Gedeeltelijk door de ogen van Dr Poole, gedeeltelijk door dat van de Verhaler en
door het camera-oog van Tallis-Huxley wordt ons een beeld, een al te duidelijk beeld,
gegeven van Huxley's nieuwe versie van een Brave New World. De mismaakte
bevolking leeft in dierlijk primitieve staat. Industrie is niet bekend. De bak-ovens
worden gestookt met boeken uit de verwoeste bibliotheken van Los Angeles. Om
zich van kleding te voorzien bedrijft men stelselmatig
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grafschennis in een Californische luxebegraafplaats. Vooral dit laatste wordt met
karakteristiek Huxleyaans welbehagen tot in finesses geschilderd.
Dank zij de biologische mutaties, veroorzaakt door de radio-actieve nawerking
van de atoom-bom, is er ook een verandering gekomen in de menselijke
geslachtsinstincten welke nu onderworpen zijn aan dezelfde periodieke beperking
als bij dieren. De bevolking is vervallen tot de dienst van Belial, een religie waarvan
duivelspriesters de bedienaren zijn. Het ritueel is vrijwel geheel een inversie van dat
van het vroeger Christendom. In de religieuze teksten wordt de naam van God
vervangen door die van de duivel met toepasselijke topografische wijzigingen: 'Glorie
aan Belial in den lage'. Eens per jaar viert men Belialsdag. Wij bevinden ons met Dr
Poole op de vooravond van dit feest, en zijn getuige van de Purificatie-ceremonieën
welke aan het Belialsfeest voorafgaan. Alle kinderen, geboren sinds de voorafgaande
Belialsdag, die meer dan het wettelijk toegestane aantal lichamelijke misvormingen
bezitten worden ritueel afgeslacht door de priester-eunuchen, een toneel dat zo grof
en met zoveel morose delectatie beschreven wordt dat het moeilijk is niet nu en dan
in een luide lach te schieten. De moeders die deze mismaakte kinderen ter wereld
hebben gebracht worden bij deze zelfde gelegenheid in het publiek afgeranseld met
bullepezen en dan volgt een grote geslachtelijk orgie die veertien dagen duurt en die
met grote genoegdoening wordt beschreven, terwijl Dr Poole met de faciliteit van
een stereotype klucht-figuur zijn moeder en zijn puritanisme vergeet om deel te
nemen aan de orgie.
Na veertien dagen is het feest voorbij en is alle geslachtgenot verboden voor de
rest van het jaar. Doch Dr Poole is verliefd geworden op een zekere Loola, zulks
ondanks het strenge verbod van blijvende persoonlijke relaties van emotionele aard.
En het eind van het verhaal is dan ook dat Dr Poole met Loola vlucht in de richting
van een nederzetting van 'Hots', d.w.z. lieden die ontkomen zijn aan de biologische
mutatie van de nieuwe geslachts-cyclus. Poole ontsnapt letterlijk op het laatste
nippertje, want het was de bedoeling van de Aarts-Vicaris van Belial hem tot priester
te maken, met alle physische gevolgen van dien.
Dat is het roman-gegeven en de schrijver doet zozeer zijn best walgelijk te zijn
dat zijn opzet volkomen aan het doel voorbijschiet en slechts belachelijk maakt wat
hoge ernst bedoelde te zijn. Het is een verfoeilijk stuk fantasie afkomstig uit een
brein dat nauwelijks meer als geheel normaal beschouwd kan worden.
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Doch tussen de gebeurtenissen van deze pathologische nachtmerrie door ontwikkelt
zich ook het essay, het moraliserend tractaat, in woorden gesproken door de
Aarts-Vicaris van Belial, van de Verhaler en van Dr Poole die allemaal bij tijd en
wijle Huxleyaans spreken. En ondanks al zijn eenzijdigheid, is het een schoon en
indrukwekkend tractaat, als men abstraheert van Huxley's persoonlijke vooroordelen
en eenzijdigheid. In dit opstel spreekt Huxley - het is nauwelijks de moeite waard
hier onderscheid te maken met betrekking tot het lid van de Huxley-commissie dat
toevallig aan het woord is - over de angst die het moderne leven beheerst, de physische
angst verwekt door onmenselijk wrede totalitaire stelsels; een angst, die de mens
berooft van de liefde, van zijn goedheid en intelligentie, en ten slotte van al het
menselijke. En aan deze onmenselijke en mensonterende staatkundige stelsels is de
wetenschap dienstbaar geworden. Waar wij falen, zo lezen we, heeft reeds Pascal
aangetoond, toen hij sprak van de menselijke neiging in de naam van de wetenschap
een afgod te maken van waarheid zonder liefde, 'want waarheid zonder liefde is niet
God, maar Zijn beeltenis en afgod.' En de naam van iedere afgod is tenslotte altijd
weer Moloch; en Moloch vraagt menselijke brandoffers.
Het spreekt vanzelf dat Huxley naast nationalisme en geloof in een technologische
vooruitgang ook de georganiseerde godsdienst aansprakelijk stelt voor de ondergang
van de mensheid ('the groundless faith, the subhuman excitement, the collective
imbecility which are the products of ceremonial religion', p. 79). Doch nu en dan
klopt de auteur vanuit ijzige Huxley-hoogten, van uit zijn eclectisch en chic
neo-vedantisme, vanuit de rust van een behoorlijk inkomen genoten in een aangenaam
Californisch klimaat, vanuit zijn egocentrisch en daarom contra-dictoire
zelf-onthechting en vanuit het struweel van zijn eruditie, goedkeurend een Catharina
van Siena op de schouders, alsof hij wilde zeggen dat zij met dezelfde universitaire
opleiding van Aldous, met zijn belezenheid, zijn varkensleren cultuurbagage en niet
gehandicapt door het lidmaatschap van een Kerk het even ver had kunnen brengen
als Huxley, vooral in de naaste omgeving van Hollywood.
Het meest indrukwekkende deel van Huxley's tractaat wordt gesproken door de
Aarts-Vicaris van Belial in een passage welke tevens het duidelijkst de
incompatibiliteit van het walgelijk romangegeven met het opstel onthult. Nu en dan
doet een door de schrijver niet gewild ridicuul element het effect van het opstel en
van de morele verontwaardiging geheel te loor gaan. De purificatie-ceremonie
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is aan de gang. De Patriarch van Pasadena die wij juist zijn slagersmes hebben zien
wetten grijpt het eerste misvormde kind bij de nek en rijgt het aan zijn mes ('impales
it on his knife'). Het kind uit 'twee of drie blatende kreten, en zwijgt.' De moeder
krijgt het rituele pak slaag en de Patriarch gaat verder met de slagersarbeid tot groot
genoegen van de verzamelde menigte. Ondertussen zitten de Aarts-Vicaris en Dr
Poole te converseren onder het genot van gebraden varkenspoten in een vertrek door
welks open deuren zij te gelijkertijd kunnen genieten van de bezigheden van de
Patriarch van Pasadena en van de orgiastische beestengeluiden van de menigte. Van
de Aarts-Vicaris dan, die op zijn sofa gebraden varkenspoten ligt te eten, moeten wij
geloven dat hij sprekend in pure Huxleyaanse stijl een magnifieke uiteenzetting geeft
van de oorzaken die geleid hebben tot de huidige Duivelsdienst beleden door de
mismaakte en verdierlijkte overlevenden van het Ding. 'As I read history,' zegt de
goede man en bijt in de gebraden varkenspoot... Wel, zoals hij de geschiedenis
begrijpt heeft zich de mens gericht tegen de natuur, het Ego tegen de orde der dingen,
Belial tegen de Andere. Deze strijd tussen de duivel en de Andere is honderdduizend
jaren onbeslist gebleven totdat 'drie eeuwen geleden, bijna in een enkele dag, het
getij ongestoord in één richting begon te verlopen. Neemt u nog een varkenspoot.
Dr Poole bedient zich van een tweede varkenspoot, terwijl de andere aan zijn derde
begint.' Dit is een letterlijk citaat en illustreert de meest fatale fout van het gehele
boek, het onvermogen van de schrijver het onderscheid te bewaren tussen zijn
moraliserende opzet en zijn profetische nacht-merrie die hier, evenals elders, ontaardt
in een walgelijke en ridicule klucht.
Buiten, voor het vertrek, gaat het doodsteken van kinderen door alsmede de
afranseling van de kaalgeschoren moeders der mismaakte kinderen. De Aarts-Vicaris,
die zich noch door de derde varkenspoot, noch door het bloedbad, van zijn à propos
laat afbrengen, vervolgt: 'Aanvankelijk langzaam, dan met toenemende snelheid,
begint de mens vorderingen te maken tegen de Orde der Dingen... (Hier onderbreekt
zich de hoge spreker een ogenblik om een stukje kraakbeen uit te spuwen.) Terwijl
steeds meer mensen zich achter hem scharen, begint de Heer der Vliegen, die ook
de Vleesvlieg is in elk afzonderlijk hart, Zijn triomfantelijke opmars door een wereld
waarvan Hij spoedig de onbetwiste meester zal zijn.' De Aarts-Vicaris bespreekt de
euvelen van de industrialisatie, de slavernij van de mens ten opzichte van de machine,
de proletarische volks-aanwas samengaande met een toenemende hongersnood over
de gehele wereld. En,
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zegt de Aarts-Vicaris, eigenlijk was het niet eens nodig geweest dat Belial de mensheid
inspireerde tot het gebruik van chemische wapenen en van de atoombom. 'Een weinig
langzamer misschien, doch even zeker zou de mens zichzelf vernietigd hebben door
de vernietiging van de wereld waarin hij leefde... Bedenk eens wat ze uitspookten
gedurende de anderhalve eeuw voorafgaand aan het Ding. Ze ontreinigden de rivieren,
vernielden de bossen, spoelden het land-oppervlak in zee, verbruikten een oceaan
van benzine, verspilden mineralen voor wier vorming de gehele geologische tijd
nodig was geweest. Een orgie van misdadige imbeciliteit. En ze noemden het
'Vooruitgang.' Volgens de Aarts-Vicaris is het denkbeeld van 'Vooruitgang' een zo
briljante inval dat slechts de Duivel hem had kunnen bedenken. 'De technologische
vooruitgang voorziet de mensen van de middelen welke hen in staat stellen tot een
steeds algemenere vernieling, terwijl de mythe van politieke en morele vooruitgang
het excuus levert om deze middelen zo volledig mogelijk te gebruiken. Ik zeg u,
waarde heer, dat een historicus zonder godsdienst krankzinnig is. Hoe meer men de
moderne geschiedenis bestudeert, hoe meer bewijzen men vindt van Belials
Bestierende Hand.'
Op deze toon gaat de Aarts-Vicaris door met zijn rijk-gedocumenteerde
beschuldiging tegen de mensheid, en hij spreekt vrijwel steeds in het Huxleyaans.
Doch nu en dan bedenkt de schrijver dat de Aarts-Vicaris ook nog een rol speelt in
het walgelijk scenario en laat hij hem snel even een kraakbeentje uitspuwen, in een
varkenspoot bijten of een enkele opmerking maken die beter samengaat met het
bestiaal geloei buiten het vertrek waar steeds maar door blatende babies aan het
patriarchale slagersmes worden geregen. Het komt neer op een ergerlijke minachting
van de schrijver voor de intelligentie van zijn lezers, en op een treurig zelf-verraad
van 's schrijvers ongeneeslijke gefascineerdheid door perversie en corruptie. Een
beschuldiging van een moedwillig literair exploiteren van zijn 'delectatio morosa' is
al de minste die men tegen de schrijver kan inbrengen.
In Huxley's laatste boek is het natuurlijk te laat voor een redding van de mensheid.
De bom is reeds gebarsten en de overwinning van Belial is nog slechts een kwestie
van zeer korte tijd. Doch persoonlijke redding is nog mogelijk voor een enkel individu,
zoals voor Dr Poole en Loola met de kuiltjes in haar wangen. Zij ontsnappen naar
de 'Hots', een einde van het verhaal dat het de lezer moeilijk maakt veel waarde toe
te kennen aan deze ontsnapping, ook al geschiedt zij onder begeleiding van citaten
uit Shelley. Doch van de lippen
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van de nog steeds Huxleyaans sprekende Aarts-Vicaris verneemt de lezer hoe de
wereld behoed had kunnen worden voor deze ondergang in diabolische corruptie,
en hier verwerven wij wederom enig inzicht in Huxley's eigen, zonderlinge denkwijze,
als de Aarts-Vicaris, sprekend namens de schrijver, een beeld oproept van de wereld
zoals zij had kunnen zijn, een wereld waarin onder meer de Oosterse mystiek een
juist gebruik van de Westerse wetenschap zou hebben kunnen verzekeren. Hier ziet
men dezelfde voorkeur van Huxley voor de Oosterse mystiek als in zijn The Perennial
Philosophy.
Waarom de Oosterse mystiek? Het voor de hand liggend antwoord is dat een
oprecht en daadwerkelijk streven naar een mystieke vereniging (het object van de
vereniging laat ik hier buiten beschouwing) volgens de Oosterse
contemplatie-techniek, de strever niet plaatst voor de harde consequenties van de
Westerse mystiek, die in de eerste plaats een geloof vereist in Heilige Geest en genade
en een maximum aan medewerking met de gave van de genade, tot welke
medewerking onder meer behoort het beoefenen van primaire deugden als
naasten-liefde, nederigheid, en een ware onthechting, een onthechting waarbij
inderdaad het gehele Ik zonder reserve wordt opgeofferd. In de tweede plaats zou
de aard van het Object in een werkelijke mystiek - een mystiek die meer is dan een
psychophysiologische techniek voor het ledigen van de geest van 'storende
gedachte-inhouden' - het subject plaatsen voor de noodzaak de consequenties te
trekken uit het geloof in een persoonlijke God en van een door Huxley verfoeide
Kerk als levend en goddelijk instituut. In de derde plaats leert de Christelijke theologie
dat de unio een zeer bijzondere genade is die niet verkregen wordt op grond van het
bezit van een scherpe intelligentie, een kennis van de Oosterse letteren en het volgen
van een vegetarisch dieet.
Doch zelfs als men van Katholiek standpunt Huxley's pseudo-mysticisme moet
verwerpen als niet meer dan een inhoudsloze en onvruchtbare ontzelvings-techniek
zonder unio-object, dan nog vraagt men, waarom de techniek zoeken bij een
psychologisch zo geheel anders geaard volk, en niet in het Westen waar tenminste
de psychologische voorwaarden voor de intuïtieve, onmiddellijke ken-act eerder
binnen het bereik zouden liggen van een werkelijk ascetisch ingestelde Westerling?
Wij zien ons hier geplaatst voor een bewijs van een oude waarheid, namelijk dat
eclecticisme synoniem is met dilettantisme. De intellectuele hooghartigheid van
Aldous Huxley, zijn volkomen gemis aan compassie en naasten-liefde, zijn perverse
nieuwsgierigheid, zijn oneven-
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wichtige instelling tenopzichte van het menselijk lichaam en de physische aspecten
van de menselijke liefde, wettigen alle wantrouwen ten opzichte van een
contemplatie-techniek en mystiek, welke zich laat verenigen met zulke
contemplatie-dodende persoonlijke hoedanigheden. Deze pseudo-mystiek leidt niet
verder dan tot de poedel van Schopenhauer.
Het is onbegrijpelijk dat een zo intelligent man als Aldous Huxley zonder schaamte
de terugkeer preekt tot de Orde der Dingen, terwijl alleen al van louter literair
standpunt zijn laatste boek een ondragelijke aanslag op de Orde is, een aanslag
verscherpt door de schennis bedreven aan de tempel van de Heilige Geest. En het is
onbegrijplijk dat een vooraanstaand schrijver van zijn lezers durft eisen dat zij door
de modder zullen waden om de fragmenten van een hier en daar ongetwijfeld
indrukwekkend moreel tractaat te verzamelen uit een conglomeraat van cynismen,
bespottelijke perversies en uitingen van een ziekelijke nieuwsgierigheid.
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Naar een nieuw Dogma?
door Prof. Dr E. Druwé S.J.
HET Mariafeest bij uitnemendheid, dat de Kerk op 15 Augustus viert, herdenkt niet
alleen, - zoals op den feestdag van andere Heiligen, - de aanvang voor haar ziel van
de nimmer eindigende, zalige Godsaanschouwing; het is ook door de jubelende
overtuiging vervuld, dat de Moeder van Jezus, evenals haar Zoon, reeds nu de
verheerlijking naar het lichaam geniet, die voor de anderen pas op den jongsten dag,
na de algemene verrijzenis, hun zaligheid zal voltooien. Deze aloude overtuiging
werd sinds eeuwen geacht zo eerbiedwaardig te zijn, op zulke ernstige gronden te
steunen, dat de theologen het op zijn minst vermetel noemden haar tegen te spreken.
Sinds de dogmaverklaring der Onbevlekte Ontvangenis door Pius IX (8 December
1854) groeide stilaan het verlangen, dat ook Maria's Tenhemelopneming als dogma
mocht worden uitgeroepen. Tijdens het Vaticaans Concilie (1869-1870) dienden 187
bisschoppen uit de vergadering een aanvraag daartoe in; het Concilie werd echter
onderbroken, voordat de zaak ter behandeling kwam. Maar zodra de storm, dien de
Frans-Duitse oorlog en de overrompeling der pauselijke staten ontketende, geluwd
was, zette een hele beweging in, waarbij ontelbare gelovigen, gesteund door
bisschoppen en theologische faculteiten, deze dogmaverklaring bij den Heiligen
Stoel aanvroegen. Al deze verzoekschriften (een der allereerste, met name van
Kardinaal Sterckx, aartbisschop van Mechelen, dateert van 1849), zorgvuldig in het
pauselijk archief bewaard, werden in 1945 door twee jezuieten, PP. G. Hentrich en
R. de Moos gepubliceerd.
Het is voortaan geen geheim meer dat Zijne Heiligheid Pius XII zich geneigd
toont, dien algemenen wens eindelijk in te willigen. Niet alleen heeft hij het uitgeven
van voormelde smeekschriften aangemoedigd; hij heeft ook de aandacht der gelovigen
herhaaldelijk op de lichamelijke verheerlijking der Moeder Gods getrokken. Zo
schrijft hij b.v. op het einde van zijn wereldbrief Mystici Corporis Christi (29 Juni
1943): 'Moge de allerheiligste Moeder van alle Christus' ledematen, aan wier
Onbevlekt Hart wij alle mensen met betrouwen hebben toegewijd, en die nu in den
hemel door de glorie van ziel en lichaam schittert en samen met haar Zoon heerst,
moge zij van Hem overrijke stromen van genade bekomen...' Ongeveer dezelfde be-
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woordingen gebruikt hij in zijn radiorede van 7 December 1947, gehouden bij
gelegenheid van het internationaal congres der Maria-congregaties te Barcelona. De
tekst ervan verscheen in de Acta Apostolicae Sedis van hetzelfde jaar (blz. 633). De
Paus is echter nog tot een gewichtiger stap overgegaan, toen hij op 1 Mei 1946 tot
al de bisschoppen der wereld een schrijven richtte, waarbij hij hun dringend vroeg
hem hun advies mede te delen aangaande de definieerbaarheid van dit Mariaal
voorrecht en het gewenst-zijn ener dogmatische definitie (Brief Deiparae Virginis).
Zodoende volgde hij het voorbeeld van zijn roemrijke voorganger Pius IX, die bij
schrijven van 2 Februari 1849 een dergelijke vraag aan de kerkvorsten voorlegde,
betreffende de Onbevlekte Ontvangenis (Ubi prinum). Pius XII beroep zich
uitdrukkelijk op dit precedent.
Naar aanleiding van deze feiten werd, deze laatste jaren, in alle theologische
vaktijdschriften en ook in afzonderlijke publicaties de vraag behandeld, hoe men kan
bewijzen, dat dit Maria-voorrecht door goddelijke Openbaring vaststaat. Om de
draagwijdte dezer vraagstelling in te zien, moet men voor ogen houden dat onder
goddelijke Openbaring dient verstaan: de algemene, voor iedereen bestemde
Openbaring van God, welke in het Oud Testament aangebaand, in Christus voltooid
werd en door Hem aan de Kerk, met onfeilbaar leergezag toegerust, werd
toevertrouwd. Zogenoemde private openbaringen, die afzonderlijke personen tot
eigen nut en stichting van anderen soms ontvangen, komen hier niet in aanmerking:
zij kunnen wel, in een bepaalde tijdspanne, de aandacht op een of ander punt van de
aan de Kerk bevolen Openbaring vestigen; deze verrijken kunnen ze niet. De
goddelijke Openbaring, die met den dood van den laatsten Apostel afgesloten werd,
moet de Kerk als een kostbare schat, tot het einde der tijden, onverminkt en
onveranderd bewaren. Daarom noteert het Vaticaans Concilie, waarin de pauselijke
onfeilbaarheid gedefinieerd werd, dat 'aan Petrus' opvolgers de Heilige Geest niet in
diervoege werd toegezegd, dat zij onder Zijn openbaring een nieuwe leer zouden
afkondigen, maar zo alleen dat zij, met Zijn bijstand, het geloofspand der Openbaring,
door de Apostelen overgeleverd, heilig zouden bewaren en getrouw verklaren'
(Denzinger's Enchiridion, n. 1836).
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij alle huidige dogma's, kant en klaar, moeten
kunnen terugvinden in de apostolische Kerk. Immers vooreerst, Christus' Openbaring
zelf bestond niet uitsluitend in een mondeling door Hem voorgehouden leer: tot deze
openbaring behoren niet op de laatste plaats al Zijne heilsdaden, vanaf de
Menswording
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tot Zijn Kruisdood en Verrijzenis, en eveneens Zijne instellingen, als daar zijn: Kerk
en Sacramenten. Vervolgens heeft de Kerk niet alles, wat zij van Christus wist, van
meet af aan in woorden ondergebracht. Dat heeft ze gedaan naarmate de
omstandigheden het eisten. Ze moest het vaak doen in bewoordingen, die den stempel
dragen van een bepaalden tijd, daar het er om ging ketterse opvattingen rechtstreeks
tegen te spreken. Zo werd b.v. de 'medezelfstandigheid' van den Zoon Gods met den
Vader, - 'consubstantialem Patri', zoals het heet in het Credo van de Mis, - in de IVe
eeuw tegen den ketter Arius vastgesteld, de eucharistische 'transsubstantiatie' tegen
Luther op het Concilie van Trente.
Zo kon het gebeuren dat sommige onderdelen der Openbaring slechts na verloop
van tijden, als afzonderlijke waarheden, tot het helder bewustzijn der Kerk
doordrongen. B.v. de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Dogma en Openbaring
zijn dus niet eenvoudigweg gelijkbetekenende woorden. Dogma is een waarheid,
welke door God geopenbaard werd en door de Kerk te geloven wordt voorgehouden.
Dit laatste pas maakt formeel een geopenbaarde waarheid tot dogma. Deze waarheid
echter kan ofwel uitdrukkelijk in de Openbaring voorkomen, t.t.z. met evenzoveel
woorden in de Schrift of in de apostolische overlevering te vinden zijn; maar zij kan
ook slechts op impliciete wijze, nog niet als zodanig geformuleerd, in den geloofschat
bevat zijn, zoals we verder zullen zien.
Om tot de opgeworpen vraag terug te komen, hoe bewijst men nu dat Maria's
Tenhemelopneming tot de goddelijke Openbaring behoort? We staan hier ongetwijfeld
voor bijzondere moeilijkheden, die sommige theologen nog in den laatsten tijd ertoe
brachten zich ongunstig aangaande de opportuniteit van een definitie uit te laten. We
stellen vooreerst vast dat de Heilige Schrift ons - uitdrukkelijk ten minste - niets
dienaangaande bericht. De karige notities van het Nieuw Testament betreffende de
Moeder des Heren eindigen met de vermelding, bij Sint Lukas, van haar
tegenwoordigheid in het cenakel na Jezus' hemelvaart, waar zij met de Apostelen in
gebed de komst van den Heiligen Geest verbeidt (Handel., I,14). Daarna vernemen
we niets meer over de gezegende Vrouwe.
In de traditie bezitten we evenmin enig betrouwbaar bericht, dat uit de apostolische
tijd tot ons zou gekomen zijn, over Maria's verder leven. De eerste die zich
uitdrukkelijk de vraag heeft gesteld, welk haar uiteinde mocht geweest zijn, is de H.
Epiphanius, die in 403 stierf, als bisschop van Salamis en metropoliet van Cyprus.
Hij was een zeer bereisd man; hij vertoefde meer dan veertig jaren in Pales-
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tina, bij Jeruzalem, en was er met den Kerkleraar Hieronymus bevriend. Deze man
nu verklaart met klem dat hij niets, maar dan ook volstrekt niets afweet van de manier
waarop de H. Maagd de aarde verliet. Stierf ze soms den marteldood? Is zij zelfs
gestorven? Hij schijnt persoonlijk de mening toegedaan dat zij, onsterfelijk, naar het
paradijs overging. Het Mariagraf, dat men thans te Jeruzalem toont, was hem blijkbaar
nog niet bekend. Van de zogenoemde Transitus-apocriefen (legendarische verhalen
van Maria's uiteinde) was klaarblijkelijk ook nog niets tot hem doorgedrongen,
alhoewel hij op dergelijke geschriften belust was en geneigd er te licht geloof aan te
schenken. We mogen veilig aannemen dat in de oude, slechts gedeeltelijk bewaarde,
apocriefe Joanneshandelingen, die hij zeker kende, ook niets over het einde van
Maria's leven te vinden was.
De zoëven vermelde volksverhalen kwamen pas in den loop der Ve eeuw in
omloop. Bedoeld als verheerlijking der Moeder Gods, zijn ze door de overtuiging
gedragen, dat haar dood met wonderen van allerlei aard omgeven was. Tot de gedachte
der Tenhemelopneming zijn de oudste dier geschriften nog niet doorgedrongen. Er
is in het begin slechts spraak van een verbergen van haar onbederflijk lichaam of
van een overbrenging ervan onder den levensboom in het aards paradijs. Wie deze
schrijverijen ook maar vluchtig doorlopen heeft, zal er voorgoed aan verzaken daarin
ook maar het geringste spoor van historisch traditiegoed te zoeken.
Brengt een teruggaan naar den oorsprong van ons feest van 15 Augustus ons soms
verder? De laatste opzoekingen dienaangaande hebben ook dien uitweg afgesneden.
De zaken staan als volgt. Vanouds, zeer waarschijnlijk reeds vóór de Kerkvergadering
van Ephese (431), bestond een Mariafeest, waarin voornamelijk haar maagdelijk
Moederschap herdacht werd. Men vierde het in verschillende streken op een
verschillenden datum. Rond Kerstdag of na de octaaf van Epiphaneia (Driekoningen).
Te Jeruzalem werd het op 15 Augustus gecelebreerd, en Keizer Mauritius (582-602)
deed het op dienzelfden dag in heel het Byzantijns rijk vieren, als feest van het
ontslapen (koimêsis) der Moeder Gods. Zo luidde de nieuwe titel. Men had nl.
intussen, in het dal van Gethsemane, zogezegd Maria's graf ontdekt en Keizer
Mauritius had aan de kerk ter plaatse opgericht milde giften besteed. Het Griekse
woord 'koimêsis', evenals het Latijnse 'dormitio', ook voor den dood van andere
Heiligen gebruikt, wijst niet uit zich zelf alleen op de Tenhemelopneming.
Daarmede echter werden de problemen rond Maria's uiteinde in het brandpunt der
aandacht gerukt. De bisschoppen, die toen nog
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meestal zelf de taak van feestredenaars op zich namen, zagen zich verplicht op dien
dag een preek of homilie te houden en moesten dus noodgedwongen uitzien naar
stof om hun rede op te luisteren. Welnu, eenstemmig klinkt de teleurstelling dier
eerste homileten: zij hebben geen enkel gezaghebbend of alleen maar betrouwbaar
getuigenis kunnen opsporen. Wat dan gedaan? Aan de apocriefen, hoe achterdochtig
zij er ook tegenover staan, zullen ze wel allerlei détails ontlenen, om ook aan de
verbeelding hunner toehoorders den kost te geven: Men zegt... Er wordt verteld...
Maar de grond van hun toespraak bestaat in een theologische bezinning op het beeld
van Maria's grootheid, zoals dit in de authentieke traditie voortleeft.
Tussen haakjes gezegd: om dezelfde reden, waarom de gewijde sprekers vaak
voorstellingselementen aan de zo verdachte aprocriefen ontleenden, gebeurde dit
ook in de christelijke kunst. Zo om slechts één voorbeeld aan te halen, in het beroemd
schilderij van Rubens boven het hoogaltaar in de O.L. Vrouwekerk te Antwerpen.
Terwijl de H. Maagd door engelen ten hemel wordt gedragen, speelt zich op het
voorplan een toneel af, dat blijkbaar de legende weergeeft volgens welke de Apostel
Thomas, drie dagen na de teraardebestelling aangekomen, nog wenste het stoffelijk
overschot der Gezegende een laatste maal te aanschouwen: men opende op zijn
dringende bede het graf en vond er slechts de lege lijkwade.
Om tot onze homileten terug te keren: we zien zich bij hen meer en meer het
centrum der belangstelling verplaatsen van de zeer bedenkelijke wonderen, die
volgens de volksverhalen den dood van Maria omgaven, tot haar uiteindelijke
verheerlijking naar ziel en lichaam in den hemel. Bij Joannes, bisschop van
Thessalonika (610-649), die de reeks opent, kan men nog niet met zekerheid opmaken
of hij wel dan niet de eigenlijke Tenhemelopneming kent. Het einde van zijn preek,
die eigenlijk niets anders is dan de omwerking van een oud Transitus-apocrief, ligt
in verschillende redacties voor, waaruit blijkt dat men het nodig achtte den
oorspronkelijken tekst te retoucheren. Maar, niet veel later, met een preek ten onrechte
aan Modestus van Jeruzalem († 634) toegeschreven, met de homiliën van een
Germanus, patriarch van Constantinopel († 733), van een Andreas, metropoliet van
Creta († 740) en vooral van den Kerkleraar, Joannes van Damascus († 749), wordt
op grond van soliede theologische beschouwingen de vervroegde verrijzenis en
hemelse verheerlijking van O.L. Vrouw in het volle licht gesteld. Weldra vindt men
die overtuiging ook uitgesproken in de liturgische teksten van het feest, dat in het
Westen zeer vroeg de naam van Assumptio kreeg.
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Uit dit alles blijkt wel duidelijk genoeg dat het leerpunt der Tenhemelopneming niet
steunt op historisch geldige getuigenissen, hetzij in de schriften van het Nieuw
Testament, hetzij in de apostolische overlevering. Het zou overigens het gebied der
historische vaststelling slechts op één punt kunnen raken, in het feit nl. dat het lichaam
der H. Maagd niet aan het bederf van het graf ten prooi bleef. Maar de kern van het
mysterie ligt geheel buiten het bereik der louter natuurlijke navorsing, te weten: dat
de Moeder Gods naar ziel en lichaam de hemelse zaligheid geniet. Dat belet niet, dat
in den loop der tijden, telkens opnieuw, sommige theologen zich hebben blind gestaard
op het gebrek aan historische betuiging om de zekerheid der Tenhemelopneming in
twijfel te trekken. Zo b.v. in de IXe eeuw Paschasius Radbertus, in den
pseudo-Hieronymus-brief Cogitis me, in de XVIIe eeuw de Parijse kanunnik Launoy,
en de Leuvense hoogleraar Marant in de XVIIIe eeuw.
Scheeben, de geniale Duitse theoloog uit de vorige eeuw, merkte reeds zeer juist
op, dat 'alle twijfels over het feit van Maria's Tenhemelopneming hierdoor ontstaan
zijn, dat men zich op het valse standpunt plaatste, alsof het, om als zeker te gelden,
moest vastgesteld worden door historische middelen'. 'Over de lege ruimte der zes
eerste eeuwen komt men niet heen', bekent hij ronduit, om dan verder te besluiten
dat de oplossing dezer vraag in de eerste plaats moet gezocht worden in 'de
bijbels-traditionele idee over Maria's waardigheid'. Met andere woorden: het gaat
om een waarheid, die enerzijds slechts in het licht der goddelijke Openbaring kan
ingezien worden, en anderzijds niet uitdrukkelijk als zodanig geopenbaard werd. Zij
ligt slechts impliciet besloten in het totaalbeeld van Maria's plaats en grootheid, dat
zowel uit de Schrift als uit de Traditie te voorschijn treedt en waarvan de trekken
aldoor duidelijker en krachtiger in het bewustzijn van de Kerk tot hun recht zijn
gekomen.
Hoe men bewijzen kan dat de Tenhemelopneming in de geopenbaarde Maria-idee
medegegeven is, zullen we aanstonds onderzoeken. Vooreerst nog enkele algemene
bemerkingen over het expliciteren van leerpunten, die enkel impliciet geopenbaard
werden. Een bepaalde waarheid kan op verschillende wijzen in een andere bevat zijn.
Zo ligt b.v. een logische gevolgtrekking besloten in de princiepen (praemissen)
waarop de redenering steunt. Indien men, uitgaande van een uitdrukkelijk
geopenbaarde stelling, daaruit bij middel van een algemeen door de rede aanvaarde
middenstelling, een besluit trekt, dan is dit laatste (men noemt het een conclusio
theologica) wel
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enigerwijze vervat in de Openbaringstelling, die als uitgangspunt diende, maar niet
zo onmiddellijk en formeel dat men van een, zij het dan ook slechts impliciet
geopenbaarde waarheid kan spreken. Opdat dit wel het geval weze, moet het verband
onmiddellijk blijken, als b.v. dat van een deel in een geheel, van een bijzonder geval
in een algemenen regel.
Dikwijls zal het nieuwe inzicht onmiddellijk voortkomen uit het eenvoudig
bijeenbrengen van twee of meerdere afzonderlijk in de Openbaring voorliggende
gegevens. Zo is het blijkbaar gegaan met den Moeder-Gods-titel. Nergens in de
Schrift wordt de H. Maagd met evenzoveel woorden 'Moeder Gods' (theotokos)
genoemd, en toch vereerde de Kerk haar als dusdanig lang voordat het Concilie van
Ephese (431) dien titel ambtelijk geijkt had. Het was haar genoeg in de gewijde
boeken te lezen: aan den enen kant, dat zij de 'Moeder van Jezus' was (Handel., I,14)
en aan den anderen kant, dat diezelfde Jezus 'Gods eigen Zoon was, die naar het vlees
uit een vrouw werd geboren' (Rom., I,3; Gal. IV,4).
Opdat dus een waarheid werkelijk als door God geopenbaard moge gelden, moet
men haar om zo te zeggen in het woord der goddelijke Openbaring zelf kunnen horen.
Alles komt hier aan op dit luisteren, dat Christus zozeer op prijs stelde, dat hij aan
de vrouw uit het volk, die de schoot welke Hem had gedragen zalig prees, ten
antwoord gaf: 'Zalig eerder, die luisteren naar Gods woord, en het beleven' (Luk.,
XI,28). Alleen de bovennatuurlijke gemeenschap, door Christus zelf gesticht, is op
dit beluisteren van Gods woord afgestemd. Met de gave van het geloof is principieel
aan alle gelovigen een vermogen gegeven om, als het ware instinctief, door een soort
natuurlijke verwantschap ('connaturalitas', zegt Sint Thomas), medetrillend aan te
voelen wat al of niet tot het object behoort, waarop het geloof gericht is, nl. het door
God geopenbaarde. Heeft Jezus zelf niet aan zijn discipelen 'den Geest der Waarheid'
beloofd, en toegezegd dat Deze hen 'tot de volle waarheid zou geleiden' (Joan.,
XVI,13)? Het gaat de Kerk, dag in dag uit en eeuw na eeuw zich inluisterend in de
goddelijke Openbaring, toe als iemand, die uit een laatste brief van een gestorven
vriend, bij herhaalde lezing, telkens nieuwe aanduidingen en toespelingen opdiept.
Als dan de christelijke gemeenschap, onder leiding van het door Christus aangesteld
leergezag, algemeen er toe komt een bepaalde waarheid met haren bovennatuurlijken
geloofszin in te zien en aan te hangen, dan ligt daarin een onfeilbare aanwijzing dat
dit punt tot den schat der goddelijke Openbaring behoort.
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Daarom vraagt de Paus, in zijn hogerop vermeld schrijven van 1 Mei 1946, aan alle
bisschoppen der wereld, hoe het gesteld is met het geloof der hun toevertrouwde
kudde ten overstaan van Maria's Tenhemelopneming, en of zijzelf van oordeel zijn
dat dit punt als geopenbaarde waarheid kan gedefinieerd worden. Aangaande het
antwoord van het episcopaat bezitten we tot nog toe geen officieel bericht. Wel een
officieus. In zijn nummer van 1 Januari 1949 publiceerde het bekend Romeins
tijdschrift, La Civilta cattolica, een artikel van P. Filograsi S.J., die verklaarde te
weten dat de overgrote meerderheid der bisschoppen - 'la stragrande maggioranza' zich voor de dogmaverklaring heeft uitgesproken (blz. 9). Zo is voorzeker een
onrechtstreeks bewijs geleverd voor het goddelijk geopenbaard karakter van Maria's
Tenhemelopneming.
Wat het rechtstreeks bewijs betreft, nl. het aantonen dat dit leerpunt in de goddelijke
Openbaring formeel impliciet vervat is, slaan de theologen verschillende wegen in,
naar gelang zij tot uitgangspunt nemen hetzij één der Mariale dogma's: Goddelijk
Moederschap, Onbevlekte Ontvangenis..., hetzij het geheel der katholieke Marialeer.
We kunnen hun verschillende argumenten hier niet ontleden; we moeten er mede
volstaan, heel in het kort, één bewijs te schetsen, dat o.i. aan de meeste dier
bewijsvoeringen te gronde ligt, en dat eenvoudig in het bijeen brengen van twee
afzonderlijk in de Openbaring behelsde waarheden bestaat.
De eerste dezer waarheden betreft de Verlossing in het algemeen. De Heilige
Schrift leert ons uitdrukkelijk, dat de volkomen Verlossing door Christus voor de
mensheid bewerkt, in de verheerlijking naar ziel én lichaam bij God in den hemel
bestaat. Maar de lichamelijke verheerlijking zullen de verloste mensen, naar den
regel, slechts bij de tweede wederkomst des Heren, op den jongsten dag, bekomen.
Zo schrijft de H. Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk XV: 'Christus
is van de doden verrezen, als Eersteling onder hen die ontslapen zijn. Want omdat
door één mens de dood is gekomen, daarom is ook door één Mens de opstanding der
doden... Maar iedereen naar eigen rang: Christus als Eersteling; dan zij die Christus
toebehoren, bij Zijn wederkomst... De dood is de laatste vijand die vernietigd wordt...
Zodra de bazuin zal schallen, zullen de doden verrijzen, onbederfelijk... Dan wordt
het woord vervuld, dat geschreven staat: “...Dood waar is uw overwinning?”... God
zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onzen Heer'. Op een
andere plaats heet het: 'Ons Vaderland is in de hemel. Vandaar verwachten wij den
Verlosser, Jezus Christus, den Heer,
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die ons vernederd lichaam zal herscheppen, aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk...'
(Philipp., III,20-21).
Sint Paulus spreekt dus over den Verlosser, die nog moet komen: 'Salvatorem
expectamus'. Hij spreekt ook van een Verlossing, die nog moet geschieden. In het
VIIIe hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen zegt hij dat de hele schepping
reikhalzend smacht om bevrijd te worden van de slavernij der bederfelijkheid. 'En
niet zij alleen', gaat hij voort, 'maar ook wij die de eerstelingen des Geestes bezitten,
ook wij zuchten in ons binnenste naar de Verlossing van ons lichaam'. Spe enim
salvi facti sumus: onze volkomen Verlossing ligt nog in de toekomst, die we hopen.
Maar deze hoop zal ons niet bedriegen, want 'zo in u woont de Geest van Hem, die
Jezus uit de doden heeft opgewekt, dan zal Hij... ook uwe sterfelijke lichamen ten
(eeuwigen) leven verwekken'. Daarom spreekt de Apostel aan de Ephesiërs 'van den
Heiligen Geest Gods, waarmee gij verzegeld zijt voor den dag der Verlosing' (Ephes.,
IV,31), de dag nl. van de paroesie of wederkomst des Heren.
Christus' Verlossingswerk vervult zich dus in ons in twee tijdperken: vooreerst in
onze ziel, door uitdelging der zonde en instorting der heiligmakende genade;
vervolgens in ons lichaam, door de glorieuze verrijzenis. Deze zal de verloste
mensheid in haar geheel slechts te beurt vallen, als het uur zal gekomen zijn, dat 'zij
die in de grafsteden liggen, de stem van den Mensenzoon zullen horen' (Joan. V,28).
Naar dit uur zien de heilige zielen in den hemel verlangend uit, daar zij wachten
moeten totdat 'hunne mededienaars en broeders geheel voltallig zouden zijn' (Openb.,
VI,11). Naar die stonde smacht, met vurig smeken, de Kerk in haar Adventsliturgie,
en allen belijden wij met haar, in het Credo van de Mis: 'Et expecto resurrectionem
mortuorum: ik verwacht de verrijzenis der doden'. Dan pas zal voor eenieder van
ons de door Christus verworven Verlossing voltooid zijn, bij zover dat de Apostel,
zoals we zagen, deze toekomstige, volledige verheerlijking naar ziel en lichaam,
zonder meer dé Verlossing noemt.
Welnu, en dit is de andere, eveneens geopenbaarde waarheid, die wij naast die
eerste moeten plaatsen, Maria is volkomen verlost. Dit is een overtuiging, welke de
Kerk van het begin af aan, zowel uit de Schrift als bij apostolische overlevering,
altijd heeft medegedragen. Noemde de Engel, door God tot haar gezonden, Maria
niet eenvoudigweg 'de begenadigde', - gratia plena (Luk., 1,28)? Werd zij niet door
Elisabeth, 'vervuld met den Heiligen Geest', begroet als 'de gezegende onder de
vrouwen', zij alleen, met Jezus, 'de
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gezegende vrucht van haar schoot' (Luk., I,41-42)? Was zij niet de Vrouw uit de
oude belofte, door God na de paradijszonde aan het mensdom gegeven, degene nl.
die samen met haar Zaad volledig over de helse machten zou zegevieren (vgl. Gen.
III,15)?
Reeds in het Boek der Openbaring, hoofdstuk XII, verschijnt Maria, de 'Vrouw
met de zon bekleed, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf
sterren', als het ideaal beeld (typus) van de Kerk, t.t.z. van de verloste mensheid. En
altijd, door alle eeuwen heen, vinden wij bij de Heilige Vaders en in de Liturgieën
deze overtuiging uitgedrukt, dat Maria het volkomen voorbeeld is van de door Jezus
gestichte heilsgemeenschap. In haar aanschouwt de Kerk, op volmaakte wijze
uitgebeeld en verwezenlijkt, zowel de weg van deemoedig dienstbetoon, van boetende
lijdens- en doodsaanvaarding, dien zij volgen moet, alsook de eindpaal waartoe zij,
opgenomen in de heerlijkheid van haar verrezen Heer, moet geraken.
In deze enige Vrouw, die onze goddelijke Verlosser zich van alle eeuwigheid tot
Moeder koos, heeft Hij ook de volmaakste vrucht van zijn Verlossingswerk aan de
wereld willen tonen. De hele Bulla Ineffabilis, waarbij Pius IX de Onbevlekte
Ontvangenis definieerde, is door deze verheven gedachte gedragen. Maria is de
volmaakt verloste, degene aan wie de kracht van Jezus' Verlossingsdood zich op een
veel heerlijker wijze, dan aan alle anderen, heeft laten gelden: 'sublimiori modo
redempta'. Daar zij, krachtens het scheppingsdecreet zelf, dat haar het aanzijn gaf,
op de innigste en onverbreekbaarste wijze met den Verlosser verbonden was, 'arctissimo et indissolubili vinculo cum Eo coniuncta', - kon het niet anders of zij
moest op volmaakte wijze in Zijn triomf delen: 'una cum Illo et per Illum... plenissime
triumphans'.
Uit het eenvoudig naast elkaar leggen dezer twee geopenbaarde waarheden: de
volkomen Verlossing bestaat in de verheerlijking naar ziel en lichaam bij God; de
H. Maagd is in het bezit der volkomen Verlossing, - blijkt onmiddellijk dat wij als
een eveneens, zij het dan ook slechts impliciet geopenbaarde waarheid moeten
aannemen, dat Maria lichamelijk verheerlijkt in den hemel is. De Heilige Moeder
van den goddelijken Verlosser hoeft niet meer naar Verlossing te smachten, wat het
geval zou zijn indien zij niet ook naar het lichaam in de glorie was. De nieuwe Eva,
die de Kerk niet aarzelt, in totale ondergeschiktheid ààn- en afhankelijk vàn haar
Zoon, 'medeverlosseres' te noemen, is zelf volkomen verlost, en bijgevolg opgenomen
in de volledige heerlijkheid van den verrezen Christus.
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Maria's Tenhemelopneming kan dus zonder den minsten twijfel door de Kerk als
dogma afgekondigd worden. Een andere vraag, die thans ook veel behandeld wordt,
maar die we maar even kunnen aanroeren, is of dusdanige definitie, in den tijd waarin
we leven, ook gewenst en opportuun is. Daarover moet, in laatste instantie, de Kerk
zelf, en met name de Paus, oordelen. Sommige theologen, ook enkele bisschoppen
(zoals uit voormeld artikel van P. Filograsi, in de Civilta cattolica blijkt) lieten een
twijfel dienaangaande horen, vooral uit vrees de protestanten te ontstemmen, die op
dit ogenblik in vele landen toenadering tot de Kerk zoeken.
Wat de protestanten op dit punt van ons scheidt, is vooreerst het princiep zelf der
Maria- en Heiligen-verering: zij willen geen middelaars, ook in ondergeschikten zin,
erkennen, buiten Christus. Vervolgens verwerpen zij, wat juist de dragende kracht
der hele Mariologie uitmaakt, nl. de levende traditie, die onder leiding van den Geest
der Waarheid, de ontwikkelingsgroei van het dogma tot rijpheid brengt. Zodra zij
op deze punten het inzicht der katholieken willen delen, zullen zij ook in het
aanvaarden der Tenhemelopneming geen onoverkoombare moeilijkheid zien.
De positieve wenselijkheid van de definitie der Tenhemelopneming wordt zeer
goed in 't licht gesteld in een recent artikel van P. Hugo Rahner S.J., verschenen in
het Zwitsers tijdschrift Orientierung (31 Januari 1949). Hij ziet er vooral de dringend
nodige uitdrukking in van de christelijke waardering van het lichaam, als tempel van
den Heiligen Geest, tegenover de toenemende heidense verafgoding van het vlees,
alsmede de altijd opportune herinnering aan de dogma's betreffende het hiernamaalse
leven. Wij zijn geneigd er ook in te zien: een uiterst welkome affirmatie van de
bovennatuurlijke zending der Kerk. In een tijd waar deze, in haar hoogste
gezagdragers, zo vele en felle aanvallen te verduren krijgt, onder voorwendsel van
een haar niet toekomende politieke bedrijvigheid, doet het aan het hart harer kinderen
deugd te zien dat zij, gebukt onder kommer en verdriet, toch geen ogenblik haar
heiligen plicht uit het oog verliest. De plicht nl. den haar toevertrouwden schat der
Openbaring, in al zijn kleinodiën, te laten uitschitteren over een wereld die, ondanks
de zware lessen der gebeurtenissen, maar al te zeer bevangen blijft in 'de betovering
der ijdelheden: facinatio nugacitatis' (Wijsh., IV,12).
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Industriële Psychologie
door Dr Ch.A. Mertens
Oorsprong en Bepaling
DE late ontdekking van de betekenis van de menselijke factor in het productieproces
heeft de industriëlen ertoe gebracht bij de inrichting hunner fabrieken gebruik te
maken van de resultaten der nog zeer jonge wetenschap: de psychologie. Om te
begrijpen hoe het inzicht in de noodzakelijkheid van de industrieel toegepaste
psychologie gegroeid is, moeten we tot aan het begin van de vorige eeuw teruggaan.
In heel het productiestelsel was op korte tijd een vrij aanzienlijke hypertrophie
ontstaan: groter hoeveelheden geleverde grondstof, effectiever methoden om ze te
bewerken en uitbreiding van de commerciële mogelijkheden. Sindsdien staat de
industrieel voor een groot aantal vraagstukken, die hij vroeger niet kende, zoals de
verandering van de werktuigen, de uitwerking van een wetenschappelijke
productie-techniek, of de inrichting van een ruim commercieel en economisch stelsel.
Het bleek nutteloos, zo niet onzinnig, al die vraagstukken persoonlijk te willen
oplossen. Daarom koos de industrieel een staf van technische, commerciële en
economische raadgevers, die allen op hun gebied specialisten waren. Sommige
ondernemingen waren zelfs genoodzaakt studiebureau's of laboratoria voor
onderzoekingen te bouwen.
Was het vraagstuk der rationele productie ook opgelost na de voltooiing der
technische herinrichting? Geenszins. Er werd een fundamentele vergissing begaan.
Men heeft in die tijd immers geen rekening gehouden met het feit dat de productie
een resultaat is van de wisselwerking van twee factoren: een levenloze, passieve, te
vervormen factor, de stof, en een levende, actieve, vervormende factor, de mens.
Mag men zeggen dat de eerste factor, de stof, de voornaamste is? We geloven het
niet. En nochtans was de stof het enige voorwerp van studie en onderzoek gedurende
ongeveer een eeuw. De menselijke factor werd helemaal over het hoofd gezien. Die
verwaarlozing heeft
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zeker ten dele schuld aan de sociale moeilijkheden die het industriële leven van de
19e en 20e eeuw gekenmerkt hebben.
Die vergissing kan misschien verklaard worden door het onbeperkte vertrouwen
dat men in de machine gesteld had. In tegenstelling met wat algemeen geloofd werd,
vervangt de machine de mens niet, ze vermeerdert slechts zijn werking. De machine
heeft de mens niet uitgeschakeld, maar hem meer betekenis toegekend door specifieker
en talrijker bekwaamheden te vorderen. Onbekendheid met de mogelijkheden van
de physische en psychische adaptatie van de menselijke natuur kan deze fatale
verwaarlozing van de menselijke factor verklaren.
Daar de machine voor de arbeider slechts een middel is om zijn arbeidsvermogen
te vermeerderen, moet men haar zien in functie van de bekwaamheid van de arbeider,
en niet andersom. In afwachting dat ooit een Robbot-mens wordt gebouwd, die alles
verrichten kan, moeten we onze technische eisen aanpassen aan de menselijke natuur.
Ongeveer 30 jaar geleden werd deze vergissing door de industriëlen en de
intellectuelen ingezien. Men zag naar middelen uit om de mens beter te begrijpen
en rationeler aan zijn vak aan te passen: dit is het voornaamste doel van de industriële
psychologie.
Hoe loffelijk hun pogingen ook waren, toch bereikten ze geen tastbaar resultaat,
omdat beide milieu's, de universiteit en de industrie, in hun werkzaamheden totaal
onafhankelijk van elkaar bleven. De wetenschap beperkte zich tot opsporingen die
voor de theorie zeer belangrijk waren, maar uiterst weinig nut hadden voor de
dagelijkse practijk. Anderzijds misten de pogingen van de nijverheid elke
wetenschappelijke grondslag.
De allereerste en de meest bekende proef in het industriële kamp was het
Taylorisme. De uitvinder, de Amerikaan Taylor, begon zijn loopbaan als leerjongen
en bracht het tot raadgever bij ondernemingen. In 1895 bood hij aan de 'American
Society of Mechanical Engineers' een stelsel van stukloon aan, waardoor hij de
aandacht der industriëlen op zich vestigde. In 1903 gaf hij het werk Shop Management
uit, dat een ongewone bijval oogstte. Zijn stelsel bevat een geheel van practische
regels dat de werkwijze zo organiseert, dat een maximum rendement in de fabriek
wordt bereikt. In die tijd meende men algemeen, dat de meest rationele bewegingen
van het beroep spontaan door de ervaring en de practijk aangeleerd worden; de
bewegingen, die voor de goede gang van het werk schadelijk zijn, zouden vanzelf
verdwijnen en stilaan door nuttige bewegingen vervangen worden. Taylor bewees
de onjuistheid van deze opvatting:
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hij geloofde niet, dat de meest rationele werkmethode altijd door de werkman zelf
gevonden wordt. Daarom ondernam hij een grondige studie van de doelmatigste
noodzakelijke bewegingen, van de minimum tijd voor elke elementaire greep, en
van de aanpassing der werktuigen aan de menselijke natuur. Hij legde de nadruk op
het belang van de vorming van de arbeiders en toonde aan, dat men ze op dreef moest
helpen, in plaats van hen de werkwijze zelf te laten zoeken. Later ijverde hij ervoor,
dat in elke fabriek een studie-bureau werd opgericht en een systeem van zogenaamde
'functionele' meestergasten werd ingesteld. Door dat stelsel kon men bij iedere arbeider
nagaan of het werk verricht werd volgens de vastgestelde methodes, en was het
mogelijk een betere verdeling van de verantwoordelijkheid te bereiken.
Taylor heeft de grote verdienste, dat hij de eerste was die in de richting van de
arbeid rekening hield met de menselijke factor: toch heeft hij gezondigd door zijn
eenzijdigheid. Hij heeft immers slechts één kant van het probleem onder ogen
genomen: hij was niet genoeg bezorgd voor sociale orde; zijn stelsel beoogt vooral
de vermeerdering van het economisch rendement. Zijn theorieën waren dan ook
slechts strovuur en hebben vandaag alleen nog maar een historische betekenis.
Na het Taylorisme kwam het Fayolisme, de theorieën van Dill Scott (uiteengezet
in zijn werk Increasing Human Efficiency in Business), later het stelsel van Bedaux
en nog andere van minder belang. Trapsgewijze benaderde men aldus de juiste
oplossing.
Taylor stierf in 1915. In 1914 verscheen het werk van Münsterberg: Grundriss
der Psychotechnik, de eersteling in een reeks handboeken voor industriële psychologie.
Hetzelfde jaar brak de eerste wereldoorlog uit, die aan die jonge wetenschap een
nieuwe vlucht zou geven, daar de laboratoria-geleerden opgeroepen werden om hun
theoretische onderzoekingen te laten varen en practische vraagstukken van dagelijks
nut te gaan oplossen. Het kwam er namelijk op aan, de duizenden recruten te richten
naar de taak, waarvoor ze het meest geschikt bleken te zijn ten einde van hen het
maximum-rendement te bekomen, zoals de ernst van het ogenblik dat eiste. De
arbeidspsychologie bewees haar bruikbaarheid en bereikte practische en tastbare
resultaten, dank zij de samenwerking van theoretici en practici. Het goede spoor was
eindelijk gevonden.
In de periode tussen de twee oorlogen trachtte men de methodes die het leger
gebruikt had, aan de industrie aan te passen. De industriëlen toonden steeds meer
belangstelling en langs alle kanten werden er studie- en toepassingcentra opgericht,
zoals men voor 100 jaar laboratoria voor scheikunde en industriële physica gebouwd
had. Van
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die talrijke centra willen we hier slechts het N.I.I.P. (National Institute of Industrial
Psychology) vermelden, dat te Londen gesticht werd in 1921.
Daar dit instituut baanbrekend werk op dit gebied heeft verricht, geeft zijn
geschiedenis een typisch beeld van de ontwikkeling van gans de industriële
psychologie. Men onderscheidt drie perioden: een eerste, waarin de
arbeidsvoorwaarden en werkmethodes het voornaamste voorwerp der studie waren.
Een tweede, die met de vooroorlogse periode samenvalt en waarin de belangstelling
gericht is op de selectie, de oriëntering en de trainingsmethoden. Gedurende de laatste,
die nagenoeg met de naoorlogse tijd overeenstemt, krijgen de werkzaamheden een
uitgesproken sociaal karakter: de volle aandacht wordt gewijd aan de studie van de
morele en sociale voorwaarden, die door het arbeidersmilieu geschapen worden.
Deze sociale problemen nemen niet de hele activiteit van het instituut in beslag. Het
gaat hier veeleer om een ontwikkeling in drie stadia, die elk gekenmerkt worden
door een progressieve verschuiving der belangstelling naar nieuwe gebieden, terwijl
tegelijk de andere, maar met minder klem, onderzocht blijven worden.
Gedurende de tweede wereldoorlog speelden de geschoolde psychologen nog een
aanzienlijker rol. In 1943 beschikte het Britse leger, enkel voor de werving van de
effectieven, over het volgend personeel: Bij de admiraliteit: 10 psychotechnici,
bijgestaan door 300 assistenten. Bij het War Office stonden onder het bevel van de
'Director of Selection of Personel': 19 adviserende officieren; 31 uitvoerende
officieren; 584 niet gekwalificeerde officieren en 697 helpers. Bij het Ministerie van
luchtvaart waren 34 specialisten met een honderdtal assistenten belast met de selectie
van het personeel, afgezien van de talrijke specialisten die werkzaam waren in andere
departementen of in een van de laboratoria voor experimentele psychologie, zoals
dat van Cambridge, die door het leger waren opgeëist.
De oorlog vestigde vooral de aandacht op het sociale element in de mens, op het
vraagstuk der menselijke betrekkingen in de gemeenschap. We kunnen niet genoeg
wijzen op de belangstelling die in onze dagen voor de sociale psychologie in de
boezem van de industriële psychologie getoond wordt. De oplossing van de sociale
vraagstukken is zeer gewichtig gebleken voor de doelmatige inrichting van de arbeid.
In den loop van deze uiteenzetting zal dit punt verscheidene malen ter sprake komen.
Deze wetenschap, die Hearshaw gedefinieerd heeft: 'The Science of Behaviour at
Work', heeft als voorwerp de menselijke factor in
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de nijverheid. Zij heeft tot doel de arbeid zo gemakkelijk en aangenaam en tegelijk
zo productief mogelijk te maken. Het gaat echter niet om een compromis tussen de
factoren: gemakkelijkheid en productiviteit, maar wel om een causaal verband tussen
beide. Ter verwezenlijking van dit doel zal zij ervoor ijveren de mens aan zijn taak
en dit laatste aan de menselijke bekwaamheden aan te passen. Zij zal er ook voor
waken ononderbroken de beste aanpassingsvoorwaarden te bewaren en eventueel
tot een nieuwe aanpassing over te gaan. Haar actieveld zal bijgevolg veelomvattend
zijn: in de eerste plaats vinden wij de selectie en de oriëntering, verder:
- de training en de opleiding van de nieuwe candidaten;
- de inrichting van de arbeid en het aangewende materiaal, zoals bv. de arbeidsduur
of de toestand der voornaamste werktuigen;
- de bevorderingsmethoden;
- de studie van de economische factoren, zoals bv. de salarissen;
- de studie van het sociale en het morele milieu, dat door de industriële
gemeenschap geschapen werd;
- de physische arbeidsvoorwaarden, o.a. de verlichting, de verluchting, etc.
- de sociale, physische en psychische rehabilitatie der slachtoffers van
arbeidsongevallen en zenuwziekten.

Aanpassing van de mens aan zijn taak
Als we de mens aan zijn taak willen aanpassen, moeten we op de eerste plaats zien
of hij de vereiste bekwaamheid bezit die een aanpassing mogelijk maakt. Met andere
woorden: we moeten beroepsselectie beoefenen. Het is belachelijk een kreupele tot
loopjongen aan te stellen, maar het is even belachelijk een vreesachtig en angstig
temperament met allerlei verantwoordelijkheid te belasten, of een eenzelvig man als
meestergast te willen gebruiken, zelfs wanneer hij in zijn vak een uitblinker is, of
ook iemand die beslist alle spiercoördinatie mist aan de draaibank te zetten.
Welnu ieder mens bezit een beperkt aantal hoedanigheden en ieder vak vergt een
bepaalde soort bekwaamheden. Het komt er dus op aan een methode te vinden, die
ons in staat stelt om in een minimum van tijd - bij een groot aantal mensen en stielen
- van elke mens te bepalen voor welk ambacht hij het meest geschikt is. Die methode
heeft dus een dubbele taak:
1) de vaardigheden te vinden die voor een bepaald werk noodzakelijk zijn;
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2) te onderzoeken of een bepaald individu die bekwaamheden bezit.
Bekwaamheid of vaardigheid verstaan we hier als het geheel van physische,
intellectuele en psychologische eigenschappen, waardoor de persoon in kwestie zich
aan zijn taak en omgeving kan aanpassen. Om de bekwaamheden voor een bepaalde
arbeid vereist te leren kennen, zal de technicus moeten overgaan tot de ontleding van
de taak. Hij moet een 'job analysis' maken. Door de arbeiders te observeren, de
meestergasten en de arbeiders uit te vragen en zelf de taak aan te pakken, zal de
technicus een lijst kunnen opstellen van de voor een werk noodzakelijke
eigenschappen: dat noemt men 'job specification'. Die moet tot een 'job psychograph'
omgevormd worden, d.w.z. een psychologisch profiel waarin het betrekkelijk belang
van de verschillende hoedanigheden aangetoond wordt.
Wanneer dit bereikt is, betreedt de psycholoog het tweede stadium, namelijk het
uitwerken van een procédé om bij de candidaten, die hij wil selectioneren, de vereiste
hoedanigheden op te sporen en te schatten.
Vijf belangrijke hulpmiddelen staan hem bij dit selectiewerk ten dienste: het
aanwervingsblad, de sociale enquête, het medisch onderzoek, de testmethode, en het
interview. Elk van de vijf peilingsmethodes dient aan ieder concreet geval aangepast
te worden, om de specifieke bekwaamheden, voor het bepaalde werk vereist, te
kunnen ontdekken.
De werkwijze moet niet alleen eigen zijn aan de bezigheid waarvoor geselecteerd
wordt (die bijzondere aanpassing verkrijgt men door ontleding van het vak, zoals
reeds gezegd) maar ze moet ook in het bijzonder aangepast zijn aan de fabriek waarin
ze gebruikt wordt: dit zullen we straks verklaren.
Selecteren betekent niet slechts voor een werk (van inpakker of sorteerder bv.) de
man met de grootste handigheid te vinden. Het is veel meer aan een arbeidsmilieu
een menselijke persoonlijkheid aanpassen: een mens met zijn gezondheidstoestand,
verstandelijk peil, bekwaamheid, temperament, karakter en rechtmatige ambities.
En door arbeidsmilieu verstaan wij: de bepaalde taak die de arbeider te verrichten
heeft, met haar physische en psychische voorwaarden, met de gevaren waaraan ze
hem blootstelt, de vermoeidheid, de last, de verveling die ze meebrengt, de
mogelijkheid om vooruit te komen, vooral de sociale verhouding van werkman tot
meestergast en van de werklieden onder elkaar; de taak dus die hij zal moeten
vervullen in een opgelegde sociale atmosfeer.
Die sociale sfeer nu is anders in elke werkplaats. In de laatste

Streven. Jaargang 2

834
tijd hebben sommige onderzoekingen dan ook aangetoond, dat de sociale adaptatie
van de arbeider aan zijn werkmilieu zeer belangrijk is voor zijn doelmatig
productievermogen. Een selectiemethode in een fabriek zal dus in staat moeten zijn
bij de candidaten de aanwezigheid of de afwezigheid vast te stellen van de
aanpassingsmogelijkheden aan de eigen sfeer van de fabriek.
We zullen dadelijk een methode uiteenzetten, die tracht aan deze desiderata te
voldoen.
Dit alles toont ons voldoende met welk een delicate zorg een selectiemethode moet
worden opgesteld en worden gehanteerd. Uitwerking en gebruik der methode worden
alleen mogelijk door nauwe samenwerking met de bedrijfsleiders, die de technici
moeten helpen om zich een duidelijk beeld te vormen van de sociale eigenaardigheden
van de werkplaats.
Hoe belangrijk het aanwervingsblad, de sociale enquête en het medische onderzoek
als selectiemethodes overigens ook mogen zijn, toch zullen we deze hier niet
behandelen, omdat we vooral onze aandacht willen wijden aan de test en het interview.
Het is verkeerd te menen dat de test voor de psycholoog het enige of het
belangrijkste werktuig is. Deze methode krijgt pas haar waarde door de inlichtingen
die de andere, zoëven vermelde methodes, geleverd hebben. Een test is een eenvoudige
en korte, objectieve en gestandardiseerde proef, die door een statistisch procédé op
een groot aantal proefpersonen toegepast is en daardoor een geijkte waarde heeft
gekregen. Die waardebepaling is een tamelijk delicaat mathematisch werk en maakt
deel uit van het adaptatieproces der selectiemethodes aan een bepaald bedrijf.
Het verschil tussen een test en een schoolexamen enerzijds en een ondervraging
of tewerkstelling op proef anderzijds, ligt hierin dat de test niet zozeer de verworven
kennis meet, maar wel de aangeboren geschiktheid, het zogenaamde potentieel van
een persoon. Ieder beroep brengt twee soorten moeilijkheden mee: de eerste die door
oefening kunnen overwonnen worden, de andere die aangeboren geschiktheden
vergen. Het kan interessant zijn deze laatste bij een proefpersoon op te sporen en
daarin kunnen alleen de tests ons helpen.
Door middel van de tests kunnen we drie grondig verschillende aspecten
onderzoeken:
1) de geschiktheid om te leren,
2) de aangeboren bekwaamheid,
3) de verworven kennis.
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Er bestaan drie soorten van tests: de analytische, de analogische en de identische.
De eerste meten slechts één aspect, één van de samenstellende trekken van een
bepaalde bekwaamheid. Om een goed telefonist te zijn, heeft men o.a. een uitstekend
cijfergeheugen nodig, en sommige tests meten bijna uitsluitend deze eigenschap.
Met behulp van een reeks analytische tests kunnen we achtereenvolgens het geheel
meten van de trekken die in een bepaalde vaardigheid bevat zijn.
De analogische tests blijven niet tot een enkele trek beperkt, maar meten een
gecombineerd, maar toch nog betrekkelijk eenvoudig geheel van eigenschappen
zoals ze bij den arbeid in werkelijkheid voorkomen: hier heeft men bijvoorbeeld
proeven met bewegingen van beide handen tegelijk.
De identische tests tenslotte zijn voor taken die niet in samenstellende elementen
kunnen worden ontleed. Bij de selectie van de tramconducteurs bv. wordt de candidaat
voor een nagemaakte stuurinrichting geplaatst, die niet een tramwagen in beweging
brengt, maar wel een mechanisme dat de vergissingen aantekent; de hindernissen
worden daarbij cinematographisch voorgesteld. Dergelijke methodes worden
aangewend door de R.A.F., door de 'Compagnie des Taxis Parisiens' en door de
koolmijnen van Nederlands Limburg bij de selectie van hun machinisten.
De laatste selectie-methode, het interview, noemen de Angelsaksers zeer geschikt
een 'face to face conference'. Ze bedoelen niet een lukraak gesprek tussen de candidaat
en de selector, maar een vrij ingewikkelde techniek, die men zeer omzichtig moet
hanteren en een grote technische vaardigheid, langdurige ondervinding en vooral
veel soepelheid vergt.
De methode onderwerpt de candidaat niet aan een gedwongen ondervraging, maar
tracht hem te brengen tot een spontaan en vrijmoedig gesprek, dat heel wat
inlichtingen kan verschaffen over zijn persoonlijkheid, over wat hij hoopt en vreest,
in één woord, over heel zijn houding tegenover het werkmilieu. Dit gesprek heeft
een drievoudig doel: de candidaat zelf inlichten; de nodige inlichtingen over hem
verkrijgen; tussen hem en het bedrijf een band van vertrouwen en van samenwerking
scheppen. Zo zal men in de loop van het interview de resultaten der vorige methodes
kunnen samenvatten en eventueel aanvullen, zodat men zich tenslotte een gedachte
kan vormen van de volle persoonlijkheid van de candidaat.
Tenslotte moet in een laatste phase onderzocht worden of de ontdekte
bekwaamheden aangepast kunnen worden aan de gegeven arbeid.

Streven. Jaargang 2

836
De methode die het N.I.I.P. sedert 1946 in de werkplaatsen met minder dan 300
arbeiders volgt, kan deze uiteenzetting over de selectie gunstig illustreren.
Het gehele proces duurt 24 uren en vertoont drie phasen. Gedurende heel die tijd
verblijven de candidaten in hetzelfde gebouw als de technici: dit om werkgevers en
werknemers met elkaar in contact te brengen en aldus na te gaan of ze overeenkomen;
dit is, zo men wil, de verlovingsperiode. De groep van de werkgevers bestaat uit de
technicus en twee vertegenwoordigers van het bestuur. De candidaten bieden zich
aan rond 16 uur en treden in contact met het selection-board terwijl thee opgediend
wordt. Dezelfde gemoedelijkheid blijft heersen gedurende gans het verblijf van de
candidaten. Na de thee komen de gebruikelijke methodes van onderzoek aan de beurt:
aanwervingsblad, tests, interview, geneeskundig onderzoek. Aldus worden inlichtingen
verkregen over het verleden van de candidaat, de scholing en de beroepservaring die
hij reeds genoten heeft, zijn lichaamsgesteltenis, zijn verstandelijk peil, zijn
bekwaamheden, zijn belangstelling, het gebruik van zijn vrije tijd en zijn temperament.
Na het avondmaal worden de candidaten verzocht, onder elkaar een willekeurig
onderwerp te bespreken. De houding van de technici is helemaal passief: zij doen
niets dan waarnemen. De volgende morgen wordt aan de groep verzocht een probleem
van technische aard op te lossen, bij voorbeeld de inrichting van een werkplaats voor
montage van dynamo's. Ook hier bewaren de selectoren hun stilzwijgende en
waarnemende houding. Bij de derde phase beraadslagen de technici onder elkaar
over de keuze der 'recruten'. Het is duidelijk dat deze werkwijze buitengewoon
gewichtig is voor de selectie van meestergasten.
Is onze taak, de aanpassing van de werkman aan zijn arbeid, ten einde, wanneer
de selectie voorbij is en elke arbeider aan dat werk gesteld is dat hem het best past?
Helemaal niet. Tot hiertoe hebben we alleen de mogelijkheid, het potentieel van de
arbeider bestudeerd; we hebben onderzocht of er aanpassing mogelijk was. Nu moeten
we van de mogelijkheid naar de daad overgaan, en dit menselijk organisme nog aan
sommige bijzondere vormen van zijn taak aanpassen, m.a.w. wij moeten de arbeider
bij zijn werk op dreef helpen. Laten wij onmiddellijk een concreet en treffend
voorbeeld geven. De staatsmijnen van Nederlands Limburg beschikken over een
personeel van 40.000 man, waaruit ze het optimum rendement moeten halen. Om
dit doel te bereiken werd ongeveer tien jaar geleden een psychotechnische dienst
opgericht, die tegenwoordig
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30 leden telt. De 14-jarige nieuwelingen worden eerst aan een grondig
psychotechnisch onderzoek onderworpen en daarna naar een van de beroepsscholen
('Ondergrond Vakschool') gestuurd, die aan de mijnen verbonden zijn en waar hun
gedurende drie jaar de nodige opleiding gegeven wordt. Dit opvoedingssysteem
wordt door scouting geïnspireerd; de jongelui krijgen een uniform, ze worden in een
patrouille ingelijfd waarvan één van de makkers de leider is; vier patrouilles vormen
een groep onder de leiding van een volwassen mijnwerker die door allen geacht
wordt om zijn hoge morele waarde en zijn volmaakte vakkennis. Het programma
van het eerste jaar bevat volgende punten: algemene vorming, technische vorming,
veel lichaamsoefeningen en een weinig handenarbeid. Gedurende het tweede jaar
worden de leerlingen aan het werk gezet. Eerst in een zogenaamde 'schoolmijn' die
uitsluitend voor hen gebouwd werd in een kolenheuvel: aldus krijgt de jongen de
gelegenheid om zijn stiel te leren zonder nochtans aan de gevaren blootgesteld te
zijn en dadelijk de ruwheid te ervaren van het werk onder de grond, waar zij te
gemakkelijk de eigenlijke mijnwerkers zouden hinderen of door een vergissing al te
licht een ramp kunnen veroorzaken. In het derde jaar worden de leerjongens
trapsgewijze bij de werkelijke arbeid gebruikt.
Heel het stelsel is gebaseerd op het vertrouwen en het verantwoordelijkheidsgevoel;
alle arbeid wordt in groep verricht, om de groepsgeest op te wekken, die zo nuttig
is in de industrie. De beste elementen worden na een zekere tijd uit de mijn
weggehaald en naar de mijnschool gestuurd, waar ze in vier jaar tot knappe ploegbazen
opgeleid worden. Aan de toegang tot deze mijnschool gaat ook een psychologisch
onderzoek vooraf.
De psychotechnische dienst heeft daarbij een stelsel uitgewerkt voor de vorming
van de ploegbazen en de hulp aan ploegbazen in werkelijke dienst. Dat stelsel heet
B.K.T. (Bedrijfs Kader Training) en geeft periodiek aan een groep meestergasten
gedurende vijf dagen een reeks lessen over methodes voor werkorganisatie, sociale
betrekkingen bij de arbeid en over de eigenlijke werkmethodes. Op iedere les volgt
een vrije bespreking waarbij de deelnemers de moeilijkheden die ze bij de uitoefening
van hun vak ondervonden hebben naar voren brengen. Soms beoefent men het
sociodrama waarover we verder een paar woorden zullen zeggen.
Die verschillende trainingsmethodes worden nog voortdurend uitgebreid. Hiermee
lieten we het gesprek van vijf minuten, dat in de meeste fabrieken de eigenlijke
aanwerving voorafgaat, ver achter ons, even ver als de spontane zelfscholing door
zoeken en tasten.
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Het handhaven der optimale adaptatie
Het dubbel doel van de Industriële Psychologie kan bondig uitgedrukt worden in de
spreuk: 'Fitting the worker to the job and maintaining fitness at work' (De arbeider
fit maken voor zijn taak, en de fitheid bij het werk handhaven.) Door nu iedere
arbeider te richten naar de taak waar hij de grootste kans heeft van te slagen, door
hem aan zijn werk aan te passen, door hem op dreef te helpen, hebben we aan de
eerste der genoemde vereisten voldaan. Blijft nog de tweede, nl. de optimale
doelmatigheid en het productie-vermogen te bewaren.
We kunnen bij de talrijke problemen die hier oprijzen niet in bijzonderheden
treden: we moeten ons dus tevreden stellen met een opsomming en enkele
voorbeelden. Een eerste kwestie is de werkverdeling: moet een bepaald werk in groep
of individueel uitgevoerd worden; welke soorten van arbeid kunnen door dezelfde
persoon verricht worden; enz. Het is onmogelijk op deze vragen, vooral op de laatste,
een eenvoudig antwoord te geven. In de Verenigde Staten worden thans pogingen
gedaan om zogenaamde 'taakgroepen' samen te stellen, die dezelfde hoedanigheden
en kundigheden vergen en dus door één persoon kunnen verricht worden. Die
vraagstukken spelen een grote rol in de selectie, de training, de transfert en de
wedde-berekening. Om dit doel te bereiken wordt een ingewikkelde mathematische
methode gevolgd die door de Amerikaan Spearman in 1927 uitgevonden werd en op
de berekening van de correlaties steunt. Als men over een zeker aantal veranderlijke
gegevens beschikt, - in casu, de tests - waarvan de inter-correlatie-coëfficienten
bekend zijn, kan men met deze methode het getal, de waarde en de aard van de
factoren opzoeken - in casu de geschiktheden - die de veranderlijke gegevens
beïnvloeden. Men noemt deze methode de factoren-analyse.
Een tweede vraagstuk is de aanpassing van de werkmethode aan de arbeider. Zij
vereist de studie van de bewegingen, van de minimum-tijd die voor het uitvoeren
van die elementaire bewegingen nodig is, van het rhythme, van de pauzen of
onderbreking die tussen het werk moeten ingeschoven worden, etc. Hieruit blijkt
hoe gering het aandeel van Taylor's methode in het hele vraagstuk geworden is.
Een derde actieterrein is de aanpassing van het materiaal aan de anatomische,
physiologische eisen van de menselijke natuur. Walther vermeldt - dit is maar één
voorbeeld uit de duizend - dat hij door de breedte van de tafels van de inpakafdeling
van een Zwitserse
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fabriek te wijzigen, de noodzakelijke bewegingen enigszins kon vereenvoudigen en
dus vergemakkelijken: op weinig dagen steeg de productie met 50%.
Een van de belangrijkste opdrachten van een psychotechnicus in een fabriek is het
voorkomen van arbeidsongevallen, vermoeidheid, eentonigheid en neurosen. In plaats
van hier een uiteenzetting van deze methodes te geven, willen we enkel het procédé
meedelen dat gebruikt wordt bij het vaststellen van de oorzaken der werkongevallen.
Newbold, een Amerikaans schrijver, heeft tabellen opgesteld, die voor ieder procent
van arbeiders, die in hun bedrijf nog geen ongeval hadden opgelopen, het gemiddeld
aantal kansen op een ongeval voor elke werkman aangeven, in de veronderstelling
dat alle arbeiders aan een gelijk risico blootgesteld zijn. Bij voorbeeld: voor 50%
der werklieden die in een fabriek nog geen slachtoffer van een ongeval geworden
zijn, is de gemiddelde kans op een ongeval 0,6 per arbeider. Indien we dus weten
dat in een werkplaats, waar 50% der arbeiders een of ander ongeval opgelopen
hebben, het gemiddeld aantal ongevallen gelijk is aan 0,6 per arbeider, dan moeten
we besluiten dat al de arbeiders aan hetzelfde risico blootgesteld zijn en dat
waarschijnlijk het geheel van het materiaal er de oorzaak van is. Indien het gemiddelde
hoger is dan 0,6 per arbeider, dan moeten we aannemen dat deze groep werklieden
nog aan een afzonderlijk risico blootgesteld is. Deze groep kan bestaan uit onhandige
werklieden of uit ervaren vaklui die vanwege een slecht opgevatte of slecht gebouwde
machine aan een te groot gevaar zijn blootgesteld.
Tenslotte is er nog een belangrijk vraagstuk te bespreken, het belangrijkste wellicht
van de Industriële Psychologie, nl. de menselijke en sociale onderlinge betrekkingen
in de boezem van de industrieën. De gezonde regeling daarvan is voor het behoud
en de goede gang der bedrijven van zeer groot gewicht.
De betrekkingen tussen de arbeiders onderling, tussen meestergasten en arbeiders,
tussen de verschillende afdelingen van een zelfde fabriek, het bewustzijn van de
werkman dat hij een nuttige taak verricht, en dat zijn arbeid gewaardeerd wordt, de
mogelijkheden om bevorderd te worden, de economische stevigheid van zijn
betrekking, zijn houding tegenover het werkmilieu: dit alles en nog veel meer vormt
het onderwerp van deze studie. De oplossing dezer problemen biedt een verhevener
motief voor de arbeid en verhoogt tevens het rendement van het bedrijf.
Het 'Tavistock Institute of Human Relations', dat met een gelijkaardige
Amerikaanse inrichting 'Massachusetts Research Centre for
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Group Dynamics' samenwerkt, en voor een drietal jaren te Londen gesticht werd,
wijdt zich uitsluitend aan de studie van deze problemen. Het bepaalt zelf zijn
actieterrein waar het zich noemt 'a social therapeutic institution'; het geeft een
tijdschrift uit met de naam 'Human Relations'. Voor datzelfde doel nemen talrijke
industrieën thans een psycholoog in dienst. Men kan de technicus, die deze functie
vervult, beschouwen als een soort bufferstaat tussen het personeel en het beheer; hij
heeft de taak de stoten op te vangen die uit ontevredenheid en verbittering door een
van beide partijen kunnen worden uitgevoerd.
De methodes om die sociale spanningen op te lossen zijn: het sociaal onderzoek,
het individueel interview, het interview per groep (dikwijls ook 'attitude survey'
genoemd) en het sociodrama. We beschouwen hier slechts het laatste procédé, dat
in Amerika reeds geruime tijd in gebruik is. Het bestaat hierin, dat men de leden van
een bedrijf samenroept en voor hen een scenario laat improviseren en opvoeren door
twee personen die tussen de aanwezigen lukraak worden gekozen. Een hunner wordt
bv. verzocht de rol van bestuurder van een schoensmeerfabriek te vertolken, de andere
biedt zich aan als candidaat voor een betrekking van verkoper. Na de opvoering
wordt de menigte verzocht bedenkingen uit te brengen over de handelwijze van beide
acteurs. Zo zal bv. een der toeschouwers opstaan en zeggen: 'Als ik in de plaats van
de patroon geweest was, zou ik niet dadelijk over de kwestie van de wedde begonnen
zijn; het geeft altijd een slechte indruk wanneer het eerste woord over de centen is.'
De opmerkingen komen weldra van alle kanten los. Men begrijpt gemakkelijk dat
die proef betrekkelijk juist de atmosfeer van een fabriek kan weergeven en de
moeilijkheden, die de goede gang van de onderneming belemmeren, aan het licht
brengen.

Wederaanpassing
Na deze uiteenzetting van de methodes om de mens aan zijn ambacht aan te passen
en om deze volmaakte aanpassing te bestendigen, moeten we nog even de methodes
nagaan waarmee we diegenen die niet meer aangepast zijn kunnen rehabiliteren. Hoe
volmaakt de arbeidsvoorwaarden ook mogen zijn, toch zullen sommige arbeiders
nog immer ongevallen oplopen; al is het arbeidsmilieu helemaal gezond, toch zullen
sommige werklieden nog aan een psychisch trauma bezwijken en neurosen ondergaan.
De gemeenschap staat bij die benadeelden voor vele arbeidsjaren in een schuld,
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waarvan ze zich door een geldelijke vergoeding alleen niet kan kwijten. De enige
rechtvaardige manier om tevenover hen haar plicht te vervullen is: hen voor de arbeid
opnieuw aan te passen. Men heeft positief bewezen dat het grootste deel der aldus
uitgeschakelden nog in staat is om productief en winstgevend werk te verrichten, op
voorwaarde dat men zich de moeite getroost om ze te heroriënteren naar bezigheden
waar ze hun overblijvende bekwaamheden kunnen gebruiken, en dat men de nodige
tijd besteedt om ze opnieuw op te voeden. Deze rehabilitatie wil het organisme
aanpassen door bv. een verminkte te leren zijn linkerhand te gebruiken en een blinde
meer te doen rekenen op zijn andere zintuigen. Aan de zenuwzieken schenkt ze het
vertrouwen in zich en in anderen terug door hun conflicten op te lossen en hun
werklust opnieuw op te wekken. Heel dit stelsel beoogt een geleidelijk hernemen
van de arbeid op nieuwe grondslagen. Door die mensen opnieuw aan het werk te
zetten ontneemt men hun de deprimerende indruk dat ze een waardeloos element in
de gemeenschap zijn, men geeft hun het nodige zelfvertrouwen terug en meteen het
zelfrespect en de levensvreugde. Daarmee ontlast men tevens de maatschappij van
de zware taak een onproductief element te onderhouden.
Engeland is op dit gebied reeds ver gevorderd. Vooral drie centra hebben de
rehabilitatie op zich genomen van werklieden die bij het werk zenuwstoornissen
hebben opgedaan: Roffey Park, Sutton Emergency Hospital en Farnham Rehabilitation
Centre. Farnham is, zoals Roffey Park, een vrij mooi kasteel, waar men antieke
meubelen, prachtige tapijten, en parketvloeren vindt, en waar de eetzaal veel meer
aan de rôtisserie van een onzer eerste rangs hotels doet denken dan aan de eetzaal
van een ziekenhuis. In de omgeving liggen ruime parken, sportpleinen en velden.
In Januari 1947 waren er in Groot-Brittanië 744.857 arbeids-invaliden, waarvan
8% (nl. 59.063) zenuwlijders. Zouden deze proporties in ons eigen land gevoelig
lager zijn? Wij geloven het niet. En toch werd op dit gebied bij ons nog zo weinig
gerealiseerd.

Besluit
Wat kunnen wij uit dit alles besluiten?
De snelle opkomst en uitbreiding van de Industriële Psychologie heeft haar
levenskracht bewezen. De toepassing ervan in ons land zal voor de nijverheid uiterst
nuttig zijn, wanneer men de nodige omzichtigheid in acht neemt: proeven op beperkte
schaal, verdeling
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van de arbeid en samenwerking van verschillende groepen, die elk één aspect
bestuderen, en vooral het voortdurend contact van de industrie en de universitaire
milieu's, dit zijn de noodzakelijke voorwaarden van een effectieve arbeid, die wellicht
kan leiden tot de oprichting van een organisme waarin theoretici en practici, onder
toezicht van een universiteit, zouden samenwerken.
Meer dan een systeem dat gericht is op het verwezenlijken van groter financiële
successen ten voordele van de nijverheid, heeft de Industriële Psychologie vooral
als voorwerp de menselijke persoonlijkheid van de arbeider, wiens morele en materiële
standing zij wenst te verhogen.
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De huidige Positie der Klassieken
door Dr J.J. van den Besselaar
HET valt niet te ontkennen: het prestige der klassieken als levend bestanddeel der
algemene cultuur heeft in de laatste eeuw ernstig geleden. Meerdere omstandigheden
moeten hiervoor aansprakelijk worden gesteld, waarop we nu niet dieper willen
ingaan. In den loop der jaren zijn Latijn en Grieks steeds meer
alleen-maar-schoolvakken geworden met alle bedenkelijke gevolgen van dien. Ze
zijn een aangelegenheid geworden enerzijds van scholieren, dus van onvolwassenen,
aan wie men een dergelijke escapade nog wel gunt, anderzijds van schoolmeesters,
in dit geval van belanghebbenden, van wier aanspraken op een 'humanistische
vorming' door velen nog maar weinig begrepen wordt. Wanneer zij argumenten voor
hun zienswijze in het midden brengen, worden zij al bij voorbaat verdacht van
partijdigheid of van naïef enthousiasme.
Honderd, ja vijftig jaar geleden traden de klassieken veel meer buiten de muren
van het schoollokaal. Men verbaasde zich toen niet over een Latijns of Grieks citaat,
men pronkte ermee. Het woord van Cicero en Horatius, zelfs dat van Demosthenes,
klonk vrij geregeld in de Europese rechtszalen, parlementsgebouwen en universitaire
aula's. Ja, hun geluid was zelfs regelmatig te beluisteren in de toen nog rustige
kolommen van de dagbladen. En intellectuelen kruidden hun conversatie vaak met
een klassiek bon mot.
Dit alles is in onze dagen veel zeldzamer geworden. De tijd ligt ver achter ons,
waarin een Graecist kans liep door de eerste de beste blauwkous omhelsd te worden,
louter ...pour l'amour du grec...! Thans getuigt een Latijns citaat veeleer van
verregaande pedanterie of van onnozelheid. Wij zeggen het met Shakespeare of met
Goethe, wanneer het nog niet zover met ons is gekomen, dat we onze toevlucht nemen
tot een slogan. Het is niet mijn bedoeling in deze bladzijden een pleidooi te gaan
houden voor citaten, zelfs niet voor klassieke. Want citaten kunnen gemakkelijk
slogans worden, die tot niets verplichten, zelfs niet tot een inzicht in de betekenis
der aangehaalde woorden; al te vaak getuigt een citaat niet van eerbiedige hulde aan
het adres van dengene, door wien men zich bewust is gevormd te zijn en die ons
dierbaar is geworden, heel dikwijls is het een bedekt compliment aan onze eigen
belezenheid. Wat ik hier wil betogen, is enkel, dat de moderne mens niet minder
graag met andermans veren pronkt dan zijn grootvader, alleen schrijft de mode hem
andere veren voor.
Aan deze verandering van mode ligt een diepgaand verschil ten grondslag
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tussen ons en een vorige generatie, een verschil in houding tegenover de klassieken.
De negentiende eeuw heeft ons geleerd historisch - in het gunstigste geval,
cultuurhistorisch - te denken. Het gevolg van deze verandering in denkwijze is een
zeker relativisme geweest, tot op zekere hoogte een gezond verschijnsel. Een
buitensporig en dictatoriaal classicisme is hiermede van den troon gestoten, naar het
schijnt, onherroepelijk. Wij zien in de oude schrijvers niet langer absolute normen
of ongeëvenaarde hoogtepunten. Wij zijn niet meer weerloos aan hun dwingelandij
overgeleverd, wij hanteren tegenover hen het wapen der historische critiek en
philologie. De betovering is verbroken. En het dient onmiddellijk erkend: de grootsten
onder hen zijn tegen de aanvallen van ons ontwaakt critisch instinct bestand gebleken.
Homerus, Plato, Thucydides, Vergilius en Cicero, ze staan daar nog steeds als reuzen,
groot en ongenaakbaar. Maar tal van kleinere goden zijn van hun steile hoogten
getuimeld.
Toch zijn zelfs de groten niet meer onze levensgezellen, althans niet meer in die
mate, waarin dit vroeger het geval was. Het is geen valse bescheidenheid, wanneer
een hedendaags classicus, een man van het vak dus, beweert, dat hij van verscheidene
belangrijke klassieke auteurs niet zo goed op de hoogte is. Er behoort tegenwoordig
inderdaad heel wat toe om op de hoogte te zijn van Homerus, Vergilius of Augustinus.
Het betekent zich jarenlang opsluiten in een studeervertrek en hele boekenkasten
doorwerken. De bekentenis is het gevolg van een specialisatie, die voor een classicus
zo goed als voor ieder ander beoefenaar van de wetenschap onvermijdelijk is
geworden. Maar die specialisatie heeft haar gevaarlijke zijde. Ze ontaardt gemakkelijk
in een moedwillige beperktheid van blik en in een versplintering; ze kan zelfs een
vorm van geestelijke luiheid zijn. Maar ook daar, waar dit niet het geval is, heeft de
specialisatie den classicus van zijn teksten vervreemd. De strijd om de klassieke
auteurs, soms met zulk een verwoedheid gevoerd, stelt hem bloot aan het gevaar de
klassieke auteurs zelf te vergeten. En om dezen was het onze voorouders veel meer
te doen dan om het geleerde dispuut, waartoe een historische en philologische
beschouwing van hun werken aanleiding kon geven.
Een reactie tegen die zonde van het rationalisme is natuurlijk niet uitgebleven. Er
zijn de laatste jaren weer wetenschapsmensen opgestaan, die zich liever tooien met
den naam humanist dan met dien van philoloog. Men durft zich weer overgeven aan
de bekoring van een synthese, al is men zich het voorlopige en het gebrekkige van
een dergelijke onderneming pijnlijk bewust. Nog voornamer is het, dat men weer op
zoek gaat naar waarden en een cultuurideaal verkondigt. Moderne schrijvers getuigen
weer zonder schroom van hun liefde en bewondering voor een antiek auteur; zij
verdiepen zich met pieteit in de door hem gestelde problemen en wekken
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zijn ideeën tot een nieuw leven. En dergelijke boeken worden gelezen, ook door een
groter publiek. We denken hier b.v. aan de publicaties van Th. Haecker, H.W. Rüssel
en aan het recente werk van Ch. Moeller. Maar de officiële academische wereld,
conservatief als zij is, is aan dit nieuwe dikwijls nog lang niet toe, practisch althans
stoort zij er zich vaak niet aan noch ook neemt zij het in zich op als een principe van
innerlijke vernieuwing en heroriëntatie. Zij voelt zich dikwijls veiliger, wanneer zij
zich aan alle kanten omringd weet door lijvige handboeken en gigantische
encyclopaedieën, die met een museum dit gemeen hebben, dat zij op keurig ingerichte
en goed onderhouden begraafplaatsen lijken van wat eertijds levend was...
De moderne classicus is in vele opzichten een beklagenswaardig man, niet het
minst omdat hij het innige contact met zijn klassieken verloren heeft, en zodoende
ook met de klassieke talen. Taalkundig is hij heel wat beter toegerust dan zijn
voorganger: hij gelooft niet meer aan de sprookjesachtige etymologieën, die in
vroegere handboeken rondwaarden. Maar cusorisch lezen is bij hem veel zeldzamer
geworden; voor uitgebreide en herhaalde lectuur van zijn klassieke schrijvers heeft
hij meestal geen tijd. Deze ellende deelt hij echter met het merendeel der philologen,
en hij weet er op een of andere manier in te berusten. Pijnlijker is het voor hem te
moeten constateren, hoe de moderne maatschappij ook twijfelt aan zijn reden van
bestaan als schoolmeester. Hij heeft het niet alleen moeilijk met zijn wetenschap, hij
loopt gevaar in de huidige samenleving volmaakt overbodig te worden.
Honderd jaar geleden dekten de begrippen 'intellectueel' en 'klassiek gevormd'
elkaar volkomen. Het gymnasium - en op dit schooltype is de classicus vrijwel
uitsluitend aangewezen - is tegenwoordig echter niet meer dan één van de vele wegen
om tot den vurig begeerden stand en staat van 'intellectueel' te geraken, en door velen
wordt het betwijfeld of het wel de beste en de meest efficiënte weg is. De meeste
moderne intellectuelen stellen het zonder Latijn en Grieks. Professor E.K. Rand, de
bekende Amerikaanse mediaevist, vertelt ergens, dat hij aan het eind der negentiende
eeuw een nieuw college moest openen aan de Harvard University. Hij meende toen
aan zijn academisch gehoor verplicht te zijn een Latijns citaat ten beste te geven, en
koos daarvoor een bekende uitspraak van Cicero. Hij liet er prompt een
verontschuldiging op volgen, omdat hij zich bewust was een gemeenplaats te
debiteren. Nog niet dertig jaar later opende dezelfde hoogleraar aan dezelfde
universiteit een ander college. Weer bezigde hij hetzelfde citaat, nu echter met de
verontschuldiging, dat hij voor de meesten zijner toehoorders wel een onverstaanbare
taal gebruikte.
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Als het niet waar is, is het goed gevonden. De anecdote is in ieder geval tekenend
voor wat er in enige decennia veranderd is, ook hier in Nederland. Het is niet mijn
bedoeling onvriendelijke dingen te zeggen over den niet klassiek-gevormden
intellectueel. Het zou onbillijk zijn, want hij heeft zijn plaats en zijn bestaansrecht
in de moderne maatschappij veroverd. Een ommekeer is onmogelijk en trouwens
niet eens in alle opzichten gewenst. Maar vele uitzonderingen niet te na gesproken,
mag men rustig constateren, dat in niet klassiek-gevormde milieu's vaak een
ontstellend wanbegrip bestaat omtrent het wezen der gymnasiale opleiding. Men
bespeurt er soms een animositeit, die men moeilijk anders kan verklaren dan als een
kwalijk verkropt ressentiment. De kern van de zaak ziet men lichtvaardig over het
hoofd, men maakt zich vrolijk over allerlei werkelijk bestaande of vermeende
tekortkomingen van het gymnasium - welke onderwijsinstelling heeft die trouwens
niet? -, men spreekt smalend over den cultus van het Latijn en over classici als de
mandarijnen van het gymnasium. Deze oppervlakkige critiek veroordeelt en straft
zichzelf; zij kan hoogstens oppervlakkige mensen van de wijs brengen. Maar het
ontbreekt in die kringen ook niet aan zakelijke critiek, en op dit punt staan zij niet
alleen. Ook de ingewijden weten daarvan mee te spreken. De humanistische vorming
zou te aristocratisch zijn, te weinig sociaal, ze zou gemakkelijk tot verbalisme leiden,
ze zou eenzijdig intellectualistisch zijn, ze zou heidens zijn, te weinig actueel, en zo
meer.
Vele van deze bezwaren zijn de moeite van een nadere overweging ten zeerste
waard. Ze zijn althans te serieus om zonder meer ter zijde te worden gelegd. Heel in
het algemeen en zeer summier wil ik er hier slechts dit op antwoorden. Ten eerste,
geldt een deel der geopperde bezwaren niet alleen het gymnasium, maar andere
schooltypen minstens evenzeer; ze bewijzen alleen de noodzaak van een innerlijke
reorganisatie, niet van een radicale afschaffing. Vervolgens zouden de opponenten
met hun opwerpingen gelijk hebben, als ze niet over het hoofd zagen, dat het eigenlijk
niet begonnen is om de Oudheid omwille van de Oudheid, maar veeleer om Europa,
om iets van ons zelf en van onze beschaving. Europa's oorsprong ligt voor een
belangrijk deel in Griekenland en Rome. De antieke beschaving is er de geest van
zoals het Christendom er de ziel van is. Geven we aan de jeugd het een zonder het
andere, dan scheiden we wat in de geschiedenis van onze beschaving organisch is
samengegroeid. Hierover dadelijk meer.
De laatste jaren is er in binnen- en buitenland een stroom van publicaties verschenen
over de waarde van de klassieke vorming.1. Het is bemoedigend

1.

Enige belangrijke werken, waarin uitvoerig of zijdelings de klassieke vorming wordt
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en verblijdend, dat telkens opnieuw, wanneer het gymnasium in het gedrang dreigt
te komen, zoveel paedagogen, letterkundigen, kunstenaars en wetenschapsmensen
klaar blijken te staan om in de bres te springen als het erom gaat dit oude cultuurgoed
te verdedigen. Toch geeft die verdediging ook te denken. Want verdediging
veronderstelt aanval, en het feit, dat het gymnasium zo dikwijls verdedigd wordt, is
hoofdzakelijk te wijten aan de omstandigheid, dat het zo dikwijls wordt aangevallen.
In onze dagen zijn er inderdaad niet weinigen, die den bestaansgrond van het
gymnasium ernstig in twijfel trekken. Let wel: het betreft hier niet de vraag of enige
kennis van het Latijn nuttig en gewenst is, wij bedoelen hier 'klassieke vorming', dus
de gedegen studie van Latijn en Grieks als de kernvakken van een geheel
schoolprogram.2.
De klassieke vorming is, zo oud als ze is, steeds min of meer een teken van
tegenspraak geweest. De onafgebroken aanwezigheid van een oppositie heeft haar
gedwongen op haar hoede te zijn, niet het minst tegenover zichtzelf. In haar
tegenwoordigen radicalen vorm en omvang lijkt die tegenspraak ons echter een
crisisverschijnsel van den Westersen geest, een unicum in Europa's geschiedenis.
Want steeds, zelf in de donkerste tijden der Middeleeuwen, heeft men het Latijn, en
als het mogelijk was, ook het Grieks bij het studieprogram der aanstaande
intellectuelen willen betrekken. Men heeft zijn geestelijke afstamming toen wellicht
minder scherp gezien dan wij dit thans kunnen nagaan, maar waarschijnlijk heeft
men het erfdeel der vaderen toen met grotere pieteit behoed en aan lateren
overgedragen. Die zorgen dateren heus niet eerst uit de dagen der Renaissance.
Het klinkt paradoxaal: de moderne mens, die wetens en willens het humanisme
tot zijn levenshouding heeft geproclameerd, wil zijn geestelijke voorouders niet meer,
of slechts onrechtstreeks, kennen. En toch zijn zij het, die zijn verschijnen in de
wereld mede hebben mogelijk gemaakt. Betekent dit, dat hij volwassen is geworden
en den leeftijd heeft bereikt, waarop hij zich zonder gevaar kan emanciperen? Er zijn
tekenen, die erop wijzen, dat zijn drang naar emancipatie eerder een
puberteitsverschijnsel is, een verschijnsel, waarmee men ongetwijfeld rekening moet
houden, doch waaraan men niet onvoorwaardelijk of critiekloos tegemoet mag komen.
In iedere periode van de Europese cultuurgeschiedenis werd de klassieke vorming
als propaedeuse gerechtvaardigd op een wijze, die in overeenstemming was met de
bijzondere behoeften van die periode. In de Middeleeuwen had men bij voorkeur
aandacht voor het waarheidsgehalte der antieke letterkunde en wijsbegeerte, in de
Renaissance voor het schoon-
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heidsideaal der Oudheid, in Goethe's tijd voor het 'Schönmenschliche'. Onzen tijd
schijnt een dergelijk ideaal te ontbreken. Toch is het er. Het is op een eigentijdse
wijze geformuleerd door moderne cultuurhistorici, het is alleen niet in voldoende
mate doorgedrongen tot de paedagogen, die vaak al te uitsluitend of eenzijdig den
mond vol hebben van 'mentale training', 'opvoeding tot schoonheid', 'hulpmiddel bij
de talenstudie', 'gelegenheid om leerlingen te selecteren', en wat dies meer zij. Ik wil
niet beweren, dat de klassieke vorming deze eigenschappen niet kan (en moet)
bijbrengen, maar heeft zij daarvan het monopolie? Het centrale argument, waaraan
onze tijd juist zulk een behoefte heeft, ontbreekt in de moderne argumentaties maar
al te vaak; men gelooft de klassieke vorming geen beteren dienst te kunnen bewijzen
dan door er zeven of acht verschillende argumenten voor aan te geven. Goed
beschouwd zijn deze niet zozeer onjuist, als onvolledig, want zij missen het sluitstuk,
waardoor al die andere argumenten hun onwrikbare plaats in het betoog krijgen.3.
Dit centrale argument lijkt me van cultuurhistorischen aard. Sinds de laatste eeuwen
ons nieuwe werelden zijn ontsloten in Oost en West, is ons eerst duidelijk geworden
wat Europa betekent. En nu de laatste decennia dit Europa zich door Oost en West
bedreigd gaat voelen, zijn we gaan ervaren, hoe lief en hoe dierbaar het ons is. Want
Europa is geen expression géographique, het is een cultuurwereld, die ons gemaakt
en gevormd heeft tot de mensen die we zijn, mensen met bepaalde inzichten, zekere
denkvormen, idealen, waardebepalingen, mensen ook met een bepaalden smaak. In
dit geestelijk klimaat zijn wij groot geworden, wij kunnen het niet verzaken zonder
ontrouw te worden aan ons zelf.
Waar ligt de oorsprong van dit Europa? Voor een zeer belangrijk deel in
Griekenland en Rome. Daar vindt men de eerste gave manifestatie van de Europese
beschaving, het prototype van het latere Europa. Europa is zich dit steeds min of
meer bewust geweest en is in den loop zijner geschiedenis steeds naar die bronnen
teruggekeerd. Het heeft zich door de Oudheid diepgaand en blijvend laten
beïnvloeden: omstreeks 400 (St Augustinus en de andere Kerkvaders), omstreeks
1250 (St Thomas van Aquino), omstreeks 1500 (Erasmus), omstreeks 1800 (Goethe
en Schiller), om slechts enige sprekende voorbeelden te noemen. En nog in onze
dagen oefent de Oudheid haar invloed op ons uit, al zijn we ons dit niet altijd bewust:
in onze wijsbegeerte, kunsten en wetenschappen, in ons 'personalisme', in onze
politiek, kortom in alle hogere regionen van ons beschavingsleven. Wie hierin dieper
graaft, moet onvermijdelijk bij de Grieken en de Romeinen terecht komen. Wie hen
niet kent, kent in zekeren zin ook Dante, Racine, Vondel, Goethe en Newman niet.
Zo
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iemand loopt kans om geen besef te hebben van het geestelijk klimaat, waarin hij
groot is geworden.
Het is daarom van eminent belang, dat de intellectuele leiders van Europa, met
name zij, die de geesteswetenschappen beoefenen, persoonlijk in contact zijn
gekomen, - en liefst niet te korten tijd! - met de antieke beschaving in enige van haar
meest illustre vertegenwoordigers. Dit contact moet, wil het vruchtbaar zijn,
persoonlijk zijn en rechtstreeks, d.w.z. het mag niet tot stand komen door middel
van vertalingen. Want een vertaling is een surrogaat, dus goed voor iemand, voor
wien het origineel niet bereikbaar is. Iemand die schilder wil worden zal nooit
genoegen nemen met de studie van reproducties, al zijn ze nog zo voortreffelijk.
Iemand die de geestelijke grondslagen van ons werelddeel wil leren kennen, stelt
zich niet tevreden met vertalingen. Ik geloof, dat deze stelling niet uitvoerig behoeft
te worden toegelicht.
Welnu, dat persoonlijke, aanhoudende en rechtstreekse contact met de oude
beschaving verschaft het gymnasium aan zijn leerlingen. Het rechtvaardigt zijn
aanspraken op 'humanistische vorming' doordat het een belangrijke bijdrage levert
tot datgene wat we Europees cultuurbesef zouden kunnen noemen, tot de vorming
van den Europesen cultuurmens. Want in den grond van de zaak is het hierom te
doen. Het gymnasium is de cultuurschool van den Europeaan bij uitstek.
Het gaat er niet om de Oudheid onhandig te leren imiteren of klakkeloos te
bewonderen, de Oudheid is voor ons een principe van oriëntatie. Op een zeer concrete
wijze doet de studie van Latijn en Grieks ons begrijpen én aanvoelen, wie en wat we
zijn. In zijn dagelijksen omgang met de klassieke schrijvers leert de rijpere gymnasiast
de Europese cultuurtraditie als een levende realiteit ervaren. Voor hem is de Oudheid
geen 'mythe' meer, zoals dat mogelijk voor vroegere generaties het geval is geweest,
maar een historisch gefundeerd gegeven, waarbij hij den Europesen mens in zijn
grootheid én in zijn beperkingen leert kennen. Hij bestrijkt een klein gebied, maar
dit gebied is het uitgangspunt geworden voor alle cultuurvolkeren van het Westen;
het is overzichtelijk en daarom zo instructief.
Het gymnasium is, - of moet althans zijn, - aanschouwelijk gemaakte Europese
cultuurgeschiedenis. En wel aan de hand van de antieke letterkunde. Juist het feit,
dat het gymnasium de antieke beschaving benadert via de antieke letterkunde, geeft
het zulk een groten voorsprong op geschiedenisonderwijs zonder meer. Want niet
alleen is zijn methode veel directer en veel levendiger, het dwingt de leerlingen ook
niet louter receptief te staan tegenover de leerstof. Het vertalen der oude teksten is
in zekeren zin een creatief werk. De gymnasiast is genoodzaakt zich er helemaal aan
te geven en er iets van zichzelf in te leggen.
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Het gymnasium moet zich natuurlijk beperken tot enige illustre vertegenwoordigers
van de oude beschaving. Het zoekt zijn kracht trouwens niet in een bepaalde
hoeveelheid leerstof. Het wil liever vormen dan volstoppen met allerlei interessante
en practische weetjes.4. Het komt onvervaard op voor het primaat van den geest. Als
men dit 'intellectualisme' noemt, durft het zonder aarzelen dit odium van de moderne
maatschappij op zich te laden. Zelf is het zich bewust niet alleen de 'intelligentie' te
scherpen, neen, het appelleert ook aan de andere faculteiten van den mens, en wel
in die periode van zijn leven, waarin hij voor alle beïnvloedingen van buiten het
meest ontvankelijk is. Een gymnasiast leert heus niet alleen begrijpen, hij leert ook
aanvoelen en waarderen, hij krijgt smaak voor de dingen van den geest, hij maakt
zich een zeker cultuur-idealisme eigen.
De klassieke vorming ontleent in de huidige omstandigheden haar hoogste waarde
en haar eerste rechtvaardiging aan het feit, dat zij een Europees cultuurbesef en een
Europees cultuur-idealisme bijbrengt. Nu wij ons allerwegen gaan bezinnen op de
noodzaak en den plicht tot Europese samenwerking en zelfs Europese eenheid, past
het ons een helder denkbeeld te gaan vormen van datgene wat de geestelijke inhoud
van die eenheid kan en moet zijn. Aan wijsgeren komt de taak toe dit begrip nader
te bepalen, aan cultuurhistorici de ontwikkeling ervan in de geschiedenis na te gaan,
aan politici en sociologen het op een eigentijdse wijze te realiseren, classici hebben
het grote voorrecht de Europese jeugd te mogen inleiden in de beschaving van hun
werelddeel. De propaedeuse, die zij geven, is direct en concreet, en verliest zich niet
in getheoretiseer of in abstracties.
Er is een tijd geweest, waarin Europa zijn geestelijke eenheid vond in het feit dat
het identiek was met Christianitas. En vergeten we niet, dat die Christianitas een
dankbaar gebruik heeft gemaakt van het antieke cultuurgoed. Voorlopig lijkt het,
menselijkerwijze gesproken, uitgesloten, dat Europa deze sublieme eenheid zal
hervinden, hoe benijdenswaardig ze ons ook lijkt om vele redenen. Nu de christelijke
waarden uit het openbare en culturele leven steeds meer verdwijnen, heeft de klassieke
opvoeding misschien nog een tweede taak te vervullen. Zoals allerlei moderne
ketterijen de wereld hebben 'ge-dehumaniseerd' en de Katholieke Kerk in onze dagen
steeds meer optreedt ook als de verdedigster van de echte 'humane' waarden, zo is
het misschien ook mogelijk, dat een traditiegetrouwe bestudering der Oudheid ons
weer tot 'mens' maakt en ons op een of andere wijze praedisponeert tot het aannemen
van dat geheel andere, de Blijde Boodschap. Want de oude heidenen maken de nieuwe
in menig opzicht beschaamd. Het antieke heidendom is verwachting en heeft zich
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laten dopen, het moderne is afval en pervers. 'L'âme antique est près du christianisme.
Elle le pressentait, le dessinait en creux. Elle est ouverte. La culture ancienne, surtout
grecque, est infiniment moins dangereuse, si elle l'est, pour un chrétien, que celle
d'après le Christ. L'orgueil d'un héros grec n'a pas cette dureté désespérée du Sisyphe
de Camus. Si des valeurs essentielles manquent aux anciens..., c'est parce que leur
manquait la Révélation. Cette Révélation, ils ne l'avaient pas niée. D'où, leur
humanisme garde une inexplicable douceur virile. Il permet de mieux comprendre
le christianisme comme couronnement et comme rédemption de l'homme'.5.
De katholieke classicus zal zich bij zijn onderwijs weten te herinneren, dat Europa
eens christelijk was en dat het juist in deze periode het meest waardevolle van de
antieke beschaving heeft geïntegreerd. Hij zal de klassieke auteurs dus trachten te
benaderen langs den weg der christelijke traditie, en deze weg loopt langs de Vaders
van de Griekse en de Latijnse Kerk, langs de katholieke Middeleeuwen en langs die
grote meesters van later, die dankbaar geput hebben uit de bronnen van onze
christelijke cultuurtraditie. Met wat meer of minder 'Altertumswissenschaft' is onze
jeugd maar weinig gebaat. Maar zij kan zeer veel winnen, als zij op het gymnasium
Europa's verleden leert kennen en waarderen. En dat verleden is christelijk en
humanistisch.
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Bijdrage tot het Bevolkingsvraagstuk
door Prof. Dr J.A. Veraart
Het Bevolkingsvraagstuk in de Economie van 19e en 20e eeuw
ALS kwantitatief-economisch vraagstuk heeft vooral Malthus - in 1798 met zijn
'Essay on the Principle of Population' - het bevolkingsvraagstuk in de Economie
geïntroduceerd. Met geniale intuïtie - wat volstrekt niet wil zeggen: op
wetenschappelijk verantwoorde wijze! - heeft hij de kwantitatieve wanverhouding
gezien tussen het groeiend mensengetal en de objectieve bevredigingsmogelijkheid.
Maar er zijn 'repressive checks', die het evenwicht telkens weer herstellen: oorlog,
epidemieën en hongersnood. In de tweede uitgave van zijn 'Essay' voegt Malthus de
'moral restraint' als 'preventive check' aan de 'checks' toe. Deze maatregel past, zo
zegt hij, de redelijke mens.
In de Engelse economische maatschappij van zijn tijd paste de kern van het betoog
met de 'repressive checks' - dus ontdaan van de bekende rekenkundige en meetkundige
reeksen - wonderwel. Eenvoudige observatie van het laatste tijdvak van het
vroegkapitalisme (Werner Sombart), met zijn komende overheersing van de liberale
industriële bourgeoisie, met zijn ontvolking van het platteland en zijn trek van de
miserabele arbeiders naar de centra der industrieën om daar een nog ellendiger lot
te ondergaan, leerde meer dan genoeg van een bestaande overbevolking, een
kwantitatieve wanverhouding tussen groeiend mensengetal en de objectieve
bevredigingsmogelijkheid. De zeden van het platteland, waaronder 'laat huwen' in
verband met bestaansmogelijkheid, gingen verloren en maakten plaats voor een door
de economische omstandigheden afgestompt, onverantwoordelijk industrieel
lompenproletariaat.
Naarmate in de eerste vijftig jaren van de nieuwe industriële productie de
industrialisatie ook in andere landen van Europa voortging, in Duitsland, Nederland,
België enz. - Frankrijk vertoonde in het algemeen een uit|zondering - deed men daar
Malthus' ervaringen op, aanvaardde zijn bevolkingsleer, althans in de kern, en predikte
men natuurlijk tevergeefs de 'moral restraint'. Weliswaar beleefde men de wanhopige
emigratie naar Amerika - Polen, Italianen, Duitsers, Ieren - maar al opende dat nieuwe
gezichtspunten, die eerst veel later systematisch zijn onderzocht, in het algemeen
zag men daarin slechts een bevestiging van de leer van
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de oude meester en ondervond men ook, dat het vraagstuk van de 'wanverhouding'
niet veel beter kwam te liggen. De bevolking bleef onrustbarend stijgen en de nog
jonge industrie was nog niet in staat om voor een behoorlijk evenwicht te zorgen.
Het merendeel van de grote economisten aanvaardde in die tijd de juistheid van
Malthus' betoog, ook in verband met het leerstuk van de afnemende meeropbrengsten,
dat ook door Malthus werd aangehangen. Zeker ondervond Malthus van de zijde van
belangrijke economisten bestrijding, maar die bestrijding raakte niet de kern van zijn
leer. Zo was er Cannan, die Malthus ernstig over zijn reeksen lastig viel en zelfs het
leerstuk van de afnemende meeropbrengsten - dat Malthus nog alleen maar
schematisch kende en dat eerst later door John Stuart Mill tot volle ontwikkeling zou
worden gebracht - in twijfel trok.
Eerst later, toen de industrie haar kinderziekten had overwonnen, toen het inkomen
- reëel inkomen is hier natuurlijk bedoeld - per hoofd der bevolking steeg, toen de
Verenigde Staten economisch een steeds groter succes bleken, is de bestrijding van
Malthus' leer onder de economisten in betekenis toegenomen. Na de zeventiger jaren
wordt het woelig in het kamp der bevolkingstheoretici. Het blijkt steeds meer, dat
het leerstuk van de afnemende meeropbrengst begint te vervagen. Er moge een kern
van waarheid in zitten, het leerstuk is steeds minder een realiteit, de toenemende
techniek blijkt in staat de werking van het leerstuk steeds meer te neutraliseren.
(Merkwaardig, dat dan al hier en daar economisten gaan optreden, Franz Oppenheimer
b.v., die inzien, dat het met de bestaande Economie grondig mis is, wegens het
ontbreken van de noodzakelijke realistische grondslag! Het besef is overigens nog
maar vaag en lang zou men nog moeten wachten, men zou nog de hele
Oostenrijks-Amerikaanse School tot omstreeks 1910 over zich heen moeten laten
gaan, vóór het inzicht zou doorbreken, dat men geheel van
economisch-wetenschappelijk systeem zou moeten veranderen en voortaan een
Realistische Economie aanhangen.)
Ook begint men zeer geleidelijk aan het bevolkingsvraagstuk als kwantitatief
economisch probleem zelfstandig, dus niet in verband met de objectieve
bevredigingsmogelijkheid, te onderzoeken. En dan blijkt, ook al neemt het absolute
bevolkingstal nog steeds toe, dat er een relatieve daling in West-Europa optreedt.
Dat zal in het begin van de 20e eeuw zelfs zodanig zijn, dat een aantal
wetenschappelijke economisten nadrukkelijk alarmsignalen laat horen. Openlijk gaat
men spreken van een steeds meer verkeerd geconstrueerde bevolkingspyramide - te
veel oude en te weinig jonge mensen -, men duidt op een gevaar van ontvolking van
de Scandinavische landen, Groot-Brittannië en Frankrijk.
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Maar hoe men het ook draait of keert, in het algemeen schoot de Economie van de
19e en 20e eeuw, door gemis aan realiteitszin - en daarmee beperking van haar
actie-radius! - hopeloos te kort bij de behandeling van het bevolkingsvraagstuk,
vooral dan in verband met de objectieve bevredigingsmogelijkheid. Algemeenheden
als wereld-productie-capaciteit en wereldbevolking over zóveel jaren werden in
overvloed gedebiteerd, zonder uiteraard enig licht over het wezenlijke vraagstuk te
verspreiden. De Berlijnse hoogleraar Areboe, van de Landbouwhogeschool, met zijn
calculaties, die zouden aantonen, dat een behoorlijke wereldbevolking nog nauwelijks
was begonnen en het bestaan van onbegrensde bevredigingsmogelijkheden, was hier
evenzeer mis als pessimisten als Julius Wolf - hier te lande een C.A. Verrijn Stuart
en een Bordewijk - die het hart verpand hielden aan een Economie van volstrekte
vrijheid, volstrekt individualisme en volstrekt internationalisme.
In onze tijd, na de tweede wereldoorlog, kunnen deze economieën en hun
economisten ons volstrekt geen hulp meer bieden bij ontleding en doelmatig-critische
pogingen in de behandeling van het grote vraagstuk.

Katholieke Economie bij het Bevolkingsvraagstuk in het defensief
Christelijke economisten in het algemeen en katholieke economisten in het bijzonder
hebben altijd tamelijk hulpeloos gestaan tegenover het grote vraagstuk, dat Malthus
aan de Economie had voorgelegd. Een van de voornaamste verklaringen hiervoor is
zeker te vinden in een willekeurige en onhoudbare interpretatie van Gods Openbaring.
Op de tekst 'gaat en vermenigvuldigt u' staarde men zich blind; over 'de distelen en
doornen', die de aarde zou voortbrengen, las men maar heen. Vooral in het begin en
het midden van de 19e eeuw kennen katholieke wetenschappelijken, om ons tot dezen
te bepalen, aan de H. Schrift een betekenis toe voor practijk en theorie van het
maatschappelijk leven, die zij volstrekt niet bezit. Ook op het gebied van de
Staatkunde - denk aan de koningschaptheorieën van de Maistre en de Bonald, later
bij ons van Nuijens en Alberdingk Thijm - zien wij die nutteloze en onvruchtbare
pogingen om systemen uit de Bijbel af te lezen.
Zeer merkwaardig is ook, dat na de zeventiger jaren, toen door vooruitgang van
de wetenschappelijke methoden het kennis-gebied van de Economie zich uitbreidde,
de katholieke economisten zich zo weinig gevoelig toonden voor grote en geduchte
ervaringsverschijnselen, die de realiteit van Malthus' 'repressive checks' zo duidelijk
aantoonden. Nam men dan geen kennis van de overweldigende
overstromingsverschijnselen in China, de afzichtelijke hongersnoden in Bengalen,
de moorddadige oor-
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logen? En moest deze overweldigende 'toelating' van God dan niet leiden tot een
veel grootsere visie op het bestel van de goddelijke voorzienigheid? Tot het afleggen
van de al te gemoedelijke en onnozele opvattingen daarvan?
Men bleef op de kinderlijkste wijze zich met het grote bevolkingsvraagstuk in
verband met de objectieve bevredigingsmogelijkheid bezig houden. Elke aanval op
Malthus, hoe misleidend en in wezen onjuist ook, werd dankbaar aangegrepen. Men
vermeide zich in de aanvallen op de befaamde 'reeksen' van Malthus en haalde ruimer
adem - alsof de gruwelijke tijd van het begin der industrialisatie daarmee was
weggevaagd! - toen de wet van de afnemende meeropbrengst een belangrijke speling
bleek toe te laten. Ten onzent is nog omstreeks 1900 het werk van de socioloog
Aengenent op dit punt afschrikwekkend te noemen.
Maar het allerbedenkelijkst was, dat de grote meerderheid van de katholieke
economisten - ik laat de meestal in de lucht hangende beschouwingen van de
katholieke en radicale Oostenrijkse School hier maar buiten bespreking - niet in staat
bleek te zien, dat het bevolkingsvraagstuk nooit behoorlijk zou kunnen worden
aangepakt, indien de doelmatigcritische beschouwingen zich niet ten krachtigste
keerden tegen het economisch stelsel, waaronder wij bleven voortleven. Men begreep
niet en wilde niet begrijpen, hetzij men zich keerde tegen de afschuwelijke practijken
van het steeds meer om zich heen grijpend Neo-Malthusianisme als een nieuwe versie
van Malthus' 'moral restraint', hetzij men eerbiedig luisterde naar de vermaarde
Encycliek van Pius XI, 'Casti Connubii', dat het Kapitalisme voor het
bevolkingsvraagstuk in verband met redelijke bevrediging der redelijke behoeften
onoverkomelijke moeilijkheden in de weg legde.
Dat economische orde een leidende gedachte van alle tijden was, scheen men,
ondanks kinderlijke en romantische repristinatiezucht ten aanzien van de ordening
der Middeleeuwen, niet te kunnen verstaan. En dus ook niet, dat een vrij-gelaten
kapitalistisch systeem, zoals dat op het einde van de 18e eeuw was losgebroken, met
zijn individualistisch winstbejag en met zijn absolute ondernemers-vrijheid, zich
tegen elk beginsel van economische en sociale orde verzette. En het nauw verband
met het bevolkingsvraagstuk als kwantitatief economisch probleem onttrok zich wel
geheel aan de aandacht van deze katholieke economisten. Het was geen toeval
geweest, dat Malthus zijn Essay schreef, toen de laatste sporen van economische
ordening uit het moederland der moderne industrie, Engeland, gingen verdwijnen.
Evenmin was het toeval, dat de economisten uit het begin van de 19e eeuw, in het
algemeen tot omstreeks 1870 toe, zich warme aanhangers toonden van Malthus'
opvattingen. Het was het
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belang van het vrij zich baanbrekende nieuwe Kapitalisme de fataliteit van wat zich
met de massa van de bevolking afspeelde te propageren; en in een groot getal
economisten vond het toegewijde propagandisten. Want de invloed van dat
Kapitalisme op de wetenschap was en bleef in de gehele 19e eeuw, vooral in de kring
der 'humanistische' wetenschappen, zeer groot. Dat het roer in ons sociaal-economisch
bestel geheel om moest, maar dan niet op een fantastische maar op een realistische
wijze, en dat dit ten nauwste te maken had met een ordelijke, doelmatige behandeling
van het bevolkingsvraagstuk: zoiets onttrok zich vrijwel geheel aan het oog van de
katholieke economisten.
Met andere woorden: men doorzag niet het klasse-karakter van de meeste Economie
van de 19e eeuw, een Klasse-Economie en dus uitermate tendentieus en met name,
waar het betrof het lot van de grote massa der bevolking. Dat met een uitgebreide
economische ordening, die zich vooral het lot van de slecht bedeelde groepen zou
aantrekken - een ordening met een nationale en internationale zijde - zeer veel kon
worden bereikt om het bevolkingsvraagstuk voor de landen van het Westen althans
in goede banen te leiden, zoiets werd door de katholieke economisten in het geheel
niet verstaan. En zij, die zich in deze kring, de radicale katholieke Oostenrijkers,
sterk anti-kapitalistisch toonden, hadden slechts programma's tot hun beschikking,
die zich geheel buiten het gebied van de realiteit bewogen.
Zo werd tot 1910 ongeveer van deze zijde wel niets beproefd om aan het grote
vraagstuk en aan zoveel andere economische vraagstukken op constructieve wijze
te arbeiden. Noch de analyse van het bestaande, noch de daarop gebaseerde
doelmatig-critische beschouwing waren voorhanden. Men stak de kop in het zand
en waagde zich niet aan uitspraken, waar wel en waar niet aan een redelijke oplossing
kon worden gewerkt. Men berustte in een deplorabel defensief, waar het woord
'overbevolking' niet mocht en kon worden uitgesproken en waar men met verouderde
middelen zo nu en dan een uitval waagde omdat door meestal niet ter zake doende
tekenen onder de bevolkingstheoretici een of ander onderdeel van de sombere leer
van Malthus schijnbaar een zwakke stee aanwees.

Realistische Economie en het Bevolkingsvraagstuk
Omstreeks 1910 breekt, nationaal en internationaal, de Realistische Economie zich
baan. Onnodig en onmogelijk ook, hier ook maar in hoofdtrekken het karakter van
de nieuwe School te tekenen. Enkele hoofdzaken, voorzover dan verbandhoudende
met het bevolkingsvraagstuk, dat hier aan de orde is, mogen voldoende zijn, en dan
worde voorop
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gesteld, dat het uitbannen van hypotheses en abstracties een van de hoofdkenmerken
van de nieuwe School is, dat men vooral de verschijnselen hun taal laat spreken, dat
men die verschijnselen - het object der wetenschap - beperkt tot wat men kan omvatten
en daarmee verre toekomstbeschouwingen als volstrekt irreëel afwijst. Men legt zich
toe op een steeds scherper ontleding van het bestaande in de tijdelijke menselijke
welvaart en bouwt daarop zijn doelmatigheidscritiek, waardoor, onder leiding van
bepaalde beginselen, in zo dicht mogelijke aansluiting op de verkregen werkelijkheid,
de een betere oplossing belovende nieuwe verschijnselen worden aangeduid.
De werkwijzen van deze School toegepast op het bevolkingsvraagstuk, betekent
dit allereerst, dat berekeningen over de toekomstige grootte van de wereldbevolking
en nationale bevolking, zeg over vijftig of honderd jaar, volkomen zinloos zijn. Toen
ten onzent Methorst en Ir 't Hooft in dienst van een verouderde economie zich aan
zulke berekeningen waagden, is Holwerda wel de meest bevoegde wiskundige van
dit gebied, met zijn befaamd artikel in De Economist gekomen en heeft al die
calculaties als volstrekt waardeloos omver gekegeld. Veel te veel factoren zijn
onbekend en blijven onbekend - uit de aard van het economisch object valt dat af te
leiden - en een werken op deze wijze is noodzakelijk onvruchtbaar.
Het wijste woord op dit gebied is nog altijd gesproken door de grote Gustav
Schmoller, die het bevolkingsvraagstuk zag als een probleem van voortdurende
aanpassing tussen bepaalde, concrete bevolkingsgrootte en bepaalde, actueel gegeven
bevredigingsmogelijkheid. Hij mag dit als te veel Historische-School-economist
onvoldoende hebben uitgewerkt in de vooral nationale economische
bevolkingspolitiek, die dan nodig is en waaraan de Realistische School van thans
volle aandacht besteedt, daarmee is in ieder geval de goede weg gewezen, waarlangs
wij wetenschappelijk veilig verder kunnen gaan.
Reeds duidde ik aan, dat de Realistische School de verschijnselen van de tijdelijke
menselijke welvaart scherper ontleedt. Zij doet dat ook met de verschijnselen van
het bevolkingsvraagstuk. Dan wordt het met name duidelijk, dat dit vraagstuk nooit
een absoluut karakter heeft, maar dat het er een is van concrete betrekking tussen
het bevolkingstal van een bepaalde periode en in een bepaald land - die kostbare en
bijna een eeuw van economie-beoefening zo schromelijk verwaarloosde grootheid!
- en het daar ter bevrediging aanwezige bevredigingsmiddelenfonds. Zo kan het dan
ook heel goed zijn, dat een per vierkante kilometer dicht bevolkt land aan
onderbevolking lijdt en een land, dat per vierkante kilometer dun bevolkt is,
overbevolkt moet worden geacht. Nederland geeft nog een ander voorbeeld bij
nauwkeurige analyse, dat voor het grote vraagstuk
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zeer belangrijk is. Met een bevolking van acht millioen in de dertiger jaren leden wij
aan relatieve overbevolking; met een bevolking van negen millioen thans - ik moet
de grote kwesties met de landbouwsector hier wel noodzakelijk onbesproken laten
- hebben wij duidelijk met onderbevolking te doen, althans in enkele opzichten.
Dit alles is op het gebied van het bevolkingsvraagstuk eigenlijk nooit behoorlijk
onderzocht. De zo waardevolle stellingname en aanloop tot de oplossing bij Gustav
Schmoller zonder ik uit. Zelfs de Realistische School is nog maar aan het begin van
een grote werkzaamheid. Dat wij b.v. in onze dagen ernstig met een migratie-probleem
te maken zullen krijgen - ik kom daar nog nader over te spreken - levert geen enkel
bewijs voor absolute overbevolking. Die migratie en dus ook emigratie past geheel
in het aanpassingssysteem, waartoe elk economisch stelsel, dat niet in het wanhopig
automatisme van de negentiende eeuwse economische scholen verstard zit,
noodzakelijk moet geraken.
Het is hier dan wel de plaats even aandacht te wijden aan de propaganda voor
Neo-Malthusianisme en geboortebeperking in het algemeen, die van de zijde van
een aantal economisten van de Vrij-Kapitalistische Economie, om slechts deze te
noemen - C.A. Verrijn Stuart behoorde tot zijn laatste levensdagen tot de meest krasse
propagandisten -, de pogingen tot wetenschappelijk onderzoek ook op het gebied
van het bevolkingsvraagstuk zo jammerlijk heeft doorkruist. Deze botte middelen
lossen van het grote probleem hoegenaamd niets op. Zij onttrekken zich door de aard
van het uiterst delicate huwelijksvraagstuk volstrekt aan een doelmatige, algemeen
maatschappelijke ordening. Het is dan ook een lukrake propaganda, die evenzeer
belemmerend als bevorderend voor de grote oplossingen van een doelmatige
maatschappelijke en allereerst nationale economische ordening kan werken. Met een
goede bevolkingspolitiek - en hier laat ik religieuze, biologische, neurologische en
zoveel andere argumenten noodzakelijk en met opzet buiten bespreking - heeft deze
onzinnige propaganda letterlijk niets te maken. Zij wordt slechts ingegeven door de
aanhankelijkheid aan het voortbestaan van het automatisme van de Klassieke en
Oostenrijks-Amerikaanse School. Wie dat automatisme als irreëel en ondoelmatig
overboord heeft geworpen, kan er volstrekt niets mee beginnen in het grote werk van
de Realistische School.
Hier worde dan tenslotte vermeld, hoe een nuchter, geheel niet in het gewraakte
automatisme verstarde en in het algemeen scherpzinnig denker als van Blom ook
hier een ogenblik, bij een verslag over bevolkingsdebatten in Staathuishoudkunde,
het wetenschappelijk spoor bijster is geraakt. Toen hij schreef, dat de economisten,
die concrete oplossingen voor het bevolkingsvraagstuk met vertrouwen aanduiden,
daarbij speculeren
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op de medewerking van de neo-malthusiaanse en andere geboorte-beperkings-practijk.
De Realistische School - maar van Blom heeft te weinig van haar werkelijkheid
gezien om goed te kunnen oordelen - wijst dit ten krachtigste af. Zij schakelt alle
oorzaken, alle verschijnselen op het gebied der tijdelijke menselijke welvaart in,
zowel bij haar realistische analyse als bij de doelmatig-critische beschouwingen, en
dus ook de bevolkings-beperkingspractijk en haar tegen-tendens, zonder pessimisme
of optimisme. Of er bij haar realistische aanpassingspogingen ooit een moment kan
komen, dat zij geen menselijke uitweg weet, is haar onbekend en onverschillig. Een
dergelijke speculatie valt buiten het gebied van de door het object opgedragen
wetenschap.

Bevolkingsvraagstuk in de tegenwoordige economische practijk
Het uitgangspunt kan hier zijn het werk van het 'Migration-Committee,' dat in 1944
te Londen zijn rapport uit bracht als onderdeel van de 'London International
Assembly', een organisatie van de zes en twintig geallieerde landen, samengesteld
uit staatslieden, economisten, juristen, sociologen. Door de rapporteurs, Dr Devas
van Brits Indië, Dr de Alencar van Brazilië en schrijver dezes, werden de hier reeds
ontwikkelde opvattingen van de Realistische School in de Economie aanvaard. Bij
het wereldoverzicht werd een nationaal overbevolkingsvraagstuk buiten Europa
vastgesteld voor China, een internationaal overbevolkingsvraagstuk buiten Europa
voor Japan en Java. Voor Oost-Europa waren de gegevens duister en onvoldoende.
Voor West-Europa werd een internationaal overbevolkingsvraagstuk waargenomen
voor Italië. Nederland en West-België hebben met drie vraagstukken te worstelen:
overbevolking als nationaal en internationaal probleem, en in verband met de
oppervlakte met te grote bevolkingsdichtheid, wat geheel iets anders wil zeggen dan
overbevolking in de relatie van bevolkingstal en bevredigingsmiddelenfonds. Dit
zijn natuurlijk maar enkele grepen uit het rapport.
Bepaal ik mij nu verder tot Nederland, dan is nog van belang - in verband met
onze overbevolking als internationaal vraagstuk en te grote dichtheid van bevolking,
- dat op ernstige wijze met onderbevolking te kampen hebben: in Europa Frankrijk
en de Scandinavische landen; buiten Europa: Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland,
Canada en Brazilië. Hier ligt een enorme arbeid braak voor de U.N.O. Het is niet in
te zien, waarom Nederland hier niet een groots initiatief zou nemen, voor een op
moderne, grootse wijze opgezette 'migratie', waarbij alle 'uitschot en tussendeks' van
de 19e eeuw geheel zou worden vermeden. In deze sector ligt ook de voorziening
voor het enorme overschot in de boerenstand,

Streven. Jaargang 2

860
over welks uitzonderingspositie ik nu al bij herhaling heb gepubliceerd, o.a. in mijn
Beginselen der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
Blijft over onze nationale bevolkingspolitiek, die in het kader van een misschien
eindelijk verschijnend Nationaal Economisch Plan en onze komende
Publiekrechtelijke Bedrijfs- en Beroepsorganisatie dient te worden gevat. Dat daarbij
een intensieve Industrialisatie voorop staat, is bij de debatten over het Marshall-plan
in de Economische Afdeling van het Thijmgenootschap wel zeer duidelijk geworden
en zal nog wel veel duidelijker worden nu binnen korte tijd 'Bevolkingsvraagstuk en
Industrialisatie' daar aan de orde komen. Hierbij moge nu reeds worden opgemerkt,
dat het zo noodzakelijke, ja broodnodige Marshall-plan een groot gevaar inhoudt,
gezien de betrekkelijk korte duur van de Marshall-hulp. Het enorm tekort op onze
betalingsbalans zal alleen kunnen worden verminderd op drastische wijze - waardoor
ontzaglijke gevaren voor onze hele economische positie worden afgewend - indien
wij op waarlijk formidabele wijze industrialiseren. En wel, industrialiseren met twee
hoofd-doeleinden: Een zeer aanzienlijk vergrote export en een zeer aanzienlijke
vermindering van import van afgewerkte producten, wat betekent een vormen van
een belangrijke nijverheid voor onze binnenlandse - Benelux? - markt. Zonder
planmatigheid, waarbij de nieuwe Bedrijfschappen worden ingeschakeld, is hier niets
te bereiken. Niets noodlottiger dan dat wij ten aanzien van de industrialisatie - andere
punten laat ik maar buiten bespreking - tot de Vrij-Kapitalistische Economie zouden
terugkeren.
*

**

Met deze beschouwingen meen ik het Bevolkingsvraagstuk als wetenschappelijk
kwantitatief economisch probleem en dus in de verhouding tussen bevolkingstal en
actuele bevredigingsmogelijkheid, wel zeer in het kort maar toch voldoende te hebben
omlijnd. Beschouwingen van kwantitatief economische aard, die zich buiten de
getrokken lijnen bewegen, hebben geen wetenschappelijke betekenis, begeven zich
in onvruchtbare speculaties, werken noodzakelijk met een onbepaald aantal onzekere
factoren.
Ten slotte meen ik goed te doen om in het bijzonder voor de katholieke landgenoten
enkele practische conclusies te trekken.
Vooreerst: uiteraard houden de gegeven uiteenzettingen niets in wat de katholiek
in het volgen van de Katholieke Moraal of de voorschriften der Kerk ten aanzien van
progenituur ook maar in het minst zou belemmeren of beletten. Wie dit toch zouden
menen, laten zich leiden door een fantastische, onwetenschappelijke bevolkingsleer,
zoals die, helaas, vele
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generaties onder ons heeft rondgespookt. Men zou zich evengoed, zo niet met meer
reden, kunnen laten leiden door de vrees voor een derde wereldoorlog, die God moge
verhoeden, maar waarvan wij evenmin iets afweten. Terloops worde opgemerkt, dat,
kwam het eens tot deze catastrofe, het bevolkingsvraagstuk zich in een 'enigszins'
andere gedaante aan ons zou vertonen dan thans het geval is - in het tijdvak, waarin
wellicht te eniger tijd de negers van Afrika de woestijnen van Europa zouden gaan
ontdekken!
Vervolgens: de individuele gezinsmoeilijkheden - men raadplege 'Casti Connubii'
- houden alle verband met het ontbreken van een behoorlijke nationale en
internationale bevolkingspolitiek.
Dan: in wat, volgens deze beschouwingen, ten aanzien van het bevolkingsvraagstuk
geldt, moge voor alle Nederlandse katholieken de krachtigste aansporing worden
gevonden om zich met hart en ziel aan een nationale voorzieningspolitiek te wijden,
die een bevolkingspolitiek insluit, en er met zo sterk mogelijke staatkundige macht
voor te zorgen, dat die ons niet alleen niet ontglipt, maar vooral zo snel mogelijk
efficiënt wordt. Er is geen reden om hier, gelet op beschikbaar materiaal en aanwezige
mentaliteit bij invloedrijke katholieke volksgroepen, overdreven optimistisch te zijn.
Eindelijk: ook de wetenschap der tijdelijke menselijke welvaart, die haar kunnen
niet irrealistisch overspant, laat vele en verder liggende vraagstukken aan hogere
Wijsheid over. Ervaring leert, dat God ontzaglijk veel leed in dit ondermaanse toelaat.
Maar de met grote klaarheid en scherpte door Malthus aangewezen 'repressive checks',
die ons geen enkele vrijheid van niet-werken toelaten, zijn in Gods hand.
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De Roeping van Europa
door Freiherr Bela von Brandenstein1.
THans ligt Europa verscheurd, uitgebloed en grotendeels verwoest tussen twee
giganten, die, zich neerbuigend over zijn geschonden lichaam, elkaar voorlopig nog
soms vriendelijk, soms onvriendelijk dreigend fixeren. Dit beeld ziet er noch voor
Europa, noch voor de gehele mensheid troostend uit. Europa is machteloos, ja
verregaand verkracht en als belangrijk door zijn ligging is het nog altijd een twistappel
der beide vroegere bondgenoten, die na drie jaar wapenrust in Europa het er nog niet
over eens zijn, volgens welke beginselen de vrede op dit veelgeplaagde vasteland
weer hersteld moet worden. Het is duidelijk dat de latent, maar nog scherp
voortdurende oorlogstoestand het lijden van Europa nauwelijks iets laat verzachten
en zijn heroprichting verhindert.
En toch heeft deze barbaarse toestand zijn niet te onderschatten voordelen voor
een toekomstige ontvouwing van het verwachte geestelijk diepe en gerijpte christelijke
humanisme in Europa. Deze bewering mag uit de wensdroom van een vertwijfelde
schijnen te stammen, toch is er veel tot haar motivering aan te voeren. Het machteloze,
bedwongen Europa heeft thans tijd en ook reden genoeg voor zelfinkeer, voor
zelfbezinning: het kan voorlopig ook niet veel anders. En zo herkent het dat het nog
de geest, de ziel bewaard heeft: en bij verdieping in zijn ziel herkent het weer de
hoge waarde van de geest, waarnaar het in zijn betere burgers na zoveel
onderschatting, ja mishandeling van die geest reeds enige tijd terugverlangd heeft.
En als Europa zijn ziel weer gevoelt en wel in machteloze verlatenheid, dan zoekt
het ook wel Hem, die deze ziel alleen kan opheffen en vervullen: God. En daarmee
wordt de geestelijke bezinning en verdieping religieus en in Europa christelijk: want
zijn ziel is niet slechts 'natuurlijk', maar nog altijd, ondanks de grote afval, in hoge
mate traditioneel christelijk; en een ontwaken van zijn Godsbewustzijn zal zijn
christelijkheid ten leven wekken.
Daarbij is het misschien een groot geluk voor de geest van Europa dat het thans
door het evenwicht van twee stil werkende tegenovergestelde machten lichamelijk
bedwongen wordt. Want elk dezer machten pleegt een eigenaardige
missioneringsactie, en zou een dezer het monopolie daarvan
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bezitten, dan kon deze actie zeer gemakkelijk en zou zeer waarschijnlijk op
gewelddadige wijze worden uitgeoefend; en daarbij kon de geest van Europa nog
veel meer schade lijden dan hij tot nu toe door zichzelf en daarna door de catastrofen
van eergisteren en gisteren en tenslotte door de weinig zachte behandeling der
bezettende machten geleden heeft. Nu echter zijn deze, minstens tegenover elkaar,
gedwongen haar geestelijke doeleinden toch grotendeels geestelijk na te streven: en
daarbij is de geest van Europa nog zoveel vrijheid gelaten, dat hij voor de een of de
andere geest - of voor de eigene kan beslissen. De beslissing is, voorzover ze Europa
waarlijk vrijstaat, niet moeilijk te voorzien: afgaande op vele niet onbelangrijke
tekenen is zij in de ziel van Europa zelfs reeds gevallen. Voor haar eigen geest en
geen andere.
De macht uit het Oosten ondersteunt haar dingen om Europa's ziel meestal zeer
tastbaar in de uitgestrekte Europese gebieden, die thans aan de onbarmhartige greep
van haar hand zijn uitgeleverd; eenvoudigweg door terzijdeschuiving van die
persoonlijke krachten, die de aloude geest van Europa in zich dragen en hem aan
anderen kunnen mededelen. Zij heeft ook een gemakkelijk en licht te hanteren schild
daarvoor, dat zich zonder moeite over alles wat zij raadzaam acht uit te roeien, laat
uitstrekken: fascisme. Dikwijls ook kan zij dit uithangbord ontberen; want achter het
gordijn heerst zij tamelijk vrij. Zo dicht sluit echter het gordijn niet af, en ook het
schild is niet zo overtuigend, of Europa en niet slechts Europa gaan de ogen open:
en op het ogenblik heeft haast de gehele mensheid tegen deze macht uit het Oosten
stelling genomen. In Europa echter vallen ook de meeste harer oude en nieuwe
vrienden en aanhangers weer van haar af. Haar leuze 'gelijkheid' weten wij naar
waarde te schatten, doch als een gelijkheid van de grond waaruit ieder zo hoog groeien
moet als hij in waarheid te groeien vermag, wijl hij daardoor de anderen opheft en
niet onderdrukt. En de mens heeft altijd behoefte aan opgang en niet aan egalizering
naar beneden, die in het ondermenselijke en tot het dier leidt.
Veel aanvalliger en hoopvoller is de werfkracht der macht uit het Westen. Zij is
er ook ver van af zo gewelddadig te zijn als die van haar partner: dit zou ook in
tegenspraak zijn met haar leuze, die 'de vrijheid' is. Zij verkondigt deze en tegelijk
de eigen geestes- en levensvorm met toewijding, vaak zelfs met een jeugdig aandoende
eenvoud, soms echter met welbewuste bijgedachten en bedoelingen, welker realiteit
zij bij gelegenheid laat doorschemeren: en juist deze gouden schemer verleent haar
werfkracht voor velen, tot wie zij zich richt, een bijzondere aantrekkelijkheid. En
toch wordt in Europa, naar het ons voorkomt, ook deze werfkracht op het ogenblik
in feite afgewezen, zowel in Frankrijk, dat deze wervers als

Streven. Jaargang 2

864
bevrijdende vrienden waren binnengetrokken, als ook in Duitsland, waar zij als
overwinnende bevrijders van de voor velen drukkende eigen tyrannie verschenen
zijn. Idealistisch gezinde en voor de verspreiding hunner idealen in Europa oprecht
en ijverig werkende Amerikanen bemerken ook met teleurstelling de geringe bijval,
ja het veel grotere verzet tegen dan bijval met hun waarlijk welgemeende pogingen.
Nu kan men zeggen dat zelfs het humaanste militairisme voor het sympathiek maken
van de eigen landsgeest weinig geschikt is; en de vuist, maar ook de geste van den
overwinnaar evenmin; en als ook de winzuchtige hand bij den toch al door de oorlog
geplunderden overwonnene voelbaar wordt, dan wegen tegen haar afschrikkende
werking zelfs de in waarheid onbaatzuchtige en levenreddende gaven van den
overwinnaar niet op, omdat de geest, waaruit zij geschonken worden, ook zonder
enige schuld van zijn kant zijn geloofwaardigheid verliest. Dit alles zijn wel niet
onbelangrijke, maar toch slechts tijdelijk toevallige en gemakkelijk te overwinnen
hindernissen voor een dieper doordringende cultuurwerking. Het wezenlijke obstakel
ligt veel dieper. Wel is de hedendaagse cultuurgeest van Europa erg gedaald: nog
steeds echter is hij sterk en de bewuste, hoewel lichtvaardige erfgenaam der grootste
menselijke traditie en hoewel hij daarmee vaak barbaars en oneerbiedig is omgegaan,
ontwaken toch onmiddellijk in hem zorg en piëteit voor haar, zodra hij ze van buiten
af ziet aangerand.
Er moet wel een bovenmenselijk diepe en hoge geestelijke suggestiviteit van over
de oceaan komen aanwaaien om deze oude en geenszins afgestorven kracht in de
Europese cultuurkring met geestelijke middelen te overwinnen; doch zelfs de best
gezinde en toekomststerke, wellicht ook jeugdig oerkrachtige en ijverige geest bereikt
dat niet zonder de geniaalste en daarbij geestelijk rijpste werken. Zijn die er? Wie
kan eraan denken zonder deze Frankrijks terecht geestestrotse ziel te winnen? Het
zou ook een winst zonder gevolgen zijn. En wie ook de gisteren en vandaag nog
levende geestelijke krachten van het Duitse volk kent, wie weet dat in hen sinds jaren
een diepe schaamte woelde over de ontluistering des geestes door hun eigen
medeburgers, die zal ook niet kunnen verwachten, dat deze geest zich voor een
misschien welgemeende, doch naar verhouding zeer eenvoudige manifestatie zal
buigen. Want wel heeft ook hij in zijn te veroveren rijpheid te zijn als de kinderen,
zuiver en eenvoudig, maar met heel zijn rijkdom en heel zijn diepte en in een rijpe
wijsheid en heiliging. En die kan hij slechts uit zich zelf ontvouwen en als bekronend
geschenk der zelfontvouwing van God ontvangen in onmiddellijk charismatische
vervulling van zijn eigen scheppende krachten. Wie denkt nu werkelijk dat voor alle
echte geestelijke krachten van Europa de vrijheid geen kostbaar en dierbaar goed is?
In haar persoonlijke volheid des geestes
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bewaren zij deze diep en trots, misschien zelfs met al te weinig deemoed: en in deze
trots wisten zij ze innerlijk, doch niet zelden ook openlijk zichtbaar te verdedigen,
als zij werd aangevallen of bestreden. Zij bleven daarin niet achter bij de antieke
stoicijnen en dikwijls ook niet bij de goede oude Christenen.
En denkt men werkelijk, wat tegenwoordig vaak gezegd wordt, dat in de ziel van
echte geestelijke collaborateurs uitsluitend slechts verraad en zwakke, omkoopbare
toegeeflijkheid gewoond hebben? Dwaling, ook werkelijke geestelijke verdwazing
soms, ongetwijfeld; doch vaak als noodlottige erfenis der eeuwenoude, Westerse
schuld en dikwijls als tragische mislukking van een verkeerd streven, ook juist naar
vrijheid. Want wel achten en zoeken en beminnen wij, ware Europeanen des geestes,
ook de vrijheid, zonder welke de geest niet leven kan; maar zij moet bij het geestelijke
veelvoud en de materiële vereniging van ons leven veel dieper, wezenlijker gebaseerd
zijn dan zij bij al de adel van haar wezen in het wijde, stofgevulde en van geest
betrekkelijk eenvoudige Amerika voldoet. Anders betekent zij de hongerdood van
vele millioenen zwakkere en in het levensgedrang van de al te enge ruimte door de
sterkeren en onbarmhartigen terzijde geschoven Europeanen. En ook een geestelijk
alles, zelfs de vrijheid aantastende anarchie! En dat is slechts een der vele zware
problemen, waarmee wij te kampen en die wij op te lossen hebben. Voorbeeldig voor
heel de wereld! Want morgen zullen zij zich aan geheel de mensheid stellen, - tenzij
zij, in een plotseling uitbrekende en toch bezonnen voorbereide, nieuwe, grote razernij
zich zelf uitroeit. Zo wordt het duidelijk: uit de juist in de wetenschap door Amerika
graag aanbevolen weg van 'streving en dwaling' laten zich zovele verrassende, ja
afstotende grepen en misgrepen in het Europese politieke en geestelijke leven der
laatste vijf eeuwen verklaren; sedert de nieuwe mens van het Westen eerst op eigen
benen te staan tracht. En de Duitse mens is juist een der grootste Europese zoekers
en strevers tot op het ogenblik toe. Wel moet het streven en zoeken eindelijk tot de
waarheid leiden: dat gelukt echter alleen, wanneer wij de zoeker op de rechte weg
weten te brengen. Vernietigen wij hem, dan voorkomen wij de dwaling en ook de
verdwazing, maar tevens de mogelijkheid van het bereiken der waarheid. Want de
zelfbewuste en hartstochtverblinde zoeker zal haar dikwijls voorbijlopen, maar wie
haar zelf niet ernstig zoekt, zal haar nooit vinden. En daarom kan de mensheid nooit
Europa en Europa geen zijner ernstige zoekers missen: niet de Fransman, maar ook
niet de Italiaan en evenmin de Duitser.
Wat de volken betreft, die de millioenenmassa's daartoe leverden, zijn ook de grote
revolutionnaire bewegingen der laatste twee decennia in Europa als reusachtige
openbaringen van het hartstochtelijk en vaak ook
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hartstochtverblinde zoeken naar een bepaling der toekomst te verstaan en te waarderen.
Zij hebben een tweevoudige zin, die echter innig in zich vervlochten is. Zij zijn in
wezen nationale socialismen geweest, golven van het gigantische proces der evolutie
van de 'vierde stand'. Zij trachtten echter de revolutie van het proletariaat met de
ontplooiing van het nationale leven te verbinden; daarin lagen haar sterkte en haar
gebreken en daarom worden zij onder de gemeenschappelijke titel fascisme door de
nog altijd in hoge mate marxistisch-internationalistische proletariërsrevolutie, door
de communistische beweging, alsook door haar opperste leiding en sterkste macht,
die het imperialisme van het Marxisme en het Russisch-Messianistische nationalisme
zo handig weet te verbinden door het Bolsjewisme, allerbitterst bestreden. Haar
sterkte was de verbinding der socialistische revolutie met de nationale idee: In zover
zij daarin de Europese cultuurtraditie harer volken te bewaren of de weg daarheen
terug te vinden trachten, vertegenwoordigen zij een waarde. Maar ook lag daarin
haar zwakte: met de revolutionering van het nationale bewustzijn dreven zij dit tot
een imperialistisch machtshongerig overstaggaan en in de begerige houding van het
socialistische vechtnationalisme. Daarmee stortte zij - hoewel volstrekt niet alleen
daardoor! - de mensheid in de rampzaligste oorlog harer geschiedenis en brachten
de eigen volken en heel Europa aan de rand des ondergangs. Zo werden zij
veroordeeld en in haar machtshongerige heersershoudingen vernietigd; wat in de
geest der volken, die haar droegen, van haar overblijft en waartoe zich dit ontwikkelen
zal, moet de toekomst leren. Vergaan is het in elk geval niet en zeker is het niet uit
te roeien; daarom moet het gevormd worden om niet opnieuw en dan nog fataler tot
uitbarsting te komen.
Het fascisme in engere zin had, overeenkomstig het karakter van zijn volk, veel
theatraals en weinig hardheid. Het zocht de socialistische revolutie in de nationale
idee van het Italiaan-zijn te verwerkelijken; dit en daarmee de oplossing der sociale
kwestie had het wellicht kunnen gelukken. Maar het trachtte dan de nationale idee
van het Italianisme tot de opnieuw gewekte rijksidee van het Romeinendom te
verbreden. En hierin ging het overstag, dit was zijn dwaling en ondergang. Want de
Italiaan bleek geen Romein te zijn. Dit was een illusie; beiden hebben verschillende
waarden, verschillende defecten, verschillend karakter en daarom een verschillende
zending, een verschillend lot. De machtsdronken dwaling in dezen bracht de
heerschappij van het fascisme ten val, en het volk in een zware catastroof, waaruit
het moet leren en tot zelfbezinning komen.
Het nationaalsocialisme had veel theatraals en veel hardheid. Geen van beide
beantwoordde aan het eigenlijke Duitse volkskarakter, eer aan zijn geestelijke
verwildering, en was daarin het gevolg van een verregaande
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verwereldlijking in een lang en vaak bij nieuw heidendom eindigend
secularisatieproces der Duitse Christenheid. Tevens was het de overcompensering
van verschillende Duitse tekort-gevoelens en de ruw revolutionnaire uitbarsting van
een sterke en arbeidzame en daarbij veel te eng samengedrukte, in de natuurlijke
ontplooiing harer massa's en mogelijkheden gestremde volkskracht. Het nazisme
zette in het brede en brutale, in geestloos arrogante heerszucht om, wat de Duitser
aan diepe en geestelijke beheersing van zich zelf en van de stof op voorbeeldige
wijze had moeten presteren. Zo pompte het de eigen volkskracht leeg, overweldigde
dan vele volken en stortte tot een nooit geziene ruïne in elkaar: en als het Duitse volk
uit dit vreselijke débacle zich niet verheffen kan tot de erkenning zijner ware zending,
alsook tot de mogelijkheid en tenslotte tot het besluit daartoe, dan zal geheel Europa
vervallen. Het is niet in staat met een geestelijk-zedelijke, noch met een ontvolkte
en cultuurloze woestijn in zijn midden te blijven leven.
De geringere nationaalsocialismen, die in tien of twaalf staten van Europa
grotendeels door de directe invloed der twee machtige rijken 'congeniaal' ontstaan
waren, hadden meer of minder een lokaal karakter en lokale betekenis; in het algemeen
waren zij ook veel tammer en verschillend van gehalte, tot de hoogste, door haar
leider christelijk opgezette vorm der Portugese staatsdictatuur toe. Het laatste woord,
de dictatuur, geeft te kennen dat deze dictatoriale socialismen overal slechts
voorbijgaand kunnen heersen; in het goede, tot zij de revolutie van het proletariaat
in de stabiele maatschappij- en staatsordening der toekomst nationaal omgevormd
hebben, in het kwade, tot zij ineenstorten. Want juist het grote voorbeeld van Rome
bewijst, dat een dictatuur wel nodig en doelmatig zijn kan om het leven van een volk
en een staat door moeilijker tijden van innerlijke en uiterlijke bedreiging krachtig
heen te leiden: wil zij zich echter vereeuwigen, dan wordt zij tyrannie en ondermijnt
met de afbinding der vrijheid de bron des levens en de eigen bodem.
Daarmee zijn wij nu weer tot de voorstelling van de ware mens der toekomst en
van zijn christelijk-humanistische cultuur teruggekeerd. Slechts in deze cultuur die
de vrijheid en de ordening in scheppende verbinding verenigt kan de mens van
morgen, wanneer hij zich in God met zijn ware wezen heeft teruggevonden, een
nieuw en goed leven uit een hoge en rijpe geest vormen. En in de verwezenlijking
dezer taak ligt nog altijd de voorbeeldige, grote zending van Europa. Noch het Oosten
noch het Westen is in staat vandaag of morgen deze cultuur te vervangen; misschien
later eens... Dat moeten de werken van de geest als de vruchten der ziel bewijzen.
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Politiek Overzicht
Internationaal
VOOR de toekomstige internationale verhoudingen is wat zich in Maart 1949 heeft
afgespeeld van diepe betekenis. De 17e Maart werd de tekst gepubliceerd van het N.
Atlantisch Pact, dat op 4 April na de bekrachtiging der ondertekenaars, van kracht
is geworden. De kern der deelnemende staten bestaat uit zeven leden der
West-Europese Unie, Canada en de V. Staten, bij welke Noorwegen gehaast heeft
zich aan te sluiten. Denemarken, Italië, Portugal en IJsland ontvingen een uitnodiging
om het dozijn verbondenen vol te maken. Denemarken, dat, sinds de Scandinavische
Unie, wegens de overhelling van Noorwegen tot het Atlantisch Pact en de handhaving
van de neutraliteitsidee in Zweden, uiteen is gegaan, heeft, onder aandrang van zijn
minister van buitenlandse zaken, Rasmussen, de uitnodiging aanvaard. Zweden, dat
zich enerzijds onverschrokken toont in zijn antwoorden op de Sovjet-beschuldiging
de Baltische vluchtelingen de terugkeer naar hun geboortestreek te verhinderen, blijft
anderzijds beducht voor het lot van zijn oostelijke nabuur, Finland. Dit land, reeds
afgeschreven door de V. St., kan zonder veel moeite een prooi van de Sovjet worden
en dan zou Zweden open liggen voor een agressie. De aansluiting van Italië bij het
Pact heeft meer moeite gekost. De talrijke communisten van Togliatti hebben zich
met alle kracht geweerd om dit onheil te voorkomen. Een enig feit in de parlementaire
geschiedenis van dit land was, dat de vertegenwoordiging meer dan 51 uur aan één
stuk door filibuster en geweld der communisten werd opgehouden. Het mocht hun
echter niet baten. Sforza, de minister van buitenlandse zaken, verkreeg met 342 tegen
170 stemmen machtiging naar Washington te vertrekken.
Ook Portugal trad toe, nadat het een vergeefse poging gedaan had door een beroep
op de Iberische Unie, ook Franco in het Atlantisch Pact binnen te loodsen. Het is
duidelijk, dat, zonder aansluiting met Spanje, West-Europa een groot lek vertoont
en eveneens, dat de V. St. geen bezwaar hebben. Integendeel. Het zijn de
Labour-regering van Engeland en de republikeinse van Frankrijk, die bezwaren
maken tegen een opneming van Spanje, waar ze in oorlogstijd niet buiten kunnen.
IJsland maakte geen bezwaren, tenzij, in overeenstemming met de andere
aangeslotenen, dat het in vredestijd geen steunpunten door de V. St. laat bezetten.
Het doel van het Atlantisch Pact is om, in geval van agressie, zich
gemeenschappelijk te verdedigen tot behoud van de beginselen van democratie,
persoonlijke vrijheid en rechtsorde. Daartoe zullen de partijen, ieder voor zich en
tezamen, zich op doelmatige wijze versterken. De kernbepaling van het Pact is artikel
5. Het luidt als volgt: 'Een gewapende aanval tegen een of meer van haar leden in
Europa of Noord-Amerika zal als een aanval tegen haar allen worden beschouwd.
Bijgevolg zal, indien zulk een gewapende aanval plaats vindt, ieder lid de aangevallen
partij bijstaan in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve
zelfverdediging door terstond op te treden op de wijze, die zij nodig oordeelt - met
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inbegrip van het gebruik van gewapende macht - om de veiligheid van het
Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.' Het volgend artikel omschrijft
de gebieden, waarop, zo zij aangevallen worden, het voorgaand artikel van toepassing
is. Behalve het eigenlijk grondgebied in Europa en Noord-Amerika, wordt er toe
gerekend: de Algerijnse departementen van Frankrijk, het bezette gebied in Duitsland
en elders in Europa en zelfs de schepen en luchtvaartuigen, die zich in of buiten de
omschreven gebieden bevinden.
Met de uitwerking van dit pact wordt een Raad belast, wiens eerste taak het moet
zijn een defensie-comité op te richten. Om te beginnen is de duur van dit Pact op
tien jaren gesteld, waarna het kan verlengd of opgezegd worden. Dit Pact spreekt
duidelijke taal en heeft geen geheime clausules van node. Kon in 1914, toen keizer
Wilhelm zijn agressie-oorlog begon, Duitsland nog twijfelen, of Engeland zou
ingrijpen, en kon in 1940 Hitler nog menen, dat Amerika zich buiten de oorlog zou
houden, thans is de aanvaller tijdig gewaarschuwd, dat hij te doen zal krijgen met
het bijna onuitputtelijke potentieel van de V. Staten, waartegen hij, ook met bijstand
van zijn satellietstaten, niet opgewassen kan zijn. Daarbij zal hij de onbetrouwbaarheid
van Tito en van de Chinese communisten in de rekening moeten opnemen. Wanneer
dan ook nog een Middelandsezee-pact en een Pacific-pact, waaraan gewerkt wordt,
tot stand komt, is de Russische beer afdoende omsingeld om hem verdere rooftochten
te beletten. Molotof had gespeculeerd op een spoedige val van het 'kapitalisme', maar
deze reactie op zijn politiek heeft bewezen, hoezeer hij zich heeft vergist. In een
'volksdemocratie', zoals de Sovjet-Unie is, wordt willekeurig zonder opgave van
redenen over de functionarissen beschikt. Het is echter geen te stoutmoedige
veronderstelling, wanneer het ontslag van Molotof, als minister van buitenlandse
zaken, in verband wordt gebracht met het geringe resultaat door hem bereikt. Dat
Vysjinski, die, blijkens zijn verleden alle kanten uit kan, zijn opvolger werd en deze
op zijn beurt door Gromyko werd vervangen, bewijst nog niet, dat Stalin de politiek
in de lijn van Molotof zal voortzetten. Uiteraard blijft het doel, de wereldrevolutie,
hetzelfde. De voorbereiding daartoe kan, meer onopvallend, voorlopig toevertrouwd
worden aan de vijfde kolonne, in alle landen aanwezig. Op bevel van Moskou hebben
de communisten bijna gelijktijdig in West-Europa verklaard, dat zij een inval van
het Sovjet-leger in hun land eerder zullen steunen dan tegengaan. De meeste
regeringen zijn zo 'democratisch', dat zij, althans openlijk, er niets tegen willen doen.
Bevin wil geen martelaren maken, de Belgische vertegenwoordiging vindt deze
communistische uiting slechts 'betreurenswaardig', in Nederland is geen sprake van
uitsluiting uit overheidsfuncties en liggen de geheime stukken voor iedereen open.
En in de V. Staten, die op hun manier jacht op communisten maken, kon een
'wereldcongres voor de vrede' worden gehouden, waarvan de bezoekers hoofdzakelijk
kwamen uit de Sovjet en zijn satellietstaten, en de gelegenheid benutten te protesteren
tegen het Pact, dat, volgens hun zeggen, de wereldvrede bedreigt.
Door de oostelijke mark in west-Berlijn te verbieden, hebben de geallieerden
Berlijn economisch volkomen gesplitst. Voor vele Berlijners, die in het westen wonen
en in de oostzone hun werkkring hebben, bracht deze
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maatregel grote bezwaren, maar de geallieerden konden niet anders meer, nadat alle
mogelijkheden om het over een viermogendheden betaalmiddel eens te worden waren
mislukt. De Sovjet-Unie die het nationalisme van Tito verfoeit, laat nu de Duitse
communisten een campagne voeren, die onder de leuze van 'nationalisme' de Duitsers
van de geallieerden moet vervreemden. De overdreven actie tegen de grenscorrecties
is al een vingerwijzing in die richting.
Van 10-13 Maart is in den Haag een Benelux-conferentie gehouden, die ten doel
had de onderlinge economische verhoudingen te bespreken en, voorzover mogelijk,
te regelen. Een coördinatie op budgetair, fiscaal, financieel, monetair, agrarisch,
sociaal en navigatie-gebied tussen de drie landen op korte termijn tot stand te brengen,
was een ondernemen, dat, ook na de reeds voorafgaande voorbereidingen sinds het
protocol van Chateau d'Ardennes van 8 Juni 1948, niet in drie dagen in kannen en
kruiken kon zijn. Op vele punten is echter een dusdanige overeenstemming bereikt,
dat op 1 Juli 1949 een 'Voor-Unie' in werking kan treden, die, naar men verwacht,
een jaar later in een definitieve Unie kan worden omgezet.
In Frankrijk houdt zich het zwakke ministerie-Queuille langer op de been dan met
de Franse parlementaire zede overeenkomt. Naar aanleiding van een motie van
wantrouwen, ingediend door de Gaullisten en gesteund door de communisten, waarin
de regering verzocht werd op korte termijn een einde te maken aan de oorlog in
Vietnam en een overeenkomst aan te gaan met Ho Tsji Minh, de leider der
onafhankelijke beweging (een geschil dat de V.R. voor het gemak ignoreert) verweet
de communist Duclos het ministerie, dat het zich voorbereidde op een oorlog, dezelfde
politiek volgde als Hitler en Frans bloed aan Amerikaanse millionairs verkocht. Deze
woorden leidden onvermijdelijk tot een tumult, dat beëindigd werd met de verwerping
dezer motie en een overwinning van de regering. Ook de kantonale verkiezingen op
de twee laatste Zondagen van Maart gehouden boekten winst voor het regeringsblok,
bestaande uit socialisten, radicaal-socialisten en volksrepublikeinen. Ofschoon de
Gaulle met 389 zetels de sterkste partij bleek te zijn, waren de verenigde partijen
hem met 1,181 verreweg de baas, terwijl de communisten met hun 37 zetels de
achterhoede vormen. Het zou echter voorbarig zijn uit de afloop dezer verkiezingen
een definitieve conclusie ten voor- of ten nadele van een der partijen, te trekken,
omdat deze keer slechts de landelijke districten aan de beurt waren en de aanhang
der communisten in de grote steden wordt gevonden.

Nederland
Door het voorstel van een vervroegde souvereiniteitsoverdracht met loslating van
een interimregering, te bespreken aan een Rondetafelconferentie in den Haag, in
aanwezigheid van de U.N.C.I. hoopte de Nederlandse regering te ontkomen aan de
zwaarste eis van de resolutie van de V.R. van 28 Jan. namelijk de terugkeer van de
republikeinse regering te Djocja. Soekarno ontving te Banka een uitnodiging aan de
conferentie deel te nemen, maar hij achtte zijn positie aan de ronde tafel niet
voldoende duidelijk, als hij niet eerst te Djocja in zijn gezag was hersteld. De
Amerikaanse afgevaardigde in de V.R. begreep niet, welk bezwaar Nederland kon
hebben, reeds thans de republiek in Djocja te herstellen, waar
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het bereid was zulk herstel over enkele maanden mogelijk te maken. De ergste
tegenval was echter het geheime besluit van 3 Maart door de deelstaten genomen en
enige tijd later gepubliceerd. Aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon werd
meegedeeld, dat de B.F.O. met algemene stemmen aanvaard had, dat de republikeinse
regering naar Djocja en naaste omgeving zou terugkeren en dat de
Rondetafelconferentie zou geschieden met de bijstand van de U.N.C.I.
In de V.R. trachtte Canada de moeilijkheid te overbruggen met een voorstel waarbij
de U.N.C.I. behulpzaam zou moeten zijn bij het bereiken van een overeenstemming
tussen partijen 'betreffende het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder' de
voorgestelde conferentie zou kunnen worden gehouden. Dr. van Royen kon, omdat
in het voorstel gezwegen werd over het herstel der republikeinse regering in Djocja,
namens zijn regering hiermee instemmen. Dit was 11 Maart. Ruim een week later,
23 Maart, kwam de Canadese resolutie in stemming. Zij was intussen, onder
Amerikaanse druk, ten nadele van Nederland gewijzigd. De V. St. stonden er op, dat
de gehele resolutie van 28 Jan. - dus het staken van het vuren en de terugkeer naar
Djocja inbegrepen - zou worden uitgevoerd en wist met 8 stemmen voor en 3
onthoudingen de aldus gewijzigde Canadese resolutie er door te krijgen. Daarna riep
de U.N.C.I. tegen 30 Maart de partijen ter voor-bespreking te Batavia onder haar
auspiciën bijeen.
Gelijk alle andere data, hetzij door Nederland, hetzij door de V.R. voor de
verwezenlijking van verschillende plannen vastgelegd, blijkt ook 30 Maart voorbarig
aangewezen te zijn. Want de Nederlandse regering kwam eerst op 29 Maart, na een
voorlopige verklaring, met een definitieve aanvaarding van de voor-conferentie voor
de dag. Ook op deze bijeenkomst zal Dr. van Royen de spits moeten afbijten. Want
ook voor de preliminaire bijeenkomst heeft de regering-Drees enig voorbehoud
gemaakt.
Over de toekomstige status van West-Indië is een wetsontwerp in voorbereiding,
waarbij in plaats van door een gouverneur de regering zal worden uitgeoefend door
een landsregent en een aan de Staten verantwoordelijke regeringsraad. Advies op dit
voorstel zal uitgebracht worden door de Staten, die op 17 Maart verkozen zijn. Het
belang van deze verkiezingen was voor de katholieken van zoveel gewicht, dat de
nieuw benoemde apostolisch Vicaris, Mgr. van der Veen Zeppenfeldt zijn gelovigen
gewaarschuwd heeft tegen de 'Democratische Partij' die bewijzen te over heeft
gegeven, dat zij een gevaar is voor het waarachtig welzijn van ons katholiek volk.'
Evenmin kon Z. Exc. de 'Nationale Volkspartij' van Mr Dr M.F. da Costa Gomez,
die van oorsprong katholiek is, goedkeuren, omdat hij de onkatholieke princiepen
van de eerstgenoemde partij had overgenomen. De uitslag der stemming was niettemin
een nederlaag voor de Kath. Volkspartij, die op Curacao slechts één zetel haalde,
terwijl de partij van Gomez er vier kreeg. Dat op dit eiland de 37.688
stemgerechtigden, bijna allen katholiek, zich over vier partijen verdelen, wijst er op,
dat het zakelijk element bij het persoonlijke achter staat, en dat het opperste geestelijk
gezag er niet die volgzaamheid vindt, waarop we hier te lande groot gaan. Wellicht,
dat de nabijheid der Zuid-Amerikaanse staten besmettend op deze bevolking werkt.
11-4-49 K.J.D.
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Belgie
Het evenement van de maand is wel dat de Heer Eyskens, Minister voor Financiën,
er in geslaagd is, door het voorleggen aan de Ministerraad van de 23e Maart van een
financieel evenwichtsprogramma, de politieke toestand zozeer in het voordeel van
de Volkspartij te wijzigen, dat de socialisten inderhaast bakzeil hebben moeten halen.
De 21e Maart had de Heer Max Buset, voorzitter van de socialistische partij, in
het openbaar, zonder enig ontzag noch voor het Parlement noch voor de Koning, het
aftreden van de Regering en de ontbinding van de Kamers binnen de 48 u.
aangekondigd.
Intussen waren de meesten onder de socialistische Kamerleden tegen zijn
voortvarendheid in opstand gekomen; hetzij dat ze voor twee verkiezingscampagnes
op één jaar tijd terugschrikten, hetgeen onvermijdelijk ware indien de vrouwen thans
door een vervroegde Kamerontbinding uitgesloten werden; hetzij dat ze niet onder
de ogen van hun kiezers hadden durven verschijnen met de verantwoordelijkheid
voor het uitstel van de bekrachtiging, en dienvolgens van de inwerkingtreding van
het Atlantisch Pact. Wat nooit te voren was gebeurd, zij voelden zich door
verschillende federaties geruggesteund; terwijl de Heer Buset, die ze steeds had
gedomineerd, dank zij de aanhankelijkheid die hij, om wille van zijn strengere
Marxistische orthodoxie en zijn strakke linkse oriëntering, vanwege de militanten
ondervond, ditmaal in de steek werd gelaten. Ook ontweek hij de strijd op de
bijeenkomst van de algemene Raad van de socialistische partij, die nochtans de 24e
Maart belegd was 'om de overlijdensakte van de Regering te ondertekenen'. Dit blijkt
inderdaad uit de laatste paragraaf van de socialistische dagorde die luidt als volgt:
'De Algemene Raad drukt de wens uit, dat onmiddellijk na de terugkeer van de Eerste
Minister aan de hangende kwesties een uitvoerig debat zal gewijd worden, om het
de partijen toe te laten ten overstaan van het Land duidelijk hun verantwoordelijkheden
te nemen.'
Het plan van Minister Eyskens had zulk een verwarring in de socialistische
gelederen gebracht, daar het tevens het bewijs leverde, dat het evenwicht van de
begroting slechts door besparingen, en in het geheel niet door nieuwe belastingen zoals de socialisten het eisten - kon hersteld worden. De belasting der
vennootschappen, zelfs ten belope van 100% der winsten, zou het deficit niet dekken;
aan een verhoging der onrechtstreekse belastingen kon - omwille van de
Benelux-accoorden - niet gedacht worden. Bleef evenwel de mogelijkheid de
rechtstreekse belastingen met 10% te verhogen, d.i. met 5% voor de inkomsten der
minvermogenden, met 10% tot 15% voor die der middenstanders en met 25% voor
die der meestgegoeden. Zo ver hadden de socialisten niet gedacht, dat ze in hun eigen
politiek verstrikt zouden geraken en het odium zouden oplopen dat ze gaarne op de
rekening van de C.V.P. hadden willen zien schrijven.
Hun zedelijke nederlaag trachtten ze te verdoezelen en tevens te compenseren
door de verscherping van hun, voor een regeringspartij allerminst passend,
oppositioneel steekspel. Reeds de 23e Februari stond de Volkspartij alleen om een
amendement op de begroting voor landbouw, ingediend door het liberaal kamerlid
René Lefèbvre, met 84 stemmen tegen 82 van
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het volksfront, te verwerpen. Hierop verklaarde de Heer Buset grimmig, dat hij de
begroting niet meer zou goedkeuren... zolang de Minister een partijdige politiek zou
voeren! De 3e Maart was het Mevrouw Blum-Grégoire die, spijt de tegenstand van
de Regering, een amendement indiende op het wetsvoorstel houdende oprichting
van een Nationaal Huisvestingsfonds. Het amendement, dat er toe strekte de
financieringstermijn van 5 op 10 jaar te brengen, werd ook ditmaal door de
Volkspartij, met 80 stemmen, tegen het volksfront, met 77 stemmen, verworpen. Te
dier gelegenheid dreef de Heer Buset de parlementaire onwelvoeglijkheid zo ver,
dat hij - tot ontsteltenis ook van zijn eigen vrienden - twee ministers, de socialist De
Groote en de C.V.P. vander Straeten Waillet, die van dezelfde Regeringsploeg deel
uitmaken, tegen elkaar uitspeelde. De 30e Maart kwam de samenzwering tussen de
linkse partijen, met inbegrip van de socialistische, nog duidelijker aan het licht: de
Heren Hoyaux, socialist, en Demany, communist, interpelleerden de Minister voor
Justitie; ze kwamen voor de bedoeling uit, mededeling te bekomen van de dossiers
van Robert Poulet, aan wie genade is verleend, en van Graaf Capelle, ex-secretaris
van Z.M. Leopold III, die buiten vervolging is gesteld. Eigenlijk wilden ze bij het
volk de overtuiging ingang doen vinden, dat de Minister de mededeling van de
gemelde dossiers weigert, omdat ze voor de Koning bezwarend zijn; terwijl ze vooraf
wisten, dat de Minister de mededeling diende te weigeren op grond van de artikelen
73 van de Grondwet en 113 van het Wetboek van Strafvordering. Dat beiden een
verschillende motie indienden heeft geen belang; wél dat de eenvoudige dagorde
met 95 stemmen van de Volkspartij (en van de socialistische Ministers) tegen 88 van
het volksfront werd aangenomen. Wij mogen ook de antiparlementaire houding van
de Heer Merlot niet laten voorbijgaan zonder ze te brandmerken: onthouding bij een
stemming over de eenvoudige dagorde, die het vertrouwen in de Regering, waarvan
hij deel uitmaakt, insluit.
Het voortdurend samenspannen met de communisten tegen de regeringspartner
verhindert de socialisten evenwel niet, zich bij tijd en wijle aan de zijde van de
Volkspartij te scharen, om mede de banvloek tegen de communisten uit te spreken.
Aldus gebeurde in de Senaat, op 23 Maart, toen ze, samen met de liberalen, een motie
van de C.V.P. goedkeurden, waarin het vertrouwen in de Regering werd uitgedrukt,
om onze vrije instellingen te vrijwaren tegen het gevaar van de communistische
houding zoals ze eindelijk op een ondubbelzinnige wijze in het perscommuniqué
van de B.C.P. op 6 Maart was bekend gemaakt.
Aldus wordt door de socialisten keer op keer aan enge partijpolitiek gedaan, hoewel
ze zelf weten, en het ook zeggen, dat hun hoger partijbelang niet minder dan 's Lands
belang een politiek vereisen, gedetermineerd door het bestrijden van het communisme
en van de werkloosheid. Verre van de daad bij het woord te voegen, aarzelen ze niet,
na de Monarchie thans ook de parlementaire instelling te ontwrichten, de Regering
lam te leggen en op vervroegde verkiezingen aan te sturen, terwijl alle krachten
nochtans dienen gebundeld, om de hand te houden aan een politiek van
werkverschaffing en het hoofd te bieden aan de 5e colonne.
10-4-'49
Th.L.
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Kroniek
Pleidooi voor een Anti-Lawaaicampagne in de Kunst
Het is alweer enkele maanden geleden, dat in Kunstzaal Plaats te 's Gravenhage een
tentoonstelling werd gehouden onder het motto: 'Bloemen en Vogels in de Aziatische
Kunst'.
Kakemono, houtsneden, boeken, ceramiek, lakwerk en stoffen kon men er in rijke
verscheidenheid bijeen zien. En het moet - dunkt ons - iedere aandachtige en
ontvankelijke beschouwer van deze kunstuitingen gegaan zijn als ons. De bezichtiging
van o.a. een 'Witte adelaar op boomstam', de 'Mussen in sneeuw', alsmede van de
'Drie kraaien op tak in regen' maakte je een ogenblik stil. Zó stil, dat je ongewild een
soort heimwee in jezelve liet binnensluipen naar..., ja, naar een anti-lawaaicampagne.
Een anti-lawaaicampagne, zó opgevat en begrepen, dat zij voor de mens bedoelt te
zijn een grote nadrukkelijkheid in uitingen, als gevolg van de weder-bewustwording
van het feit, dat 's mensen ziel is en blijft een open venster, op zijn Schepper gericht;
hierdoor in zich getuigend enerzijds van zijn functie: toegangspoort èn woonstede
te zijn voor zijn Schepper, anderzijds van zijn taak: medewerkend met de genade
zich bij voortduring gewonnen te geven aan zijn Schepper.
De in een dergelijke grote stilte van bewuste en begenadigde overgave gelegen
essentie van waarachtig geluk en ware, blijvende vreugde kan de tot scheppen
begaafde mens er toe brengen zich slechts in zoverre van natuurlijke
uitdrukkingsmiddelen te bedienen als nodig is om tot weergave van het essentiële te
komen.
Voorwaarde tot, methode of middel voor en resultaat of kenmerk van een
kunstuiting, ontstaan uit een geestelijke instelling als zo juist geschetst, zijn
respectievelijk: concentratie, aanduiding en eenvoud.
Zonder nu evenwel in het algemeen de Oost-Aziatische en meer in het bijzonder
de Japanse kunstenaar uit de bloei-periode, de geestelijke instelling te willen
toedichten op een niveau, als waarvan hierboven sprake was, moeten wij toch
constateren, dat concentratie, aanduiding en eenvoud de wezenlijke elementen vormen
van zijn kunstuitingen. Juist nèt niet laten zien, wat in meerdere, ook Europese
uitingen van beeldende kunst in ruimste zin nadrukkelijk wèl geschiedde en geschiedt,
opent perspectieven op het leven en zijn Schepper, welke toch zo vol mysterie blijven
voor 's mensen geest en hart; laat ruimte voor overpeinzing, schouwing en
spiritualiteit; ringeloort de zucht naar incidentele genietingen en vreugden, welke de
dood voorbereiden van het grote geheel, dat meer wil zijn dan som van delen. Het
grote geheel, dat zich nimmer volledig zal laten omschrijven, maar dat naar zich
slechts laat heenwijzen in een woord en begrip als: 'overtuiging', met als voorwaarde:
'concentratie, uitdieping naar de innerlijke kern', en als vrucht: 'vreugde en vrede,
niet van deze wereld'.
Gelijk reeds gezegd: bij de Oost-Aziaat en vooral de Japanse kunstenaar uit de
bloei-periode kan men
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geen origineel Christelijk-geestelijke instelling veronderstellen, maar in de beleving
van Shintoisme en van het later ge-importeerde Buddhisme bezat de Japanner toch
algemeen essentiële elementen, welke door hem misschien beter begrepen zijn en
aangevoeld. Wellicht, omdat hij zich meer dan de Christen op ontplooiing door eigen
menselijke kracht zag aangewezen.
Ongetwijfeld kan men wijzen op vormen van barbaarsheid, wellust en sadisme
gelijk mogelijk nergens ter wereld in heviger mate voorgekomen. Men bedenke dan
echter ook, dat de Japannees al zijn ideeën en daden ipso facto als juist beschouwde,
daar hij zich als van goddelijke afkomst waande. Al zijn uitingen kwamen dus voort
uit een 'overtuiging'. Uit de overtuiging, dat Amaterasu - 'de aan de hemel schijnende',
de zonnegodin -, door een metalen spiegel uit de duistere spelonk gelokt, waarin zij
zich uit kwaadheid tegen haar broer, de godheid Susanovo, had opgesloten, aan land
en volk naam en aanzijn gaf en daarmede automatisch de geboorte van het Shinto:
'weg van de goden' bewerkstelligde. In Japan wist men zich dus steeds te zijn op de
'weg van de goden'. Vandaar o.a. het fanatisme in de opoffering van eigen leven.
Het later in het land van de rijzende zon binnengekomen Buddhisme, waarin het
Shintoisme zich liet incorporeren, moet de inwoner van dit land zijn Shintoistische
overtuiging hebben helpen cultiveren en versterken door aan de voorwaarde daartoe:
concentratie en uitdieping naar de innerlijke kern - door wereldverzekering en
zelfverloochening - kracht bij te zetten.
Nu zal men kunnen tegenwerpen, dat de uiterlijke - afgodische verschijningsvormen van deze samengesmolten godsdiensten niet bepaald klaar
suggereren de aanwezigheid van wat zo juist als voorwaarde tot bekrachtiging van
de godsdienstige - in casu Shintoistische - overtuiging werd verondersteld. Zeker,
het agglomeraat Buddhisme, dat Japan eerst duizend jaar na zijn geboorte langs een
grote omweg uiteindelijk via China en Korea bereikte, wekt inderdaad veeleer de
indruk, dat het veel van z'n grondbeginselen, waartoe concentratie en uitdieping naar
de innerlijke kern dienen gerekend te worden, inmiddels had prijsgegeven. Volgens
sommigen diende het zich zelfs als een uiterlijk, pompeus en indrukwekkend geheel
aan Japan aan. Wij vragen ons echter enerzijds af, of wellicht niet de aanraking met
Taoisme en Christendom een injectie of 'infectie' aan het Buddhisme op zijn
Aziatische 'wereldreis' had medegeven.
Van de andere kant is er het getuigenis van Tei San, die gewaagt van 'de mystieke
en verheven begrippen en ideeën van secten als Tendai en Shingon'. En aan het
ontstaan van deze secten is het in Japan binnengehaalde Buddhisme debet geweest.
Dezelfde Tei San leverde bovendien het bewijs voor het - overigens algemeen
aangenomen - vaststaande feit, dat de religie in Nippon een zeer reële invloed op de
kunst heeft uitgeoefend. Tei San deed dit, waar hij aantoont, dat o.a. gedurende de
regeringsperiode van Keizer Kwammu I (782-805 n. Chr.) de Japanse kunst zelfs
beheerst moet zijn geweest door de mystieke en verheven begrippen en ideeën van
secten als zo juist vermeld.
Tenslotte dient vooraf nog vastgesteld, dat noch Shintoisme, noch Buddhisme ooit
toelieten, dat de respectievelijke godheden anders dan
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symbolisch werden voorgesteld. In de Shinto-tempels namelijk duidde de
aanwezigheid van de gepolijst metalen spiegel naar Amaterasu, terwijl de voorstelling
van Buddha zich slechts liet aflezen uit de wijze van weergave van het handengebaar
- 'zijn ideeën'. Men bepaalde zich dus in de godsdienstige voorstellingen tot weergave
van het essentiële.
Hoe kan het dan ook anders, of men ziet - waar de invloed van de religie op de
kunst o.a. blijkens bovenstaand getuigenis als vaststaand is aan te nemen - juist in
de bloeiperiode van de Japanse kunst het symbolisme hoogtij vieren; het symbolisme,
een van die kunstvormen, welke zich het meest laat lenen tot weergave van het
essentiële in datgene, wat men aan anderen wenst over te dragen. Vandaar die
aanduiding en eenvoud, welke wij reeds als wezenlijke elementen in de Japanse
kunstuitingen - meer speciaal in de schilder- en prentkunst - signaleerden.
De dus voor verdere overpeinzing, schouwing en spiritualiteit ruimtelatende simpele
aanduidingen in uitingen van religie en kunst in Japan gedurende de bloei-periode
zouden alleen ontstaan kunnen zijn uit concentratie en uitdieping naar de innerlijke
kern - de oorspronkelijke, doch blijkbaar na zijn omzwerving door Azië toch nog
levend gebleven grondbeginselen van het Buddhisme en de voorwaarde tot bereiking
en blijvende bekrachtiging van een 'overtuiging', met name van de Shintoistische.
Noch oppervlakkige zucht tot vermaak, afleiding of ontspanning, noch sensatiezucht
konden een dergelijke op weergave van het essentiële afgestemde - dus hooggstemde
- kunst doen geboren worden.
De geestelijke, op de religie-beleving georiënteerde instelling van de kunstenaar
dient hier dus terdege in de criteria bij de beoordeling van de Japanse kunstuitingen
betrokken te worden. Oók, waar het slechts zou gaan om voorstellingen als een 'Witte
adelaar op boomstam', 'Drie kraaien op tak in regen', de 'Mussen in sneeuw' e.d.
Op welke basis of in hoeverre nu in de buiten Japan levende, bijv. Europese kunstenaar
heden ten dage in staat of zou hij het kunnen zijn, zo zou men zich tenslotte nog
kunnen afvragen, een kunst ten leven te wekken, welke perspectieven kan openen
op het leven en zijn Schepper, zo vol Mysterie voor geest en hart, dat er ruimte
overblijft voor overpeinzing, schouwing en spiritualiteit?
Het antwoord hierop willen wij thans tot besluit van deze beschouwing trachten
te geven.
De hedendaagse reeds diep ingevreten atomisering van het maatschappelijk leven,
als gevolg waarvan de diverse uitingen en handelingen in de samenleving naast
elkander geplaatst worden, gesplitst zijn, zonder een super-materieel en -natureel, al
deze uitingen en daden doordringend en samenbindend doel, ging ook aan de kunst
in beeld en geschrift niet ongestraft voorbij. Immers, ook op het terrein van de kunst
zijn wij inmiddels aangeland in een stadium, waarin het lawaai en wapen-rumoer
hoorbaar werd.
Men moge enerzijds spreken van 'nieuwe zakelijkheid', 'neo-realisme' of hoe men
een en ander ook wenst te heten, de op het uiterlijke al te nadrukkelijk afgestemde
weergave van hetgeen men te zeggen heeft - of komt het, omdat men bij gebrek aan
voldoende eigen inhoud zo weinig of niets te zeggen heeft en
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daardoor te veel wil, dan wel moet zeggen? - de dus op het uiterlijke al te nadrukkelijk
afgestemde weergave van hetgeen men te zeggen heeft, maakt hier en daar de
bewondering om het technisch raffinement ongetwijfeld gaande, doch het blijft bij
bewondering zonder meer. Al zijn er sommigen, die reeds incidentele symptomen
menen te bespeuren, welke wijzen in een richting in de hedendaagse beeldende
kunsten, waarvoor wij hier een goed woord willen doen. Wij mogen dan hopen, dat
deze symptomen zich ontwikkelen in een geest, zoals wij die hierna nog nader zullen
omschrijven.
Anderzijds geloven wij ook de kunst in geschrifte niet vrij te kunnen pleiten van
een nadrukkelijkheid, waarmede niet uitsluitend, doch wel vooral de zelfkanten van
geest en leven worden uitgeplozen. Men heet dit procedé: psycho-analytisch. Op
zichzelf beschouwd is deze methode indifferent. Gevaarlijk wordt de toepassing
ervan o.a., wanneer men sommige categorieën, zelfs onder de Christelijk-ingestelde
kunstenaars, zich ziet vleien met de overigens nogal naieve gedachte of misschien
zelfs bedoeling, de moderne mens tot walging te inspireren en hem als gevolg daarvan
van de dwalingen zijns weegs te doen terugkeren.
Wij beogen, noch pretenderen in deze beschouwing per se een poging te wagen
om een tendens-kunst te stimuleren, men versta ons goed. Ook de hedendaagse
kunstenaar pretendeert zulks vanzelfsprekend per se niet.
Het wil ons nochtans voorkomen, dat men het met ons eens zal kunnen zijn,
wanneer wij hier het aloude adagium: 'c'est le ton, qui fait la musique' in het geding
brengen. En dat deze 'toon' afhankelijk is van de mate van - in dit geval geestelijke
- gedisponeerdheid van degene, die hem voortbrengt, zal men eveneens willen
toegeven.
Japan verstond die 'kunst' in z'n bloei-periode, zij het op ander niveau. Wat ons in
de 'toon' en de voorwaarde voor de hoogte en zuiverheid daarvan - met name de
geestelijke instelling van de kunstenaar - bijzonder interesseert, is: in hoeverre de
kunstenaar bij de weergave in beeld en geschrifte van hetgeen hij aan anderen wenst
over te dragen primair mede bezield is van een zo groot mogelijke eerbied voor het
meest eigene, meest persoonlijke, meest oorspronkelijke vooral in elke menselijke
persoonlijkheid. En tot dit meest oorspronkelijke behoort op de allereerste plaats:
het geweten, de ware kiem in elke menselijke persoonlijkheid.
Met een variant op hetgeen Humanus indertijd eens in een beschouwing 'Newman
en wij' (in 'Kultuurleven') naar de geest van Newman schreef, geloven wij de taak
van iedere en zeker van de Christenkunstenaar aldus te mogen omschrijven: mede
het geweten 'stilaan tot een innerlijke en onmededeelbare evidentie van God te doen
worden, sterker dan de evidentie van het zintuigelijk waarneembare'. Daartoe brenge
hij zijn medemens tot zwijgen, 'zwijgen voor God, luisteren naar God', om woorden
te gebruiken van abbé Depièrre, apostel van de Parijse banlieu. Hij werke dus mede
aan een permanente anti-lawaaicampagne.
Door zijn 'kleur-'-gevoeligheid en vermogen tot weergave van hetgeen hem en
zijn medemensen innerlijk bezighoudt, bezit hij een des te groter verantwoordelijkheid.
Hij zal zich evenwel primair door concentratie en uitdieping naar de juiste, meest
innerlijke kern tot een zoda-
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nige 'overtuiging' dienen op te werken, dat hij in staat is tot concepties te komen,
welke ruimte laten voor de zelf-verwerkende en -werkzame overpeinzing, schouwing
en spiritualiteit van zijn medemens; hiertoe tevens gerakend door zich inzoverre van
natuurlijke uitdrukkingsmiddelen te bedienen als nodig is om tot weergave van het
essentiële te komen en aldus mede blijk gevend van de verschuldigde eerbied voor
het meest oorspronkelijke in de mens en diens vermogen tot zelfverwerking en
zelfwerkzaamheid.
Dat een zekere opvoeding tot kunstmin in het algemeen en tot liefde voor een
dergelijke op weergave van het essentiële afgestemde kunst in beeld en geschrift in
het bijzonder mede tot de taak van de kunstenaar zelf zou gaan behoren, lijdt geen
twijfel.
Carel van Coenstede

Lode Baekelmans neemt afscheid
Ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, op 26 Januari laatstleden, schonk
ons de even verdienstelijke als sympathieke Sinjoor Lode Baekelmans een nieuw
boek, Robinson, (De Sikkel, Antwerpen, 1949, 142 blz., gen. Fr. 80, geb. Fr. 95). En
de tekst vooraan, uit het bekende werk van Daniel Defoe, maakt zijn bedoeling
duidelijk: 'En thans heb ik besloten mij niet meer af te sloven, doch mij voor te
bereiden op de lange reize, die voor ons allen klaar ligt. Twee en zeventig jaren oud
geworden, en na een leven vol afwisseling, gevoel ik thans de grote waarde van de
rust. Ik hoop de weinige levensdagen, die mij nu nog resten, in vrede te mogen
besluiten' (blz. 4).
Zo neemt deze leuke en toch ernstige, deze gezellige en toch eerbiedwaardige
man, deze volksmens tegelijk cultuurmens, afscheid van zijn lezers. Misschien houdt
hij het zwijgen niet vol, want 'qui a bu boira'; intussen willen wij hem geloven, en
in zijn Robinson hemzelf trachten weer te vinden: zijn bedoeling, zijn geest, zijn
inzicht.
Robinson verhaalt van een Engels zeeman, die in zijn jeugd door de Antwerpse haven
werd betoverd: hij kon ze niet meer vergeten. Jaren en jaren zwalpte hij de wereld
rond; na de grote levensroes nam hij, bij de wandelbrug aan de Schelde, een zaakje
over van 'souvenirs' en prentkaarten; het werd Robinson Curiosity Shop. Daar sleet
hij, in het origineel gezelschap van den neger Vrijdag en van Marieken die met
Vrijdag trouwde, zijn gezonde levensdagen; tot hij, bij zusters te Vremde, ging ziek
zijn en sterven. Deze zeeman Robinson, op Antwerpen verslingerd en rustig in zijn
ouden dag, is misschien de laatstgekomene van Baekelmans' typen; stellig staat hij,
wat verdienste betreft, bij de allereersten in de rij. En stellig symboliseert hij
enigermate den schrijver.
Robinson verzamelt kinkhorens, schelpen, parels, vlinders, alles wat het strand en
het land van elk werelddeel hem kunnen aanbieden: Baekelmans heeft, zijn leven
door, typen en anekdoten verzameld, schetsen en geestigheden, wetenswaardigheden
en herinneringen. Nooit legde hij een museum aan, zelfs geen mozaïek; vanzelf
vloeide alles steeds samen tot het allereenvoudigst gebeuren. Even leek soms
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het buitengewone en originele te verbleken en te verzinken; meestal kwam het
bescheiden en als onopvallend, het best tot zijn recht.
De schrijver van Robinson bleef aan zijn literair verleden dan getrouw; misschien
overtrof hij zich. Altijd concreet, lijkt hij uit het volle leven zo maar te grijpen; hij
grijpt hier verbazende dingen. Hij neemt uit het rumoerige, plezante, avontuurlijke,
geheimzinnige bestaan aan de haven, met primaire instinkten en geraffineerde
sensaties; hij put uit het kosmopolitische en toch inheemse, uit het meest eigenaardige
dat toch vanzelfsprekend blijft. Hij grijpt en toont, als een levendig gevoelige, tegelijk
als een fijnzinnig verzamelaar. Zijn keuze en geest openbaren een sympathieke
nieuwsgierigheid, met een opvallend zwak voor het buitengewone in gewone vormen;
zij trillen van een tere meewarigheid, met iets als een huiver voor geheime
bestemmingen; zij blijven een levenslustig meegaan in jeugdige avonturen waarvan
de betrekkelijke waarde beter wordt bevroedt, en een weemoedig verglijden in den
ouden dag die onweerhoudbaar den dood naderbij haalt.
Zo schenkt hij ons misschien het laatste van een aanzienlijke reeks Antwerpse
schetsen en verhalen; zo besluit hij het ononderbroken artistieke scheppingswerk
van bijna een halve eeuw. Door vlagen en modes van soberheid en pessimisme is hij
heengegaan; door procédé's en schakeringen van woordkunst, beschrijving en
verteltrant: van het zwaar verklankende naar de luchtige olijkheid, van het
impressionistisch beeldende naar de geamuseerde observatie! Buitengewoon soepel,
ontvankelijk, meegaand, sympathiek begrijpend, met een toenemende genegenheid
gebogen naar groter leed, met de kosmopolitische passie van den collectionneur en
de inheemse vastheid van wie in de eigen stad alles weet te vinden...: zo heeft
Baekelmans zijn leuze werkelijk gemaakt: 'Leven en laten leven'. Tot het uiterste
einde wil hij die levenskunst opvoeren; zodat zij worden moet: 'laten sterven en
sterven'.
Wij denken na over deze levenshouding en levensinhoud. Lode Baekelmans heeft
een allerverdienstelijkste carrière achter den rug: als schrijver en kunstenaar; als
directeur van de voortreffelijk geworden Antwerpse stadsbibliotheek; als stichter
van het Museum voor Vlaamse Letterkunde. En met een zo ruimen en vreedzamen
geest heeft hij gewerkt, dat hij, links en rechts, op verkleefde, waarderende,
allergetrouwste vrienden mag bogen. In de algemene hulde die, begin Februari, den
zeventigjarige werd gebracht, klonk geen wanklank door: hij heeft veel goed gesticht
en velen gelukkig gemaakt. Wij denken aan hem met een dankbare bewondering.
Over zijn artistieke praestatie denken we ook na; over zijn talrijke kleinere schetsen
en grotere verhalen: zijn Tille, zijn Mijnheer Snepvangers, zijn Robinson. Nergens
machtig door brede compositie of diepgaande psychologie, weet deze joviaal- of
meewarig-gevoelige waarnemer zijn steeds eenvoudiger proza zozeer te vullen met
concreet-doorleefde werkelijkheid, dat niemand het leven rondom de haven zo bont
en verbazend, zo raak en overtuigend voor onze ogen ooit liet voorbijgaan. Geloof,
moraal, volstrekte waarheid, zuivere rechtvaardigheid, vastheid hoe dan ook....: niets
daarvan heeft belang voor dezen levenslustige en levensdronkene, voor de-
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zen levensgenieter wien echter de gevende goedheid het grootste genot bracht.
Wij denken na. Wij zien den geboren en getogen Antwerpenaar, breed en gul van
gebaar en voorkomen, soepel en goed, die instinktmatig zich afkeert van tragiek en
gramschap. Het rijke leven, vol van schoonheid en genot, weelderig van kleur en
bewegen, mag daardoor niet geschonden, niet bedorven worden: plukt den dag!
Wij zien den intens levende, voor wien de milde flamingantische romantiek der
jeugd, door wisselende perioden heen, altijd inspirerend, bezielend, drijvend bestaan
bleef en bekoren.
Wij zien den veelvuldig belezene, die veel hoorde en veel zag. Altijd voerde hem
alles tot nieuwe ontdekkingen, tot nieuwe typen en verwikkelingen van mensen en
lotsverloop, tot nieuwe mysteries en nieuwe schoonheid.
Wij zien den kunstenaar, die, zonder heel hoog te mikken, onverpoosd het eigen
domein verkende en bewerkte. 'Il a bu dans son verre'. Van hoeveel volhardenden
arbeid zijn de alleroorspronkelijkste inhoud en de allerspontaanste verhaaltrant, in
Robinson bijvoorbeeld, niet de weinig opgemerkte resultante?
En, diep onder kleuren en beweging doch nauwelijks verborgen, ziehier den
weemoed! Want het leven was en is ook tragisch! wie ontvlucht daarbij ouderdom,
lijden en sterven? Laat Baekelmans de opinie van Robinson nog toegedaan zijn, 'dat
iedereen in zijn geloof kan zalig worden' (blz. 17); laat hem voor alles en allen
verdraagzaam, bijna begrijpend zich voordoen; laat hem (met recht!) zich keren tegen
elke dweepzucht en hardheid...: uit de diepste hartlagen wellen de mysteries steeds
op als water in een bron. Wie kan ze ontgaan?
Zo wordt de houding van dezen man een fraai, een edel, een eerbiedwaardig en
toch beperkend stoïcisme, dat den dood wil aanvaarden, doch dat, zonder geweld op
zichzelf, de grondvragen niet vermag te ontduiken. Van weemoed bevangen, kan hij
slechts zwijgen en wachten; wij kunnen met hem, meewarig en het betere steeds
verhopend, alleen weemoedig zijn. 'Arme Robinson (blz. 142!'
E.J.

De derde algemene Conferentie van de UNESCO1.
Beiroet in Libanon, 17 November - 11 December 1948.
Op 22 Februari 1949, bij gelegenheid van de oprichting van het Belgisch comité
voor de UNESCO, hield de nieuwe directeur-generaal, J. Torres Bodet, een lezing
die hij inleidde met deze tekst van Antoine de Saint-Exupéry: 'Il semble que la
perfection soit atteinte, non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus
rien à retrancher.'
Dit thema werd voor het eerst gehoord in de algemene conferentie van Beiroet in
November en December laatstleden. Men had het ten andere in de loop van het jaar
aan alle gespecialiseerde instellingen van de UNO en aan de UNO zelf voorgezongen.
Zei dhr Spaak niet in zijn ophefmakende rede van 28 September 1948: 'Ik ben waarlijk
van oor-

1.

Over de UNESCO zie in ditzelfde tijdschrift: Mayoux, 'Unesco, wijsbegeerte en humanistische
vorming'. Jrg. 1947-1948, pp. 504-511.
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deel dat onze vereniging (UNO) zich met teveel zaken inlaat en een oplossing tracht
te vinden voor te veel bijkomstige problemen'?
De verleiding is werkelijk te groot, om in instellingen als de UNESCO, die tenslotte
slechts eens in het jaar ernstig rekenschap moeten afleggen van hun beleid, personeel
en geld te verkwisten in enquête programma's. Technici en specialisten zijn er
onvermijdelijk op uit om een rechtvaardiging te zoeken voor een steeds aangroeiend
arbeidsterrein, en vinden die gemakkelijk, vooral als zij onder leiding staan van een
weetgierige geest als Dr J. Huxley.
De voornaamste taak van de algemene Conferentie bestond erin de werkzaamheden
en initiatieven in te dijken door het vaststellen van het budget en aanbevelingen te
doen aan het algemeen bestuur. Het budget bedraagt voor 1949 7.780.000 dollar,
nagenoeg een 100.000 dollar meer dan het vorig jaar; som die niet overdreven is als
men rekening houdt met de uitbreiding der activiteiten van de UNESCO.
De gegeven aanbevelingen zijn gericht naar een samenbundeling der krachten en
samenwerking met privé-organisaties.
De kritiek in de pers was tenandere, vooral in Engeland en Amerika, erg scherp
geweest. Een echo daarvan kunnen we waarnemen in de redevoering van de voorzitter
van de Amerikaanse afvaardiging, Georges V. Allen, die het een bedenkelijk teken
achtte, dat de UNESCO geen enkele internationale overeenkomst had weten tot stand
te brengen. 'Dit is een bedenkelijke test voor de bekwaamheid van de UNESCO om
nu een bepaalde taak af te werken'. Hij vroeg dus dat men tenminste één concrete
taak ten uitvoer zou brengen, die een bijdrage zou zijn voor de vrede: 'Werk dat àf
is maakt indruk'.
Dit oordeel op zijn werk had Dr Julian Huxley, de algemene directeur, wel
verwacht, en in een uitgebreid persoonlijk verslag verdedigde hij zijn beleid, toonde
hij de moeilijkheden aan, inhaerent aan zulk een wereldomvattende instelling, wees
hij op de realisaties en gaf de beginselen aan die de organisatie moesten bezielen in
de toekomst.
De statuten alleen reeds, die een internationale samenstelling van het secretariaat
eisen, en vorderen dat de Algemene Conferentie ieder jaar in een ander land wordt
gehouden, vergen de kunst om orde te scheppen in een Babeltoren. Daarbij werd het
werk niet vergemakkelijkt door de internationale spanning die zich door
procedure-moeilijkheden ook in de conferentie liet gevoelen. Al betaalden de
regeringen stipt hun bijdragen, van de 44 verwachte verslagen der deelnemende
landen, kwamen er slechts 9 binnen. Het liep ook verre van gesmeerd in de
geïmproviseerde administratieve kaders. Bedenkt daarbij dat het arbeidsveld haast
onbeperkt is en U hebt zowat de voornaamste moeilijkheden, waarvoor het werk
stond en U begrijpt de bekentenis van de directeur-generaal: 'Terwijl 1947 vooral
een jaar was van pogen en zich vergissen en van vaak geïmproviseerde
proefnemingen, konden we in 1948 de structuur van de organisatie vastleggen en de
continuïteit van de arbeid waarborgen.'2.
Op haast ieder gebied van haar werkzaamheden, die we hier onmogelijk allen
kunnen opsommen, heeft de UNESCO nog heel wat te preste-

2.
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ren vóór dat een opzet tot een goed eind gebracht is of één sector tot een bestendige
internationale dienst is uitgegroeid. Terwijl haar hulp aan geteisterde
onderwijsinrichtingen, waarvan ook België op geheimzinnige wijze moet genoten
hebben, slechts van tijdelijke aard was, heeft de afdeling 'Opvoeding' een plan opgezet
voor basis-opvoeding van achterlijke volkeren. Studie-comité's hadden gezocht naar
een minimum-opvoedingsstandaard die van een wilde een beschaafd mens kon
maken. Wijselijk heeft de Algemene Conferentie aan het bestuur aanbevolen, 'dat
men niet willekeurig een minimum van opvoeding, geldig voor alle landen en alle
volkeren moet trachten te bepalen'. Zo komt men terug van een rationalistische,
materialistische opvatting tot een meer menselijke visie. Ten andere had Dr Huxley
bij zijn vele reizen, waarvan hij vol problemen is teruggekeerd, zich uit loutere
objectieve belangstelling ook kunnen vergewissen over hetgeen op het gebied der
'basisopvoeding' door de Missies werd bereikt. Maar die bestaan blijkbaar niet voor
hem.
Op het gebied der positieve wetenschappen heeft de UNESCO, naast diensten
voor uitwisseling van inlichtingen en voorstellen voor normalisatie der terminologie,
het internationaal instituut van de 'Amazonische Hylea' opgericht, dat tot doel heeft
het uitgestrekte moerassig oerwoudsgebied van Brazilië wetenschappelijk te
bestuderen en te exploiteren. De voornemens van de Conferentie vertonen daarover
een zeer wijze bescheidenheid: voor de UNESCO wacht een dringender taak tot
bevordering van de vrede.
Om de cultuurproducten effectiever te verspreiden nam zij het initiatief een
internationaal instituut voor toneel op te richten, zij stelt zich de uitgave voor van
vertalingen van de klassieken, het drukken van kunstplaten, en dgl. Daarbij worden
nog talrijke initiatieven in het vooruitzicht gesteld, die een algemeen menselijke
ontwikkeling moeten bevorderen en de vredesgedachte bij de massa's verdiepen.
Zulk een geheel van werkzaamheden, die de mens moeten vatten in zijn geestelijk
wezen, vergen noodzakelijkerwijze vanwege de leiding van de UNESCO, zoniet een
UNESCO-ideologie, dan toch een bepaalde geestelijke instelling.
In zijn beroemd gebleven openingsrede te Mexico had Jacques Maritain zeer
pertinent gewezen op het gevaar van 'Babélisme' in ons modern denken. Om tot een
eenheid van denken te komen had hij voorgesteld zich akkoord te verklaren over een
geheel van overtuigingen die de actie zouden leiden. Toen dacht men nog een
compromis te kunnen vinden met de denkwijzen van achter het ijzeren gordijn. Na
een reis in Sovjet-Rusland is Dr Huxley met een andere mening teruggekeerd. 'Ik
heb zelf gehoord, zo verklaart hij, hoe Lysenko tegen de “bourgeois-genetica” een
aanval inzette, die sindsdien geleid heeft tot een verplicht ontslag van enkele der best
befaamde biologen van de U.S.S.R., en tot de knechting en verkrachting van de
wetenschap in een harer belangrijkste aspecten'.3.
Die ervaring, samen met de suggestie van Maritain en de dringende noodzaak zijn
eigen werk in een helder licht te stellen, bracht Dr Huxley ertoe de gedachtenwereld
van de UNESCO te bundelen onder het thema: 'de vooruitgang van de beschaving
in de wereld'. Het begrip
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beschaving sluit vrede in, en betekent de kunst om in vrede te leven. Zo besloot het
laatste verslag van Dr Julian Huxley, eerste directeur-generaal van de UNESCO.
Te Beiroet werd tot zijn opvolger gekozen J. Torres Bodet, oud-minister van
Buitenlandse Zaken en van Opvoeding in Mexico. In zijn lezing te Brussel, waarover
we bij het begin spraken, neemt hij de gedachte van Dr Huxley over waarbij hij de
zending van de UNESCO aldus omschrijft: 'Aan elke cultuur de zin van het geheel
geven, door haar open te stellen voor wederzijds begrip en verrijking'.
Deze taak is uiterst belangrijk, wanneer ze vervuld wordt met volle ernst, soberheid
en algehele ontvankelijkheid.
Paul Ruys

Drakenburgh
Onlangs gaf het 'Gemeenschapsoord Drakenburgh' een 'Verslag van de
werkzaamheden over de jaren 1946-1947-1948' in het licht. De vele katholieke en
ook het aanzienlijk aantal niet-katholieke Nederlanders die dit stijlvolle huis op de
heide terzijde van de weg Hilversum-Baarn kennen zullen in deze brochure van 22
blz. een al te summiere herinnering vinden aan de dagen die zij er doorbrachten.
Andere lezers mogen zich tot een bezoek getrokken voelen. Want wat hier groeit is
de moeite der kennismaking volop waard.
Drakenburgh dient zich aan als 'gemeenschapsoord', en deze naam dringt zich ook
dadelijk aan den bezoeker op. Men verblijft er enige dagen in een gezelschap van
gemiddeld 70 personen voor een cursus of voor 'bezinningsdagen'. En wat dan steeds
even weldadig is, is de gastvrijheid van den leider, den heer Jan Beerends, en de
echte gemeenschap welke in die dagen tussen de gasten ontstaat, hetzij dezen reeds
lid waren van een organisatie waarvan het initiatief tot zulke dagen is uitgegaan,
hetzij de opzet van de Drakenburgh zelf was en dus de deelnemers nog meer
heterogeen. Het gezamelijk zorgen voor allerlei huishoudelijke werkzaamheden is
hierbij een allerkostbaarst element, en wordt dan ook door den leider geenszins alleen
bevorderd wegens de krappe financiën van het oord.
Vervolgens dient Drakenburgh zich aan als 'cultuurcentrum'. Alle bijeenkomsen
die er gehouden worden dienen tot vestiging van een katholieke cultuur. Ook de
bezinningsdagen die er geregeld gehouden worden voor Kerstmis en Pasen moet
men niet als een soort retraite opvatten, hoewel het een vraag is of zij toch nog niet
iets meer konden bevatten van de sfeer ener vigilie. Deze bezinningsdagen, en in
nog veel groter mate de verschillende cursussen, brengen de gasten in ruime mate
in aanraking met de verschillende kunsten en de paedagogiek die nodig is om ze
steeds meer eigen te maken aan het katholieke volk van Nederland. Ook wordt
gewerkt op meningsvorming in politieke en sociale vraagstukken. En, last not least,
wordt gestreefd naar de mededeling ener levende kennis van het katholiek geloof en
het aankweken van een echt katholieke levensvisie. Dit alles geschiedt niet alleen
door lessen en spreekbeurten, maar ook door gedachtenwisseling met den inleider
en tussen de cur-
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sisten onderling, alles geaccentueerd door de broederlijke sfeer en de stijlvolle
soberheid van het huis (waarbij nog een aansluitende kapel gemist wordt). Dit geheel
zal wel de reden zijn waarom Drakenburgh vooral bij jongere mensen zo in trek is.
Men vormt zich cultureel in gemeenschap, men vormt zich tot een cultuurdragende
gemeenschap.
Dit ideaal wordt tenslotte ook aangeduid door het derde praedicaat, dat van
'volkshogeschool', het praedicaat dat aan de leidende figuren dezer stichting wellicht
het dierbaarste is. Met enig vernuft en venijn zou men in deze titel een tegenspraak
kunnen zien, maar begrippen welke in hun spanning raken aan de contradictie blijken
vaak de beste benadering der nooit geheel be-grijp-bare werkelijkheid, gelijk de
'echte' hogescholen zouden kunnen getuigen. Overigens wordt, naar ik meen, door
de voorstanders van het volkshogeschoolwerk, waarvan de geschiedenis op blz. 4
en 5 even wordt gecommemoreerd, nergens ontkend dat ook de
hogeschool-zonder-meer voor het volk is, en op de gehele volksgemeenschap zijn
invloed uitoefent. Aan den oorsprong van de ideeënstrijd rondom Indonesië staan
Leiden en Utrecht. Het marxisme en evolutionisme danken hun verbreiding voor een
groot deel aan universiteiten en professoren, en het is te wensen dat de katholiek
theologische faculteiten van vandaag op deze stromingen een antwoord formuleren
dat meer is dan een loutere afwijzing. Tot een dusdanig werken voor het volk is de
universiteit geroepen, en zij realiseert daarbij deze paradox: dat zij dit doen moet op
een niet rechtstreeks volkse wijze, in een specialisering, tot zelfs in een eigen vaktaal.
Maar haar gerichtheid op de gehele volksgemeenschap blijft zich doen gelden: de
roerigheid der studenten van altijd en overal is er een bewijs voor, evenals het grote
aantal hoogleraren in de nederlandse regeringen sinds de bevrijding. Een der plaatsen
nu waarop de universiteit, of nog algemener: 'de wetenschap', haar specialisatie weer
op de gemeenschap richt kan zijn: de volkshogeschool. Moet de universiteit haar
specialisatie behoeden voor isolering, de volkshogeschool moet haar verbreiding en
verbreding behoeden voor het tegengestelde gevaar: dat der verwatering. Beide
kunnen dit doen door hun dienst aan den helen mens, of tenslotte door hun dienst
aan Christus in den mens. Drakenburgh kan dit door de sfeer van blijheid en ernstige
toeleg tevens welke zich vanzelf oplegt aan degenen die er verblijven.
Dit zijn enige gedachten over de idealen van dit gemeenschapsoord,
cultuurcentrum- en volkshogeschool. Zij zullen echter dieper en bezielender spreken
tot degenen die Drakenburgh zelf bezoeken. Het postadres is: Landgoed Drakenburgh,
Baarn.
P. Schoonenberg

Het Nederlandse profaan en geestelijk lied
Rond Pasen 1948 verscheen een bloemlezing van Franse liederen onder den titel
Tiouli. Ze was bestemd voor de franstalige jeugd van België, en binnen de maand
was de eerste, betrekkelijk hoge oplage, uitgeput. Wie het boekje ter hand neemt en
het met enige kennis van het Franse lied grondig doorkijkt, kan dit snelle succes
alleen verklaren door de dringende behoefte die men in Wallonië aan zulke verza-
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meling voelde. Want met haar ruim dertig aan den vreemde (vooral aan Duitsland)
ontleende liederen, met een twintigtal eigen composities van de samenstellers, met
een hoog aantal recente jeugd-bewegings- en programmaliederen kan deze
verzameling er geen aanspraak op maken een representatieve bloemlezing te zijn
van het Franse volkslied. En de enkele zeer zuivere, verrukkelijk-tere of
meeslepend-stoere oud-Franse liederen kunnen de indruk van eentonigheid en vlakheid
zelfs niet overal weren.
Als eerste stap is deze liederenbundel echter een imposant document. En zijn
commercieel succes, waarvan we mogen vermoeden dat het gepaard gaat met een
heropbloei van het Franse lied in de Waalse gewesten, legt ons een kort
gewetensonderzoek op.
Tegenover deze eersteling (met de gebreken die ieder begin eigen zijn doch meteen
met al de kwaliteiten van elke geestdriftige aanloop) kunnen wij een reeks Nederlandse
bundels plaatsen die aan de stijgende behoefte en de hogere eisen van onze
volksliedbeweging probeerden te voldoen: de bundels van E. Hullebroeck, de
Goudgele Garve, Wij zingen een nieuw Lied, de twee delen van Singhet ende weset
vro, Sursum Corda, Nederland's Volkslied, Liederenkrans, Als wij zingen. Wij deden
alleen maar een greep uit de hoop.
Wie die snel-opeenvolgende uitgaven een voor een onderzoekt, ontkomt niet aan
de indruk, dat bij ons, zo de praktijk aan het materiaal beantwoordt, een bloeiende
en muzikaal zeer hoogstaande volksliedbeweging aan het groeien is. Vooral indien
men bij Pollmann's Nederland's Volkslied en (voor het Kerkgebruik) bij Sursum
Corda stil houdt. Want beide verzamelingen zijn met zoveel smaak en met zulk een
uitgebreide kennis saamgelezen, dat iedere gemeenschap die daaruit put het edelste
en verfijndste en meteen toch meest vitale lied van ons Nederlands patrimonium
zingt. Men kon gaan denken: alleen missen we nu nog een ruim-opgevatte
bloemlezing, die voor alle levensomstandigheden een rijke keuze verzamelt en die
niet alleen onze oude, maar ook smaakvolle, moderne, echt-volkse composities biedt.
Doch jaar na jaar ligt Pollmann's Nederland's Volkslied in de uitverkoop van onze
boekhandels voor een spotprijs te koop, en voortdurend hoort men nog de klacht dat
men in Sursum Corda zijn gading niet vindt. - Wie merkt niet dat in de
jeugdbewegingen, voor wie vele dezer bundels op de eerste plaats werden
samengesteld, dat in vele kloostergemeenten, kloosterscholen, parochies nog steeds
vooral tweederangsliederen en vreemde import worden gezongen. Zelfs de voortzetters
van het Vlaams nationaal zangverbond, die voor en gedurende de bezetting met
merkwaardige programma's en hoogstaande school-verzamelingen het echte
Nederlandse lied trachtten te verspreiden, en aldus prachtig werk verrichtten, schijnen
moe geworden te zijn: want wat nu verspreid wordt, bereikt op verre-na niet het
gehalte van hun vroegere prestaties. Is dit een strategisch voorlopig uitwijken om
door de vloedgolf van de Angelsaksische songs niet overspoeld te worden, en dan
vanuit een vluchtheuvel van min of meer eigen zanggoed de strijd voor het
Nederlandse lied opnieuw offensief te voeren? In ieder geval vestigt het succes van
die 'nieuwe' Nederlandse liederen (die vooral toch maar Nederlands zijn van taal en
zo zelden Nederlands van melodie) een

Streven. Jaargang 2

886
nieuwe mode, en dus een nieuwe behoefte en een nieuwe smaak, die in geen geval
de ontvankelijkheid voor het echte volkslied zullen vermeerderen. Men kan over de
noodzakelijkheid en zelfs over de mogelijkheid van de sanering van de smaak door
middel van het Nederlandse lied uit de bloeitijd redetwisten, zolang men op het
gebied der profane liederen blijft. Dat een zuivering van smaak, alleen reeds omwille
van de gezonde godsvrucht, in het kerklied meer dan nodig is, dat het hoog tijd wordt,
dat zovele liederen die men in de kerk zong en nog zingt, voor goed worden gebannen,
daarover is vrijwel iedereen het eens. Verder gaat men er, minstens in de practijk,
over akkoord, dat de gezondmaking van het kerklied voorlopig vooral langs het
oud-Nederlandse lied om gebeuren moet. Hoe dan die kloof met het profane lied te
overbruggen is, daar dit in ontstellend hoge mate ten minste goedkope melodieën en
teksten gebruikt, hoe die kloof dus moet overbrugd worden, blijft, buiten alle
theoretische discussies om, een geheim.
Het verschijnen van Het geestelijk Lied van Nederland1. werpt door zijn hoge
kwaliteit weer heel dit probleem op. Deze rijke verzameling, die naast meer bekende,
vele vergeten en onbekende melodieën bevat, die allen muzikaal verantwoord zijn,
en waarbij meteen, waar keuze mogelijk was, voor de best mogelijke tekst werd
gezorgd, biedt door haar variatie de kans om voor heel het kerkelijk jaar en bij haast
elk belangrijk feest een waardevol aangepast lied te zingen. Wie daarnaast ook nog
Sursum Corda kent, kan nooit meer om een mooi kerklied verlegen zijn. De
moeilijkheid immers voor een geschikt zangleider ligt niet in de beperkte keuze van
waardevolle liederen, ze ligt vooral in de verwarde smaak van het publiek. Want in
zijn profane liederenschat kent het zingende volk, voor de uitdrukking van zijn
krachtig sentiment en zijn sterke bewogenheid slechts hard gescandeerde liederen
of slepende-langoureuze chansons. Het is daarbij haast onmogelijk geworden die
mensen in de kerk een gezond lied te laten zingen, daar ze vanzelf zullen terugzoeken
naar de tonaliteit van hun werelds lied: vandaar het succes van het zoetgevoelige
geestelijke lied. De gezondmaking van het geestelijk lied en van het kerklied loopt
langs de sanering van de profane volkszang.
We willen er hier nog de aandacht op vestigen hoe zeer het oud-Nederlandse
geestelijk lied naast de gregoriaanse zang zijn plaats in de kerk verdient, omwille
van zijn - historische en innerlijke verwantschap - met de gregoriaanse muziek. Dit
valt alweer op bij het aandachtig doorbladeren van Het geestelijk Lied van Nederland.
En zelfs de moderne liederen die in deze bundel werden opgenomen, zo ze wellicht
reeds verder van de gregoriaanse zang afstaan, affirmeren minstens even sterk hun
nog grotere afstand van het huidig gezongen profane lied. Wie het verschijnsel der
contrafacten in de middeleeuwen kent, kan o.a. ook hieraan meten hoe groot het
verval moet zijn.
Zodat men ten slotte alleen met weemoed elke nieuwe liederenbundel ziet
verschijnen, daar iedere verzameling nieuwe vondsten aanbrengt en aldus telkens
duidelijker de kloof tussen volksliedvorsing en volksliedbeoefening laat blijken.
Een uitzonderlijke reden tot vreug-

1.

Dr E. BRUNING O.F.M., 'Het geestelijk lied van Nederland'. - De Toorts; Desclée de
Brouwer, 1948, 320 pp.
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de geeft ons de auteur in zijn inleiding, waar hij verklaart: 'De meeste geestelijke
liederen zijn voor elken Christen aanvaardbaar. En al zijn de liederen van Marnix,
Valerius, Revius e.a. misschien ontstaan uit een niet katholieke overtuiging, toch
hoop ik, dat de Katholieken der 20e eeuw ze evengoed zullen zingen als de
Protestanten de zgn. Katholieke liederen.' Wanneer we daarbij mogen opmerken dat
het Imprimatur mee goedkeurt dat bv. liederen die aan Luther worden toegeschreven
in de kerk kunnen gezongen worden, dan kunnen we ons om deze opmerkelijke
verrijking van ons kerklied-repertorium alleen maar verheugen.
Een woord dient hierbij gezegd over sommige aanmerkingen van J. Pollmann in
de Boekenplank van de Volkskrant, 1 Dec. '48: 'Het is welhaast pijnlijk, cursiveert
hij, te moeten constateren, dat in het bundeltje Het geestelijk Lied van Nederland
van P. Bruning, dat deugdelijk gecensureerd is, niet alle liederen in overeenstemming
zijn met onze geloofsleer.' Hij haalt teksten aan die dit moeten bewijzen. En wel zijn
een paar ervan vatbaar voor ketterse interpretatie, doch we menen dat allen op zijn
minst even vatbaar zijn voor juiste interpretatie. Indien St. Petrus in een volstrekt
buiten-sacramenteel verband van Christus het bevel krijgt om zeven maal zeventig
keren de zonden van zijn broeder te vergeven (Matt. XVIII,22), dan kunnen wij wel
zonder scrupules zingen: 'Maria, nostra spes... vergevet onze zonden'. We zouden
het daarom erg jammer vinden dat 'deze strophe in de komende herdruk van
Nederland's Volkslied geschrapt' werd, om deze mogelijk verkeerde uitleg. Wat de
'onbijbelse romantiek' van het gewraakte St. Jozefslied betreft: daarvoor kunnen we
misschien laten gelden dat het een tikje romantisch klinkt. Onbijbels is het in geen
geval. In het evangelieverhaal immers, waarnaar J. Pollmann verwijst, lezen we
inderdaad hoe ongerust St. Jozef was vóór de boodschap van de engel. Na de
boodschap echter kunnen we ons best indenken dat bij de gerustgestelde verloofde
'zijn droom vol hemelschijn' stond.
Er steekt heel wat meer in zijn opmerkingen over bepaalde liederen die men
bezwaarlijk in de kerk kan zingen (en die bij P. Bruning toch als zodanig vermeld
staan); en dit niet omwille van leerstellige fouten, maar om reden van de toon en de
behandeling der stof. Enkele ver doorgedreven vergeestelijkingen van profane teksten
blijven voor onze tijd ongenietbaar en zijn allerminst geschikt voor kerkgebruik. We
kunnen hier alleen maar de strenge houding van J. Pollmann (die zelf de 'poids et
majesté' van Calvijn overneemt) prijzen, zo voor het oude als voor het moderne
kerklied.
Met deze beperking kunnen we bij het verschijnen van deze bundel volgende wens
formuleren: laat deze liederen door onze mensen gezongen worden, ze zullen ze in
hun stoere eenvoud schoon vinden. En dit is een schoonheid die onze gelovigen doet
bidden en tot God zal voeren.
A. Boone

Renovabis faciem Terrae
Uit de geschiedenis blijkt dat de wereld zich periodiek vernieuwt. Vooreerst door
verplaatsing van het zwaartepunt der geschiedenis naar steeds bredere kringen:
koningen en prinsen delen hun privileges met
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den adel, de adel staat ze af aan den derden stand, de burgerij geeft ze door aan den
arbeider. Doch tevens bij wijze van versnelling van het levensrhythme. De
beschavingsperioden zijn van steeds korteren duur: de middeleeuwen hebben langer
geduurd dan het renaissance-tijdperk, en de Franse revolutie heeft, naar veler oordeel,
reeds haar levenskracht verbruikt.
Men kan zich natuurlijk de vraag stellen: waar moet het heen met dit rhythme?
Doch voor een katholiek instant novissima, de laatste dingen liggen steeds in het
heden en dan wordt de enig belangrijke vraag: waar staan wij thans? De
werkgemeenschap 'Problèmes de l'Eglise en marche' is van oordeel dat op dit ogenblik
het zwaartepunt der geschiedenis verlegd wordt naar den arbeidersstand. Dit is het
grote feit waaraan de Kerk zich dient aan te passen. Daarom heeft zij haar sessie van
1947, te Charleroi, gewijd aan de herkerstening van het proletariaat. De rapporten
en bijdragen die daar werden meegedeeld aan een veel talrijker gehoor (500), dan
oorspronkelijk bedoeld was, hebben wij thans onder ogen.1. Er is verscheidenheid en
toch eenheid.
Daar zijn de eenvoudige en bezadigde reflexies van Mgr Carton de Wiart, den
betreurden bisschop van Doornik, een enquête van H. Dewez, het getuigenis van de
Franse priesters Loew en Hollande over hun ervaring te Marseilles en te Parijs, een
doordachte studie van A. Hayen, waarin de diepere structuur der Kerk in de nieuwe
arbeidersbeschaving onderzocht wordt, enz. Doch de geest is één en voor menig
lezer zal dit boek ongetwijfeld een ware ontdekking zijn.
Vooreerst ademt men er een weldoende geest van maturiteit. Hier komen inderdaad
mensen aan het woord, die zelf tot rijpheid gekomen zijn zonder daarom te menen
dat ze zich slechts nog tot de jongeren moeten richten. De al te vergeten waarheid
indachtig dat de toekomst aan de jeugd behoort en het heden aan de generatie die tot
rijpheid gekomen is, richten zij zich tot deze hun generatie als mensen die beslist het
heden in handen nemen. Als getuigen van Christus, ledematen van zijn mystiek
lichaam gaan zij effectief naar het zwaartepunt onzer samenleving met Gods leven.
Verder kan de lezer hier ontdekken, dat men aan de proletarische massa niet brengen
moet een theologie of een moraal, een ideologie of een wereldbeschouwing, geen
levenskunst, hoe verheven ook, doch het ware leven der christelijke liefde - zo
elementair in haar behoefte. En daar is nog de katholiciteit van de Kerk, wier
ontzaglijke betekenis hier zo heerlijk naar voren treedt. Onbevangen,
onbevooroordeeld, onpartijdig staan tegenover allen en alles, oneindig onderdanig,
ontvankelijk en innemend, omdat men bezit den 'vrede die de wereld niet geven kan':
dat is katholiek zijn.
'Problèmes de l'Eglise en marche' is een godsdienstige werkgemeenschap die onze
aandacht tenvolle verdient: in haar leeft de Geest die het aanschijn der aarde
vernieuwt.
E. Vandenbussche

1.

'Problèmes de l'Eglise en marche. I La christianisation du prolétariat'. - Brussel, 1948, 271
pp. Fr. 90. (Te storten op Postch. 240.865: Messageries populaires de Bruxelles).
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
J. JANSSENS, pastoor, Kerk en gezin. Terug naar de kristelijke
gezinsopvoeding. - St-Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1948, 165 blz.,
Fr. 45.
Een priester is hier aan het woord, die na lange ervaring en grondig onderzoek tot
de overtuiging gekomen is dat geen diepgaande voortgang inzake zielzorg mogelijk
is, zolang men er niet toe komt in elke parochie een kern te vormen van katholieke
model-huisgezinnen, waarvan de ouders uitblinken door hun voorbeeldig gedrag en
hun bezorgdheid voor de katholieke opvoeding. Niet alleen deze overtuiging, maar
ook de praktische middelen voor zulk een katholieke gezinsopvoeding wil Schr. aan
alle zielzorgers bijbrengen. Jammer dat hij geen woord rept over al hetgeen in dit
verband reeds in binnen- en buitenland beproefd en met succes verwezenlijkt werd.
Een bezoek aan het S.C.G.V., Spastraat, 27, Brussel zou den lezer veel verder brengen.
En ofschoon Schr. in zijn voorwoord tegen de kamergeleerdheid op dit gebied van
leer trekt, is hij zelf van dit euvel niet vrij te pleiten, en pas na lange dogmatische
uiteenzettingen komt de persoonlijke, beleefde en ontroerende getuigenis van de
zieleherder. Doch deze laatste passages met bezieling en enthousiasme geschreven
zullen elken zielezorger meer dan eens te stade komen.
P. De Meester
L. DENIS S.J., Elementa Theologiae Dogmaticae: Tractatus de
Sacramentis secunda Pars nec non de Novissimis. - Zech et Fils,
Braine-le-Comte, 1947, 232 blz.,
Dit theologisch handboek komt uit het hartje van Afrika, uit Mayidi, het
Groot-Seminarie van de Kisantumissie. Het is van de hand van de professor in
dogmatiek aldaar, de ondernemende redactiesecretaris van de 'Revue du Clergé
africain'. Opgesteld voor Congolese seminaristen is dit handboek een voorbeeld van
helderheid, methode en paedagogisch inzicht. Al bepaalt zich de auteur terecht tot
de scherpe omlijning en bepaling van de 'doctrina communis', toch bieden sobere
bemerkingen en wenken gelegenheid tot diepere beschouwingen in de dogmatische
problemen. De indeling zelf van het werk is klassiek, zoals in alle manualia.
P. Fransen
Les Etudes Carmélitaines, SATAN. - Desclée De Brouwer, Mei 1948,
666 blz.
Volgens de formule door zijn sympathieken Directeur, E.P. Bruno, sinds enkele jaren
gekozen, is ook dit nummer van het tijdschrift 'Les études carmélitaines' aan één
onderwerp gewijd, dat van alle mogelijke standpunten uit door een aantal bevoegden
belicht wordt. Zo krijgen we nu: Satan. De onmenselijke wreedheid, die zich in de
laatste oorlog uitwoedde, heeft velen aan een ontketening van duivelse machten doen
denken.. 'Men spreekt van onrecht en misdaad, schreef Gertrud von Lefort (K.C.T.
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Streven, Feb. 1948, blz. 451), dat echter achter deze duidelijke, aardse begrippen
een grondeloos diep metaphysisch geheim staat,... het mysterie van een zeer reële
onmetelijk grote bovenmenselijke macht, dat is zeer weinig mensen bewust, ook
zeer weinig christenen, - de niet-christelijke moderne wereld wil er zelfs volstrekt
niets meer van weten: de macht van den duivel is haar evenzeer ontgaan als de macht
van God'. De opzet van dit Satan-boek gaat insgelijks van de overtuiging uit dat het
satanisme als een actueel probleem dient beschouwd.
'Satan de nos jours' luidt de titel van een bijdrage van den in-
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middels gestorven Dom Alois Mager, uit Salzburg (blz. 635-643): een beschrijving
van het Nazisme. Waarop Jean Madaule schijnt te reageren: 'Le Diable, c'est peut-être
Hitler, à moins que ce ne soit le maréchal Staline. Vous avez le choix, et derrière
chacun de vos ennemis, vous pouvez, si cela vous amuse, dessiner la silhouette cornue
de l'Ennemi. Mais cela vous empêche de voir que le Diable est aussi, est d'abord en
nous-mêmes et que, s'il était véritablement ailleurs, il ne serait pas capable de nous
faire autant de mal' (blz. 607).
Het zou ons te ver voeren alleen de namen op te sommen van de drie en dertig
medewerkers - theologen, philosophen, psychiaters, literatoren, enz. - die om de
beurt het bestaan, de geschiedenis, de bestrijding, de therapeutiek en de velerlei
vormen van het satanisme bespreken. Verreweg de langste bijdrage leverde M.
Albert-Duquesne onder den titel: Réflexions sur Satan en marge de la tradition
Judéo-Chrétienne (blz. 179-311); men vindt er onder ruim gebruik van de kaballa,
tal van spitsvondige, soms inzicht gevende tekstvergelijkingen, die evenwel niet
altijd genoegzaam objectief gefundeerd zijn.
Vermelden we als bijzonder geschikt om den lekelezer te interesseren verschillende
studies over Satan in de literatuur, inzonderheid bij Dante, Milton, Balzac, de Franse
romantici, Gogol en Dostojevski, de hedendaagse schrijvers. Een vrij uitvoerige
chronologisch geordende bibliographie, bezorgd door R. Villeneuve, beëindigt dit
rijk gevarieerde boek, dat veel materiaal van blijvende waarde verzamelt en
ongetwijfeld in brede kringen belangstelling zal vinden.
E. Druwé
Chanoine Jacques LECLERCQ, Sainte Cathérine de Sienne, Catholique
romaine. - Tweede uitgave, Casterman, Doornik, 1947, 388 blz., Fr. 66.
Onder de talrijke werken van Kan. Prof. Leclercq blijft zijn Katharina-leven een van
de aantrekkelijkste, al werd het meer dan twintig jaren geleden geschreven. Aan deze
nieuwe uitgave werd slechts weinig gewijzigd, en dit op verzoek van het publiek
zelf, dat van grondige veranderingen eerder schade dan verbetering vreesde. Het is
veel meer een portret, dan een biografie of een louter historisch document. Na
Jörgensen en Fawtier zou een biografie bezwaarlijk nog veel nieuws hebben kunnen
brengen.
De grondtrekken van de spiritualiteit, die dit middeleeuwse meisje bezielde, blijken
merkwaardigerwijze ook die te zijn, welke onze tijd behoeft: de mystiek van de Kerk
en van het apostolaat. De gestalte waartoe Katharina van Siëna geestelijk uitgroeit
onder de invloed van deze mystiek, is voor ons, modernen, even aantrekkelijk als
leerrijk.
A. Deblaere
Met de Heiligen het jaar rond. Geredigeerd door Dom J. Huyben O.S.
B, †, Dom H.J. Scheerman O.S.B., Antoon Coolen, Anton van Duinkerken,
IIe Deel. - Paul Brand, Bussum, 1949, 431 pp., f. 15,-.
Reeds spoedig na het eerste deel dezer op vier delen beraamde uitgave verschijnt het
tweede deel, dat de maanden April, Mei en Juni omvat. Het is in opzet en bewerking
geheel gelijk aan zijn voorganger. In het korte bestek van vier, vijf bladzijden wordt
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voor elke dag der maand het leven van een Heilige beschreven. Enige kunstenaars
illustreerden het werk met tekeningen. Men zou zulk een uitgave een verzameling
van geestelijke short stories kunnen noemen. Zoals dit werk tot stand is gekomen
door medewerking van bijna geheel katholiek Nederland, zo zou men wensen, dat
ook geheel katholiek Nederland zich dit werk kon aanschaffen. De hoge prijs
verhindert dit echter en daarom ware het wenselijk dat, zo deze mogelijkheid te
verwezenlijken is, een goedkope volkseditie naast de huidige, enigszins luxueuse,
verschijnen kon. Het werk moet een volksboek worden voor het katholieke gezin.
J.v.H.
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Taal en letterkunde
Verhalen uit Boccaccio's Decamerone. - Wereldbibliotheek-vereniging,
1948, 175 blz.
Van de honderd verhalen die de Decamerone uitmaken, werden er hier twintig vertaald
en gebundeld. Vertaling (door W.G. van Nouhwijs), keuze, houtgravures (door N.J.
Bulder) en uitgave zijn alle uitstekend te noemen. Wordt het laatmiddeleeuwse leven
in Noord-Italië ergens levendiger voorgesteld, dan in deze anekdoten en legenden,
paradoksen en vreemde avonturen? Maar alles is voor eenieder allesbehalve geschikt;
de gehele bundel zou de zedelijke quotering II verdienen.
E. Janssen
Prof. Dr C.G.N. de VOOYS, De Letterkunde van de negentiende Eeuw
tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland. - Teulings-Malmberg, Den
Bosch; Standaard-Boekh., Brussel, 1948, 354 pp.
De bewerking van dit zevende deel der grote Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden werd toevertrouwd aan Prof. Dr de Vooys, en wie de degelijke
wetenschappelijke werkwijze en de voortreffelijke georiënteerdheid van hem kent,
weet tevens dat er een verzorgd en goed geschreven werkstuk voor den dag komt.
De Vooys deelt de negentiende eeuw tot 1885 in in drie tijdperken, die hij alle volgens
hetzelfde systeem behandelt, beginnend met een 'Overzicht en Karakteristiek' en dit
doende volgen door de 'Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding'. De periode
van '60 tot '85, die door de Tachtigers al te zeer gesmaad was, heeft sinds geruime
tijd weer meer belangstelling getrokken, en de Vooys stemt geheel in met deze
herwaardering. Hij wijst met recht op het viertal figuren Potgieter, Busken Huet,
Multatuli en Pierson, die in dezen tijd schreven en werk leverden dat zijn waarde
behoudt. Vooral de waardering van Potgieter heeft zich, sinds Albert Verwey zijn
boek over hem schreef, in een stijgende lijn bewogen. Lezende in deze geschiedenis
der letterkunde van de negentiende eeuw voelt men zich aldoor geleid door een
betrouwbaren, uiterst bekwamen gids. De Vooys is te zeer geleerde, te zeer professor
om zich door eigen impulsen of eigen voorkeur te laten verrassen. Zijn oordeel is
getoetst aan voorgangers en zeer betrouwbaar. Het bereikt de hoogste mate van
objectiviteit. Zo is hier een werk ontstaan dat als wetenschappelijke geschiedenis
der negentiende-eeuwse letteren moeilijk te overtreffen zal zijn, volkomen
evenwichtig, volkomen verantwoord. Het boek is evenals de vorige delen uitstekend
verzorgd wat typografie en materiaal betreft, en het grote aantal foto's en illustraties,
vaak weinig gekende, verhogen in niet geringe mate de aantrekkelijkheid ervan.
J.v.H.
Wilfrid WARD, Om hoge Waarden. Bewerkt door F. v.
Oldenburg-Ermke. - Thymfonds, den Haag, 262 pp., f. 2,50 en f. 5,25.
Een goede en met psychologisch talent geschreven roman, waarbij alleen de wat
kunstmatige intrige en de overdeftige stoffering ouderwets aandoen. Het zijn levende
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en goed gekarakteriseerde mensen, onder wie zich deze geschiedenis van een
wonderlijk testament afspeelt. Lezers van alle pluimage zullen dit boek genieten.
J.v.H.
C.F.C. van DAM, Spaans Handwoordenboek. Tweede deel,
Nederlands-Spaans. 2e verm. druk, - G.B. van Goor Zn., Den Haag-Batavia,
1949, 1256 pp., f. 17,50.
'Ik vlei mij met de illusie dat de eerste druk van dit boek, die reeds jarenlang was
uitverkocht, inderdaad een bijdrage geleverd heeft tot de verheffing van het peil van
de studie van de Spaanse taal en letterkunde in Nederland en België en op de
Nederlandse Antillen', aldus S. in zijn Voorbericht. Met deze tweede druk, die met
meer dan 100 pp. werd uitgebreid, en waarbij elk artikel
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van enige betekenis grondig werd herzien, heeft de samensteller niet enkel een enorm
werk gepresteerd maar inderdaad ook een zeer belangrijke en voor de beoefenaars
van het Spaans een zeer welkome bijdrage geleverd. De uitgave werd op de bekende
wijze van de van Goor's handwoordenboeken, uitstekend verzorgd op prachtig houtvrij
papier.
Ch.N.
Dr A.J.J. de WITTE O.P., De Betekeniswereld van het Lichaam.
Taalpsychologische, taalvergelijkende studie. - Centrale Drukkerij,
Nijmegen (Standaard Boekh., Antwerpen), 1948, diss. 476 pp.
De winst, die dit proefschrift - reeds uitvoerig in vaktijdschriften besproken - de
wetenschap brengt, wordt uitstekend geformuleerd in de twee eerste stellingen: 'De
overdrachten bij de namen der lichaamsdelen gaan voor verreweg het grootste gedeelte
van het lichamelijke uit en niet naar het lichamelijke toe; indien het laatste het geval
is geschiedt dit meestal tengevolge van schaamte of andere affectieve oorzaken' (I).
'Naast aanmerkelijk verschil in de betekenisvelden bij de namen voor de lichaamsdelen
vertonen de indo-europese en de niet-indo-europese talen een opmerkelijke
overeenkomst, hetgeen wijst op het aanwezig zijn van overeenstemmende
fantasie-structuren' (II). Ter adstructie hiervan worden, na enige inleidende
hoofdstuken, eerst de benamingen van lichaam en lichaamsdelen afzonderlijk en
vervolgens de projecties van het lichamelijke uit - en in enkele gevallen er naar toe
- behandeld, en wel voor het Nederlands, het Barée en het Marindinees. Tegen de
toevalligheid van deze combinatie zal geen linguist bezwaar maken.
De sterke zijde van dit werk is dominant: het is de rijkdom aan materiaal en de
uitstekende wijze, waarop dit in uitgewerkte schemata bijeengezet is. De zwakke
zijde - s.v.v. tegenover dit respectabele werk van jaren - is het ontbreken van een
krachtige synthese en de weinig overtuigende situering van het geheel in het veld
der wetenschappen. De wetenschap is hierin autonoom en men dient een
begripsverwarring tussen metafysiek en wetenschap te vermijden, die het eerste
hoofdstuk ontsiert en waaraan schrijvers redeneringen soms mank gaan. Liever was
ons een principiële uiteenzetting over zijn standpunt b.v. t.o.v. taalpsychologie en
linguistiek geweest, wij hadden dan kunnen vernemen, waarom hij zichzelf linguist
(p. 35) en zijn studie taalpsychologisch noemde, welke laatste term ons de enig juiste
lijkt. Het prachtig geordende materiaal had bij een wetenschappelijke synthese aan
praegnantie alleen maar kunnen winnen.
B. Tervoort
Kramers' Woordentolk. Verklarend woordenboek. Vreemde woorden,
uitdrukkingen en afkortingen. 25e druk bewerkt door Dr G.A. Brands en
R.W. Lieve. - G.B. van Goor Zn., 's Gravenhage-Batavia, 1948, f. 5,75.
Deze woordentolk viert zowel zijn honderdjarig bestaan als zijn 25ste druk. De eerste
druk verscheen nl. in 1848. Maar zijn omvang werd in die tijd haast verviervoudigd.
Het is klein en handig van formaat, en vooral in deze tijd van geestdodende
afkortingen en neologismen voor ieder, die in zijn werkkring veel met zulke aberraties
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in de huidige taal te maken krijgt, om zijn practisch formaat en korte heldere
verklaring een uitkomst.
Ch.N.

Sociologie
Prof. Dr F.A. WEVE O.P., Sociaal-wijsgerige Opstellen. - Tilburg, W.
Bergmans, 1948, 219 blz., geb. f.. 5,90.
Het is ene gelukkige gedachte geweest van Prof. Weve om enige zijner te goeder
faam bekend staande opstellen, welke afzonderlijk niet meer verkrijgbaar zijn, te
zamen met enige nog niet verschenenen, in éne bundel bijeen te brengen. Elk
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opstel blijft een op zich zelf staand geheel, wat het nadeel meebrengt, dat op hem,
die de Verzameling achtereen doorleest, Schrijver de indruk maakt van nog al eens
in herhalingen te vervallen. Vooral betreft dit de opstellen over Het algemeen Welzijn,
over Gemeenschap en Ordening en over De maatschappijleer van het Universalisme
en van Sint Thomas.
In een korte bespreking kan niet ieder opstel aan een critisch onderzoek worden
onderworpen. Slechts op een tweetal punten moge de aandacht gevestigd zijn.
In het opstel over Het Gezag (blz. 101-122) geeft Schrijver zich veel moeite om
de oorsprong van het gezag en van de daaraan beantwoordende verplichting tot
gehoorzaamheid op te sporen. Uitgaande van de primaire zin van het gezag als:
beïnvloeding van het willen, wijst hij op het transcendentele van dit begrip en
definieert dan de analoge toepassing op het eigenlijk overheidsgezag als: de
bevoegdheid van een bepaald orgaan, leider der gemeenschap, om hetgeen het
gemeenschapsdoel vergt, vast te stellen en verplichtend op te leggen (blz. 113).
Desondanks heeft hij niet duidelijk weten te maken, waarom de gezagdrager zijne
maatregelen als verplichtend vermag op te leggen. Men staat veel sterker, wanneer
men de oorsprong van het gezag legt in de opeisbaarheid van het recht. Ieder recht
verschaft aan de rechthebbende een overwicht, waaruit een plicht ontstaat, op hem
op wie de corresponderende plicht rust. Toegepast op het staatkundig leven betekent
dit, dat krachtens de legale rechtvaardigheid, de gezagdrager in naam van de
gemeenschap, waarvan het doel noodzakelijk bereikt moet worden, een zodanig
overwicht op de onderdanen uitoefent, dat hij hun de naleving der uitgevaardigde
voorschriften als verplichtend vermag op te leggen.
In het opstel: Beroepsstanden (blz. 161-178) slaat Schrijver de maatschappelijke
betekenis van de corporaties, beroeps- en bedrijfsschappen te laag aan. Op de vraag,
of deze lichamen een onderdeel van het algemeen belang behartigen of dat bij hen
het belang van het bedrijf vooropstaat, antwoordt Schrijver, dat het eerste doel van
het bedrijfsschap niet is primair orgaan van de gemeenschap te zijn, maar orgaan
van het vrije bedrijfsleven. Dit hangt samen met ene vroeger (blz. 24) door hem
geopperde mening dat het algemeen belang zich niet in onderdelen splitsen laat. Het
is natuurlijk volkomen waar, dat de verzorging van het algemeen belang in zijn volle
omvang, de geharmoniseerde ordening van alles wat het veelzijdig algemeen welzijn
omvat, bij uitsluiting de taak van de staatsoverheid is. Dit neemt echter niet weg, dat
onder staatscontrole, de behartiging van een gespecificeerd onderdeel (naar globale
indeling: territoriaal, cultureel, economisch) door ondergeordende organen kan
worden ter hand genomen. De corporaties worden daardoor niet tot staatsorganen
evenmin als de provincie of gemeente dit is.
Het primaire doel van de beroeps- en bedrijfsschappen is dan ook wel degelijk de
verzorging van een onderdeel van het algemeen welzijn. Het is immers het doel dat
de gemeenschap naar haar wezen determineert. Welnu, het hygiëneschap beoogt de
behartiging van de volksgezondheid, het mijnschap de voorziening in het voor de
volksgemeenschap benodigde stookmateriaal en zo verder. Het doel van de corporatie
als afzonderlijke realiteit staat los van de particuliere doeleinden van hen die haar
samenstellen. Dezen mogen daarnaast gerust het eigenbelang behartigen, maar dit
kunnen en mogen ze slechts doen binnen het kader van de dienst, die de corporatie
aan de volksgemeenschap bewijst. In alle bescheidenheid zij gezegd, dat de opinie
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door Schrijver voorgestaan, niet alleen theoretisch onjuist is, maar ook van een te
gering sociaal aanvoelen getuigt.
Arn. Borret
Emil BRUNNER, Gerechtigheid, een leer van de grondbeginselen ener
maatschappelijke orde. - W. ten Have N.V., Amsterdam, 1948, 304 blz.,
geb. f. 8,50.
Dit boek kan worden getypeerd als een poging van protestantse zijde tot een
maatschappelijke ordening, die op de eeuwige, onvergankelijke beginselen is
gebaseerd. Volgens S.
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zijn dezen vervat in het Christelijk natuurrecht, waarin de Bijbelse leer van de
scheppingsorde en de gerechtigheidseis van de ene heilig rechtvaardige God zijn
samengesloten. Het betoog, vooral in het eerste deel, is wat langdradig en vervalt
nogal eens in herhalingen; het is het klemmendst, waar de onaanvaardbaarheid van
de totalitaire staatsgedachte en de noodzakelijkheid om ter wille van de gerechtigheid
zowel de gelijkheid der mensen in wezen en grondrechten als hun ongelijkheid in
concrete omstandigheden, tot haar recht te laten komen, worden aangetoond. De
katholieke maatschappij- en staatsleer is aan S. niet onbekend, maar meer kan men
er niet van zeggen. Thomas van Aquino is de enige genoemde auteur en ééns wordt
hij tweedehands aangehaald in een citaat dat aan Gierke ontleend is. Waar de
katholieke leer van die van de S. afwijkt, wordt zij enigszins uit de hoogte ter zijde
geschoven, zoals bij de bindingskracht van het natuurrecht en het kerkelijk
renteverbod. De reden waarom de vredesboodschappen van Paus Pius XII in het
vage zijn gehouden, wordt gezocht in ene remming door politieke consideraties in
plaats van in ene vooropgezette beperking tot het principiële met uitsluiting van
practische politieke toepassingen. Protestanten en niet-christenen, die in eeuwige
onvergankelijke waarheden geloven, zullen aan de hand van dit boek hun inzicht
kunnen verdiepen en verstevigen; aan katholieken heeft het niets nieuws te leren,
wat in hun eigen boeken niet beter en juister verhandeld is, tenzij dat in grote lijnen
met de protestanten nuttig kan worden samengewerkt in de verspreiding der juiste
beginselen omtrent de maatschappelijke ordening.
Arn. B.
Prof. Mr J. VALKHOFF, Grondwet en maatschappij in Nederland
1848-1948, (met medewerking van de Prof. Donner Rüter Scholten en
Verberne en de Heren van der Goes van Naters en Verkade). - De Kern,
Den Haag, 1948, 364 pp., geb. f. 9,25.
Het eeuwfeest der grondwetsherziening van 1848 heeft vele publicaties doen ontstaan.
Te midden daarvan 'wil dit boek 'n eigen plaats innemen door juist op de
maatschappelijke en politieke achtergrond van de grondwet de nadruk te leggen. De
bevorderende en remmende invloeden zullen er in belicht worden' (blz. 14). Het boek
wil meer geven dan alleen ene feestelijke herinnering aan een merkwaardig feit uit
de vaderlandse geschiedenis. Het wil de burgers dichter bij de grondwet brengen:
daarom is het, behalve voor staatsrechtskundigen, voor iedere ontwikkelde lezer van
belang en begrijpelijk, al wordt bij uitzondering wel eens iets meer verondersteld
dan men van een leek in het vak verwachten mag.
In originele en onderhoudende bijdragen worden zowel de voorgeschiedenis en
de na de grondwetswijziging van 1848 voorgevallene maatschappelijke en politieke
veranderingen uiteengezet, als de mannen herdacht die de grondwet schiepen en
interpreteerden en de grondwet aan het Nederlands volkskarakter getoetst.
De uitlating, waarin Prof. Rüter op blz. 281 de 'specifiek Nederlandse vroomheid
en godsdienstige zin' meent te moeten kenmerken door Geert Groote en Menno
Simonsz tegenover de 'bezeten energie en schroeiende hartstocht' van Ignatius van
Loyola te stellen, ware beter achterwege gebleven.
Arn.. B.
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Mr Dr F.M. HAVERMANS, Beknopte psychiatrie voor
sociaal-werkenden, met een hoofdstuk over psychiatrie in het leger door
F.J.M. Schmidt, 3e dr., - J.J. Romen en Zn., Roermond, 1948, 173 bl., ing.
f. 5,10, geb. f. 6,-.
De 3e dr. van dit werkje biedt niet alleen enkele nieuwe hoofdstukken (algemene
psychologie en psychopathologie; op pad met de huisbezoekster; legerpsychiatrie),
maar tevens een ingrijpende omwerking van de vroegere drukken. De hoofdstukken
over psychopathieën en neurosen werden belangrijk uitgebreid; andere werden
ingekort en meer aangepast aan het gestelde doel.
De heldere en prettige wijze van
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behandelen, de rake voorbeelden, het gezonde en evenwichtige oordeel van den
schrijver maken dit boekje een zeer geschikte handleiding voor sociaal-werkenden.
Enkele opmerkingen. De bewering, dat een twaalfjarige met de hoofdzaken van
het sexuele leven vertrouwd dient te zijn (bl. 89) achten wij in haar algemeenheid
beslist overdreven. Bij de bespreking van het sterilisatie-vraagstuk (bl. 153v.) was
een duidelijker formulering van het katholieke standpunt gewenst geweest.
A.v.K.

Geschiedenis
Geestelijk Nederland 1920-1940. Onder redactie van Dr K.P. PROOST
en Prof. Dr Jan ROMEIN, dln 1 en 2, - Kosmos, Amsterdam-Antwerpen,
1949,, 303 pp. elk deel, per stel f. 19,50, elk deel afz. f. 12,50.
De bedoeling van deze 22 bijdragen door deskundigen geschreven is niet alleen aan
deze deskundigen gelegenheid te geven hun vak te populariseren, maar voornamelijk
om door vastlegging van de bloeiperiode op geestelijk gebied tussen 1920-'40 bij de
Nederlandse lezer belangstelling te wekken in het geestelijk leven der natie. Op het
terrein van onderwijs, kunst en wetenschappen wordt de lezer in grote lijnen wegwijs
gemaakt over de ontwikkeling, die deze verschillende vakken hebben bereikt. Dat
een lezer voor al deze 22 overzichten gelijke belangstelling zal hebben, kunnen de
schrijvers niet verwachten. De redactie heeft dit voorzien en daarom de delen
afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Wij voor ons hebben ons beperkt tot de lezing van
'Wijsbegeerte' door Prof. F. Sassen en 'Geschiedenis' door Prof. J. Romein. De
objectieve uiteenzetting der wijsgerige stromingen in ons land als de meer persoonlijke
visie van laatstgenoemde professor in de geschiedenis, zijn waardevolle gegevens
over de ontwikkeling, die deze beide vakken in die korte periode hebben doorgemaakt.
Wij twijfelen niet, dat gezien de namen der schrijvers de andere bijdragen op hetzelfde
niveau staan. Met de bewering der redactie: 'Hier ligt voor u: een compleet overzicht
van geestelijk Nederland' in deze periode, kunnen we het, tot onze spijt, niet eens
zijn. Vergeefs zochten we onder 'Godsdienst en Kerk' een afzonderlijke behandeling
van hetgeen sinds de volkstelling van 1930 de grootste kerk in Nederland is met haar
bijna 3 millioen gelovigen. In deze twintig jaar heeft de Rooms-Katholieke Kerk een
ontwikkeling meegemaakt, die voor geestelijk Nederland niet zonder betekenis is.
K.J.D.
James BURNHAM, De Strijd om de Wereldmacht. - H.P. Leopold, Den
Haag, 1948, 276 pp., geb. f. 6,90.
De Engelse tekst van dit werk is ontworpen in 1944, voltooid in 1946 en verschenen
in Maart 1947. De ongewijzigde Nederlandse vertaling is van 1948. Deze data
verklaren, waarom veel van hetgeen Burnham aan de Amerikaanse regering verwijt
'überholt' is. In hoeverre dit boek aan het veranderd en verbeterd politiek inzicht van
de V. St. heeft bijgedragen, kunnen we niet beoordelen. Ondubbelzinnig wijst
Burnham op de geweldige fouten tijdens en na de tweede wereldoorlog gemaakt, op
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de weifelmoedigheid van zovelen, ook nu nog, die met Roosevelt menen, dat met
de Sovjet-unie wel te praten valt. De scherpe uiteenzetting, die de schrijver geeft
over het wezen van het communisme en het doel der sovjet-politiek zal niet spoedig
verouderen. Politiek bezien, zo zegt hij, kan het communisme, zodra het de omvang
van een kleine secte heeft overschreden, geen enkele andere machtsgroepering naast
zich dulden en het einddoel der Sovjet is de verovering der wereld. Bij alle
kronkelingen in woorden en daden van hun leiders, moet men dit nooit vergeten. De
aansporing van Burnham om zich onder leiding der V. St. tegen dit dreigend gevaar
te verzetten, is vermoedelijk niet vergeefs geweest.
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De vertaler, Richter Roegholt, spreekt van 'De politiek der weifelmoed'. Sinds wanneer
heeft 'moed' zijn mannelijkheid verloren?
K.J.D.
Middeleeuwse Handschriften op Godsdienstig gebied, in het bezit van
de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, beschreven door P. Dalm. van
HEEL O.F.M. - Uitg. van de Stichting Vrienden der Gemeente-Bibliotheek,
Rotterdam, 1948, 203 blz.
Dit documentatiewerk bevat de beschrijving van 'n 40-tal handschriften uit de
Gemeente-Bibliotheek te Rotterdam, waarvan de meesten, blijkens het inleidend
woord van den huidigen bibliothecaris F. Kossmann, nog aangekocht werden door
Prof. W. De Vreese. Dat de beschrijver ruim gebruik kon maken van de aantekeningen
der Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (Leiden), eveneens door wijlen Prof. De
Vreese samengesteld, sluit niet uit, dat hier 'n werk van monnikengeduld is
gepraesteerd, waardoor niet alleen de beschrijver, maar tevens in niet geringe mate
de Vrienden der Gemeente-Bibliotheek, die de uitgave bekostigen, al de vorsers naar
ons geestelijk verleden zeer verplicht hebben. De beschrijving van Gebeden- en
Getijdenboeken is veelal zeer omslachtig, wegens de bonte verzameling die zij
samenbrengen. Men vindt ze hier in bijzonderheden en met soms wel korte, toch
voldoende incipit's en explicit's aangegeven. Meerdere verwijzingen naar de werken
van De Vreese, Kruitwagen, de nog steeds onvolledige maar zo nuttige studie van
M. Meertens, e.a., een uitvoerige lijst van 'Initia', en een uitgebreid register van
Personen en Zaken, verhogen de bruikbaarheid ten zeerste. In dit laatste ontbreekt
de naam van Ruusbroec, waarnaar nochtans bv. op blz. 155 meermaals verwezen
wordt, jammer genoeg naar de XII Doghede, die nu wel definitief op naam van
Godfried Wevel zijn komen te staan, zoals Prof. Dr J. van Mierlo afdoende bewees
in 'Verslagen en Mededelingen der Kon. Vl. Academie', 1941, blz. 429, vv. De 'prior
van gronendale' p. 146, is Jan v. Schoonhoven, die dus in de lijst achteraan 'n dubbel
verwijzingscijfer verdiende. (Zie Werken v. Jan v. Ruusbroec, 2e uitg., dl. IV, p.
LXVII).
L. Moereels
Harold FRENCH, Ik was achter het IJzeren Gordijn. Oost-Duitsland
in de greep van het Sovjetisme. - Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1948, 229
pp., geïll., geb. f. 5,90.
Drie omstandigheden hebben ons bij dit werk gehinderd. Vooreerst dat de schrijver,
een Nederlander, zich achter een buitenlands pseudoniem verbergt, vervolgens dat
hij niet verder achter het ijzeren gordijn is doorgedrongen dan de omgeving van
Berlijn en ten laatste, dat het boek, ofschoon de foto's uitstekend zijn, wat de
afwerking betreft, een enigszins slordige goedkope indruk maakt. Voor het overige
niets dan goeds. We kunnen ons volledig aansluiten bij het inleidend woord van H.
de Greeve: 'Afgezien van het feit, dat men het broodnodig heeft om zich te oriënteren
omtrent de politieke instellingen, partijen, namen en personen (in Berlijn), kan en
moet het tot gevolg hebben, dat het in ons het uiterste verzet wakker maakt.'
K.J.D.
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In het volgende nummer:
De literaire Mode van het Existentialisme in Frankrijk
door
Prof. Pierre-Henri SIMON, Gent
De Vrijheid der Wetenschap
door
Prof. Dr A. van LEEUWEN, Nijmegen
Moderne Romankunst en Moraal
door
G. STEFFENS, 's-Gravenhage

Onze abonné's die als nog een
BAND
(h a l f l i n n e n m e t g o u d o p d r u k )
wensen voor het eerste halfjaar (October-Maart) worden verzocht s p o e d i g dit op
te geven door op het Gironummer van de Philos. en Theol. College der Soc. van
Jesus, Leuven nr 384.97 20 fr. te storten met vermelding 'voor een band'
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ADAM, Dr A., De grootste echter in de Liefde. Een critiek op de gangbare
kuisheidsleer. - 't Groeit, Antwerpen, H. Nelissen, Bilthoven, 222 pp., Fr. 95.
ALLERS, Prof. Dr R., Het succes van een dwaling. - Boekhuis, Tilburg; P.
Vink, Antwerpen, 296 pp., Fr. 150.
ALLO O.P., E.B., De grote gedachten van Sint Paulus. - Schenk, Maastricht,
186 pp., geb. f. 5,50.
AVERNAETE, R., James Ensor. - De Sikkel, 14 pp., 25 reprod. Fr. 60.
BENOIT, J., Ex Corde. - A. Sijthoff, Leiden, 63 pp., geb. f. 2,90.
BERG, Dr P.W.J., van den, Het karakter der plattelandssamenleving. 2e dr. Van Gorcum, Assen, 133 pp., f 3,90 en f. 4,90.
BERNARDUS, Heilige, Mariapreeken van den H. Bernardus. Vert. d. A. van
Duinkerken. - Paul Brand, Bussum; De Kinkhoren, Brugge, geb. f. 7,90, Fr.
160.
BIRCHER, R., De Hunsa's, een volk dat geen ziekte kent. - De Driehoek, 's
Gravenland, 2e dr., 147 pp.
BOER, Jo, Kruis of Munt. - A. Stols, Den Haag, 308 pp., f. 6,90.
BOUMAN, Dr P.J., Samenleving in puin. - H.J. Paris, Amsterdam, 85 pp., f.
2,75.
BROECKAERT O.F.M., Dr N., Existentialisme. - Standaard-boekhandel,
Antwerpen, 62 pp., Fr. 25.
BROECKX, Dr J.L., Begrip en Schoonheid van de muziek. Standaardboekhandel, Antwerpen, 196 pp., geb. Fr. 155.
CAESAR, De Gallische oorlog. - De Nederl. Boekhandel, 256 pp., Fr. 50.
CASSIRER, E. e.a., The Renaissance philosophy of Man. - Chicago Press,
Chicago, 405 pp., geb. $ 5,00.
CHURCHILL, W., Mémoires over de tweede wereldoorlog. Dl II. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 438 pp., Fr. 220.
Collectanea Franciscana Neerlandica, VII-2. Doctor Evangelicus. Vier studies
over de H. Antonius van Padua. - Teulings, Den Bosch, 133 pp., f. 4,75, (f.
5,25).
CONINCK S.J., L. De, Problèmes de l'adaptation en apostolat. - Casterman,
Doornik, 166 pp., Fr. 45.
DAM, Jan, Neutraal Christendom. - De Koepel, Nijmegen, 341 pp., geb. f. 8,90.
DEGRIJSE C.J.C.M., O., Christelijk Humanisme. Dl II. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 461 pp., f. 11,25 en 12,50.
ECCLESIA DOCENS, Mit brennender Sorge, 62 pp., f. 1,15 (1,45); Praeclara
Gratulationis, 68 pp., f. 1,30 (1,60). - N.V. Gooi en Sticht, Hilversum.
ERENS, E., Uit het leven van Marguerite Marie Alacoque. - Paul Brand,
Bussum, 140 pp., geb. f. 4,75.
FELDER O.F.M., Cap., Dr H., Der Christusritter aus Assisi. 165 pp., geb. DM.
5,80; Jesus von Nazareth, Ein Christusbuch. 391 pp., geb. DM. 10, -. - Ferd.
Schöningh, Paderborn.
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G.G.G.-serie, no 638: Kard. Henry Edward Manning. Zijn leven en zijn werk.
Door N. Schoonderwoerd O.P., 60 pp.; no 640: Beschouwingen over en naar
aanleiding van het Politiek Delict. Door Prof. Mr F. Duynstee, 71 pp., - Den
Bosch.
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Onder redactie van Prof. F.
Baur, Prof. Asselbergs e.a., Dl IV. - Malmberg, Den Bosch;
Standaard-boekhandel, Antwerpen, 460 pp., kunstleer f. 20,50.
GEYL, Prof. Dr, Geschiedenis van de Nederlandse stam. Dl I. - Herz. uitg.,
Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 555 pp., geb. Fr. 330.
GROENEVELD, Dr G.W., Enige beschouwingen over de budgetaire conjunctuur
politiek in het bijzonder tijdens de hausse. - Dekker en v.d. Vegt, Nijmegen, 20
pp., f. 1,-.
HAESAERT, J., Théorie générale du Droit. - Em. Bruylant, Brussel, 497 pp.
HALLEN, B. van der, Zo was Beatrijs, Vrouw van Nazareth en Minne-zangeres.
- Lannoo, Tielt, 132 pp., Fr. 52 en Fr. 92.
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HELL, E., De leerling van Christus. Godsdiensthandboek voor R.K.
Kweekscholen. 3 Dl. - Paul Brand, Bussum, 217, 215 en 205 pp.
HUXLEY, Aldous, Ape and Essence. - Chatto and Windus, London, 153 pp.,
7 s. 6 d.
HIJMANS, E. en Dr A. MEY, Mens en Samenleving. Dl III. - W. de Haan,
Utrecht, 440 pp., Fr. 235.
JANSSEN, A., Leergang van bijzondere moraalphilosophie. 2 Dl. - Universitas,
Leuven, 252 en 284 pp., Fr. 65, 90 en 130.
JANSSENS, Dr J., Wezen en betekenis der standsorganisaties. - Tilburg, 31
pp., f. 0,60.
KEULERS, Dr Jos., Bijbelse geschiedenis. In 20 maandelijkse afleveringen van
f. 1,60 met bewaarmap en linnen stempelband. 5e dr. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik.
LA VEILLE S.J., E., Un semeur de joie. Adolphe Petit. 2e dr. - Lessianum,
Leuven, 412 pp., Fr. 90.
LECLERCQ, Chan. J., Le problème de la foi dans les milieux intellectuels du
XXe siècle. - Casterman, Doornik, 83 pp. Fr. 30.
LECLERCQ, Kan. J., Grondslagen der christelijke levenshouding. Dl. I. - 't
Groeit, Antwerpen; H. Nelissen, Bilthoven, 324 pp., Fr. 100 (120) en Fr. 120
(140).
LINTHORST HOMAN, Mr J., Drenthe. - van Gorcum en Comp., Assen, 47
pp., f. 1,25.
MARECHAL, S.J., J., Le point de départ de la métaphysique, Cahier V. 2e dr.
- Lessianum, Leuven, 625 pp., Fr. 250.
MATHOT C.ss.R., G.L., In Jezus' Lijden. Meditaties. Geïll. d. Ad. de Haas. Urbi et Orbi, Amsterdam, 93 pp.
MENS O.F.M., A., Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en
begaardenbeweging. - Standaardboekhandel, Antwerpen, 413 pp., Fr. 300 en
Fr. 350.
MEYER, J., De schoonheid van Shakespeare. 2 Dl. - W. de Haan, Utrecht;
Standaardboekhandel, Antwerpen, 338 pp. en 267 pp., geb. Fr. 148, f. 7,90.
NAAYKENS M.S.C., Dr B., Liefde en barmhartigheid. - Desclée de Brouwer,
Brussel-Amsterdam, 237 pp.
NUYENS O.P., A.J., Joris Karel Huysmans. - Standaardboekhandel, Antwerpen,
170 pp., Fr. 160.
OLDENDORFF, Dr A., Maatschappelijke tegenstellingen. - Dekker en van de
Vegt, Nijmegen, 24 pp., f. 1,-.
OVERDIEP, Dr G.S., Stijl en literatuurgeschiedenis. Bibliographie. Dl III. Standaardboekhandel, Antwerpen, 170 pp., geb. Fr. 160.
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[1949, nummer 9]
De Negende Zaligheid
door Dr P. Smulders S.J.
ACht zaligheden heeft Jesus ons voorgehouden, toen Hij in de bergrede de grondwet
van het Godsrijk ontvouwde, acht zaligheden, die als een uitdaging zijn voor ons
menselijk gevoel: 'Zalig de armen..., Zalig de zachtmoedigen..., Zalig de wenenden...'
(Matt. 5/2vv). Dat was het begin van zijn prediking. Maar toen Hij in de laatste dagen
van zijn verblijf op aarde de vorming voltooide van zijn leerlingen, die weldra de
leermeesters der mensheid zouden zijn, voegde Hij er een negende zaligheid aan toe.
Of liever, Hij vatte alles samen in wat de grondslag en het kort begrip van zijn
evangelie is: 'Zalig zij, die niet zien, en toch geloven.' (Joh. 20/29).
Over enkele dagen zullen de Apostelen de boodschap verkondigen van Gods Zoon,
die mens werd, die onderging in de dood om de zonden van de mensen, en die
triomferend verrees 'om onze rechtvaardiging' (Rom. 4/25). Alle mensen van alle
tijden zullen die blijde boodschap vernemen. Zalig zij, die niet zien, maar toch
geloven. Dat geloof zal de scheidslijn zijn tussen de schapen en de bokken, tussen
hen die ter rechterzijde en ter linkerzijde van den eeuwigen Rechter zullen staan,
tussen hen, tot wie Jesus spreekt: 'Komt gezegenden mijns Vaders: neemt bezit van
het rijk, dat voor u is bereid vanaf de grondvesting der wereld', en tussen hen, die
uit Gods mond zullen horen: 'Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur.'
(Matt. 25/32vv). Want 'wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet
gelooft, zal worden veroordeeld.' (Marc. 16/16). Of liever - het lijkt wel of de beminde
leerling de herinneringen van zijn voorgangers verbetert - 'Wie niet gelooft, is reeds
geoordeeld.' (Joh. 3/18).
Zoals het Concilie van Trente plechtig leerde, is het geloof de grondslag en de
wortel van onze redding en rechtvaardigheid (Denzinger n. 801). Zonder het geloof
is het onmogelijk aan de verlossing deelachtig te worden en aan God te behagen
(Hebr. 11/6). Wie niet gelooft, blijft wat ieder kind van Adam krachtens geboorte
is, een 'zoon van toorn' (Ef. 2/3). Voor hem is er geen verlossing en geen vergiffenis
van zonden, maar alleen Gods vloek, en het eeuwige vuur.
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Immers, God die ons geschapen heeft zonder ons toedoen, zal ons niet zonder onze
medewerking redden. Het heil is genade en onverdiende gave van goddelijke
goedheid, maar wij moeten die genade met vrije wil aanvaarden. De fundamentele
aanvaarding nu van de genade, is het geloof. Het is de vrijwillige instemming van
ons verstand in de blijde boodschap, die Gods Zoon verkondigd heeft, en die de Kerk
ons predikt. De mens is niet aan zijn lot overgelaten, maar Gods hand leidt hem op
de weg, die naar het eeuwig leven voeren moet. Als dan de mens zich zelfverzekerd
van God afwendt, en reddeloos verdoolt in steeds donkerder ellende en zwaarder
schuld, dan daalt de eeuwige Zoon neer uit de schoot van den Vader, om de broeder
der mensen te worden, hun zonde op zich te nemen en uit te boeten, de poort des
hemels voor hen te openen en de verloren weg te wijzen. Daarin geloven wij. Op die
boodschap geven wij door het geloof ons ja-woord. Dat beamen wij als wij zeggen:
'Ik geloof'.
Door het geloof geven wij de instemming van ons verstand in die waarheden. En
daarin ligt de moeilijkheid van het geloof. Want wij zijn zo aan de aarde gebonden,
dat wij slechts met moeite erkennen, dat de waarachtige werkelijkheid niet gelegen
is in de stoffelijke wereld of in dit tijdelijke leven, maar in God, die ons ware leven
is en ons eeuwig leven. Voor ons is werkelijk, wat in werkelijkheid schaduwen zijn;
en voor de bovenzinnelijke dingen zijn wij blind. Wij geloven in God, dus in de geest
en in de geestelijke zin van ons leven. Moeite ook kost ons het geloof, omdat wij
daardoor het failliet erkennen van ons menselijk denken en doen: niet op eigen kracht
bouwen wij, maar op de macht van Gods liefde en trouw. Niet door eigen inzicht
leiden wij ons leven, maar door het hogere en voor ons onbegrijpelijke en
ondoorgrondelijke licht van Gods woord. Wij mensen, die instinctief zoeken, ons
leven in eigen hand te houden, ons door eigen macht tegen alle slagen te verzekeren
en op eigen rede te vertrouwen, wij leggen door het geloof ons lot in de hand van
een ander. Van een Ander, die wijzer en sterker en liefdevoller is dan wij, maar toch
van een ànder. Geloven betekent dus het erkennen en aanvaarden van onze menselijke
beperktheid, om Gods grootheid te erkennen en ons door zijn hand te doen grijpen.
Daarom is het geloof ook de eerste en fundamenteelste daad van Godsverering: want
daardoor verloochenen wij het weerbarstigste deel van onszelf, ons trots verstand en
onze zelfverzekerdheid, om Gods opperheerschappij te aanvaarden over wat ons het
naaste en het liefste is, over ons diepste zelf. Wij zien niet en begrijpen niet, maar
laten ons leiden door den Vader, die ons liefheeft. En onfeilbaar leidt Hij ons
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naar die bestemming, die alleen door goddelijke liefde bedacht en door goddelijke
kracht bereikt kan worden: 'Zalig zij, die niet zien, en toch geloven.'
*

**

Geboren katholieken beseffen nauwelijks, welk een weldaad zij ontvingen met het
geloof. Dat licht werd ons ingestort in het doopsel, zodat het eerste ontwaken van
onze geest overstraald werd door die glans. Wij hebben niet eerst in eigen ziel de
vertwijfeling ervaren van de mens, wiens zelfverzekerdheid gebroken en verbrijzeld
wordt, en de strijd die hij zelfs in zijn wanhoop nog voeren moet met zijn trots, voor
hij zich door Gods genade grijpen laat en zich gewonnen geeft aan Christus. Voor
ons was het vanzelfsprekend, dat God bestaat en over onze daden richt, dat Jesus
ons verlost heeft en wij door Hem vergiffenis verkrijgen kunnen, dat ons na dit leven
met zijn wisseling van vreugde en leed het eeuwig leven der volle vreugde wacht.
Dat alles vormde een overtuiging, die wij indronken met de moedermelk, zodat de
geloofswerkelijkheid een deel werd van onze persoon, onze gewoonten, een tweede
natuur bijna.
Dit is een grote weldaad. God greep ons, toen wij nog kind waren, zodat wij even
vanzelfsprekend zijn woord aanvaardden als dat van onze moeder. Maar het kan ook
een gevaar betekenen. Juist in onze tijd.
Want evenals de eerste christenen leven wij weer in een tijd van radicaal ongeloof.
Er zijn geen 'gelovige' volkeren meer, en nauwelijks nog gelovige streken of dorpen.
De stem van het heidendom dringt tot in de meest verloren uithoek van het platteland
en richt zich tot alle lagen der bevolking. Geheel de huidige beschaving en
wereld-organisatie is doortrokken van het ongeloof. Het openbaar leven, het gedrukte
en het gesproken woord, en het suggestieve filmbeeld verkondigen, dat de aarde de
enige werkelijkheid is, en dat rijkdom en welvaart en macht, of comfort en genieten
het hoogste ideaal vormen voor de mens. Dat hij bovenal een geest is, wiens persoon
eeuwigheidswaarde heeft, en dat er bijgevolg geen waarlijk menselijk geluk bestaat,
dat niet op de eerste plaats geestelijk is; dat de mens niet door eigen vernuft en eigen
kracht, maar alleen door Gods voorzienigheid zijn bestemming bereiken kan: dat
alles wordt geloochend, of - wat misschien nog erger is - doodgezwegen als iets
onbeduidends. Iedere mens komt in aanraking met deze prediking. Iedereen ondergaat
daarvan de bekoring: want deze stem
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vindt weerklank in ons hart. Iedereen heeft dus persoonlijk te strijden voor zijn geloof
en voor zijn gelovige, christelijke overtuiging. De tijd van het milieu-katholicisme
is voorbij: van elke christen wordt een persoonlijke beslissing gevraagd.
Op die strijd en die beslissing moet dus ook ieder christen zich voorbereiden, wil
hij zijn geloof handhaven. Welbewust zal hij ernaar moeten streven, het geloof dieper
en sterker te doen wortelen in zijn denken en in zijn doen. Als hij zich niet schrap
zet tegen de suggestieve kracht van het ongeloof, zal zijn geloof vervlakken, zijn
geloofsinzicht en zijn christelijk waarde-oordeel vertroebeld worden, en sneller dan
in vroeger eeuwen zal hij zijn geloof verliezen. Er is in onze wereld geen plaats meer
voor geloof uit gewoonte en voor een katholicisme van een paasbiecht of sterfbed.
Gesteund door zijn milieu kon vroeger iemand onchristelijk leven, en toch zijn geloof
niet totaal verliezen, zodat de weg tot inkeer en genade niet geheel werd afgesloten.
Maar nu voert een leven van ongelovige praktijk vrijwel noodzakelijk tot
geloofsontkenning.
Daarom wordt nu meer dan ooit van eenieder gevorderd, dat hij in staat en bereid
is, voor zichzelf en voor anderen rekenschap te geven van zijn geloof (1 Petr. 3/15).
De ontwikkeling van onze geloofskennis moet gelijke tred houden met het geheel
van onze verstandelijke ontwikkeling. De intellectueel, die de huidige wereld tegemoet
treedt met de geloofskennis van de schooljongen, wordt bijna onvermijdelijk de prooi
van het ongeloof.
Daarom ook wordt van iedere christen geëist, dat hij zijn geloof waar maakt door
zijn christelijk gedrag. Want in eerste instantie berust het geloof niet op verstandelijke
ontwikkeling, maar op de houding van de vrije wil. Wij moeten willen geloven, en
daartoe als gelovigen willen leven. Zoals immers iedere zonde de klaarheid van het
geloofsinzicht vertroebelt, zo doet iedere daad van christelijke deugd, die in de grond
steeds een beaming is der christelijke werkelijkheid en waarde, het geloof helderder
stralen. Om christelijk te blijven denken, moeten wij christelijk leven.
Dit zal in de huidige wereld onze prediking zijn. Nu zovele menselijke
verwachtingen vergruizeld zijn, wenden tallozen hun aarzelend-vragende blik naar
de Kerk, dat is, naar óns. Helaas, vaak wordt het een ontgoocheling, omdat zij
christenen vinden, wier leven onchristelijk is. En zij besluiten, dat ook het christendom
de werkelijkheid niet bezit van het menselijk leven en de menselijke bestemming.
Ons apostolaat moet bovenal bestaan in ons leven. In de spiegel van ons gedrag moet
de zoeker het eerste licht zien van Christus.
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Hij moet daar het Godsvertrouwen vinden en de hoop op het eeuwige leven. Daar
moet hij ontdekken, dat de geestelijke dingen een werkelijkheid zijn en een
bovenmenselijke kracht. In het boek van ons leven moet hij lezen, niet slechts dat
de aarde geen vervulling geeft van 's mensen diepste streven - dat weet hij vaak reeds
uit bittere ervaring - maar dat er hogere waarden zijn. Hij moet ontdekken, dat zelfs
temidden van de bedreiging en ellende van onze wereld, vrede en vreugde te vinden
zijn, de vreugde der hoop en de vrede van christelijke liefde.
De vorst van de wereld, die de vader van de leugen is (Joh. 8/44), balt zijn krachten
samen tot een machtige stormloop op ons geloof. Wij zullen te strijden en te lijden
hebben. Houdt 'uw oog gevestigd op Jesus, aanvang en einde van het geloof' (Hebr.
12/2). Als God ons kastijdt, dan is het omdat wij zijn kinderen zijn. In het vuur van
de beproeving wordt ons geloof puur en stralend als zuiver goud, de lichtende spiegel
van Jesus' woord. Naarmate het offensief van de Satan voortschrijdt en zijn leugen
zich blootlegt, zullen zij, die als zijn trawanten ons hebben vervolgd, tot ons komen
om Christus te vinden. Want in onze volharding in sterk geloof en dappere
lijdensmoed zullen zij ontdekken, dat wat zij in hun strijd tegen Christus vertwijfeld
zochten, alleen in Christus te vinden is, de gerechtigheid, de liefde en de vrede.
Zo zullen wij, en zo zal Christus in ons, de wereld overwinnen en de vorst van de
wereld uitwerpen, door zijn slaven te voeren onder het zachte juk van Gods genade.
'En dit is de overwinning, die zegepraalt over de wereld: ons geloof!' (1 Joh. 5/4).
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De literaire Mode van het Existentialisme in Frankrijk
door Prof. Pierre-Henri Simon
MEN veroorlove ons eerst het onderwerp nader te bepalen.
We zullen hier het existentialisme niet behandelen als philosophische leer. Bestaat
er slechts één existentialisme of zijn er meerdere; welke zijn de bronnen ervan in het
Franse denken vanaf Maine de Biran tot Bergson, en vanaf Kierkegaard tot Max
Scheler in de Germaanse philosophie? Is er een essentieel-gemeenschappelijke
houding tussen zozeer uiteenlopend en verschillend gerichte geesten als Jean-Paul
Sartre, Gabriel Marcel, Berdjajeff, Jean Wahl, Lavelle, Le Senne, Merleau-Ponty,
Jankelevitsj? Is die houding te bepalen en welke is dan haar philosophische waarde
en haar historische betekenis? Deze vragen, die men normaal zou stellen in verband
met het existentialisme laten we doelbewust ter zijde. Met opzet zullen we ons ertoe
beperken een feit te beschouwen dat trouwens vrij treffend is: de verspreiding in
Frankrijk gedurende de laatste tien jaren van een literatuur die door de kritiek en het
lezend publiek terecht of ten onrechte als existentialistisch bestempeld werd. De
strekkingen dezer literatuur, de intuïties waarvan ze uitgaat, het aesthetisch en moreel
klimaat waarin ze zich ontwikkelt, de richting waarin ze schijnt te verlopen zullen
we trachten te bepalen. Dit kan natuurlijk niet zonder dat we verwijzen naar sommige
philosophische onderscheidingen, maar men begrijpe wel dat we hier niet een abstracte
ontleding geven van een gedachtensysteem of Weltanschauung. We stellen ons
tevreden met een studie van haar letterkundige neerslag.1.

I. - De Aflossing der Humanisten
De grote Franse schrijvers waren allen in het algemeen, maar dan toch vooral
gedurende de dertig eerste jaren dezer eeuw, humanisten in de morele betekenis van
dat woord. Met humanisme bedoel ik een geesteshouding die twee essentiële
affirmaties bevat: er bestaat een menselijke natuur en de mens wordt gekenmerkt
door het leven van de geest.

1.

Onder de menigvuldige schriften, gewijd aan het existentialisme als philosophie, vermelden
we Paul FOULQUIE, 'L'Existentialisme' (Presses universitaires de France, 1947) en vooral
Emmanuel MOUNIER, 'Introduction aux Existentialismes' (Denoël 1947).
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Er bestaat een menselijke natuur, d.w.z. voor de erfgenamen van onze Grieks-Latijnse
en christelijke cultuur, dat de bepaling van de mens niet afhankelijk is van de
bijkomstigheden van het individueel of gemeenschappelijk bestaan. Wel zal de
afzonderlijke mens dit ideaal-type min of meer benaderen naar gelang de perioden,
het peil van de beschaving en de phasen van de vooruitgang hem dit mogelijk maken;
maar dit menselijk type is als het ware voorafgebeeld en zijn verwezenlijking wordt
geëist door de finaliteit van de natuur. Een daad is niet menselijk alleen omdat ze
door een mens werd gesteld of beantwoordde aan de eis van een bepaalde toestand
waarin hij zich bevinden kon: een misdaad is onmenselijk. Wanneer we haar aldus
veroordelen, bevestigen we dat er boven de werkelijkheid der enkelingen een ideaal
is van de soort en dat de Mens in die zin de geschiedenis overschrijdt.
Deze transcendentie van de mens nu - en dit is de tweede affirmatie van de humanist
- hoort toe aan een wezen dat deel heeft aan de geest. Dit betekent niet dat hij zuivere
geest is: de mens is even wezenlijk een lichaam en 'qui fait l'ange fait la bête'. Maar
om zijn daden te schatten, erkent hij een waardeschaal waarin de waarden, die de
geest als zijn eigen doel nastreeft, de hoogste plaats innemen. De geest en niet het
lichaam. Het lichamelijk leven is egoïsme, begeerte, krachts- en heersersdrang,
uitbuiting van het zwakke door het sterke. Deze levenswaarden waardeert de mens
en hij zoekt ze te verwezenlijken naar de mate van zijn wezen, dat nog in het dierlijke
gevangen zit. De geest daarentegen richt zich naar de liefde, de gerechtigheid, de
waarheid en de schoonheid; hij betekent wijsheid en rede, niet determinisme of
instinct. En de mens is des te meer mens, naarmate hij geestelijker is en aldus de
Wijze, de Held, de Heilige of de Kunstenaar is. De mens aanvaardt zichzelf niet
eenvoudigweg van de natuur: hij bouwt zichzelf uit, of op zijn minst verbetert zichzelf
volgens een ideaal oerbeeld hem geleverd door zijn cultuur, d.w.z. zijn geoefende
en verrijkte intelligentie.
Aldus is het humanisme essentieel hierin gelegen, dat het aan de mens een bepaalde
plaats in het heelal toekent, en in de mens een bevoorrechte rol aan de geest. Binnen
deze grenzen kan het humanisme verschillende schakeringen krijgen naar gelang het
bijvoorbeeld steunt op een godsdienstige idee en de waardigheid van de menselijke
natuur rechtvaardigt door een gelijkenis met het goddelijke wezen of door een zekere
finaliteit in God; of daarentegen enkel een positieve grondslag aanneemt, waardoor
het de menselijke waardigheid vestigt als de eerste waarde, en de Rede als een veilige
en weldoende leidster,
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wiens aanspraken niet betwist mogen worden. Of dit humanisme nu christelijk of
profaan zij, en in het laatste geval, of het marxistisch of bourgeois-humanisme zij,
steeds bevat het een zeker idealistisch accent, vermits het de menselijke bestemming
ziet in de verwezenlijking van een vooropgestelde opvatting van de mens; een
optimistisch accent ook, daar het altijd insluit het geloof aan een absolute waarde,
die de contingentie van de geschiedenis beheerst, en aan het leven een zin geeft.
Wanhoop is dus nooit ten volle een humanistische houding: een speels scepticus als
Anatole France, een helderziend ontkenner als Valéry, een perplexe onrustige zoals
Gide, vinden als humanisten steeds een aesthetische of morele grondslag om zichzelf
te aanvaarden, en een traditie van hun cultuur waardoor zij zich met het leven weten
te verzoenen. Dit is trouwens het gevaar dat hen bedreigt: te leven binnen een wereld,
zo harmonisch gedacht, zo stevig en geruststellend begrepen, dat elke zin voor het
tragische en het onzekere verloren gaat.
Laten we nu onderzoeken hoe de Franse schrijvers, die nog tot de zogenaamde
humanistische generatie behoren, gereageerd hebben op de rampen van onze tijd: de
generatie der eerste vooroorlogse periode - Gide, Valéry, Claudel, Romain Rolland
- en die der eerste naoorlogse jaren - Duhamel, Giraudoux, Mauriac, Jules Romains,
Bernanos, Saint-Exupéry. Tegenover de grote onmenselijke chaos van een wereld
die overgeleverd is aan de verdrukking, de oorlog, de ellende en bedreigd door rampen
die men al te gemakkelijk voorzien kan, hebben ze allen verzet aangetekend en een
afwijzende houding aangenomen. Zij die nog leven, blijven protesteren in naam van
een menselijkheidsideaal.
Allen hebben, expliciet of impliciet, geloofd - en ze geloven nog - in de
gerechtigheid, de vrijheid, de rechten en de waardigheid van de mens. Worden die
waarden met de voeten getreden door misdadigers of bedreigd door het waagspel
der geschiedenis, dan ervaren zij deze ergernis en klagen ze aan. Steeds echter is het
de ergernis een heilige hierarchie te zien omvergooien, en niet de veel intiemere en
vlijmender ergernis, te leven in de fundamentele onsamenhangendheid van een
beginsel- en ordeloze wereld. Daarom ging hun geloofsdaad steeds vergezeld van
de hoop op de (althans mogelijke) eindzege van de rede en de wijsheid. Zelfs Valéry,
die het nihilisme het dichtst benadert, en wiens Faust een wanhoopszang aanheft op
de nood van de bewuste mens, verloochent nooit systematisch een beschaving die
hij wel als sterfelijk erkent, maar waaraan hij toch met gans zijn wezen verbonden
is. Zelfs Bernanos, die omwille van zijn christelijke
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bovennatuurlijkheid meer dan wie ook het aardse lot als tragisch had kunnen
aanvoelen, betwijfelt noch de betekenis noch de afloop van het drama der
geschiedenis; hij geloofde aan het verzet der vrije mensen. Wat de revolutionnaire
schrijvers betreft, die min of meer werden beïnvloed door het marxisme, indien zij
de wanorde van de bourgeois-wereld verwerpen, dan gebeurt dit met de vaste wil
haar te vervangen door de orde van een gemeenschap die rationeel zou zijn
opgebouwd voor het recht en het geluk van de mensen. Aldus vervoegt zich de
communistische houding zo goed en zo kwaad als 't kan bij een der essentiële
richtingen van het humanisme.
Hier openbaart zich echter een nieuw feit. Sinds 1930 ongeveer, en met nog meer
vertoon sinds het begin van de tweede wereldoorlog, beginnen talrijke Franse
schrijvers, vooral jongere, op de omstandigheden te reageren in een niet-humanistische
zin. Te midden van een wereld zonder verband noch orde, waar de onbeheerste kracht
en de instincten zegevieren en de persoonlijke lotsbestemming wordt verwrongen
en uiteengescheurd door grote, blinde en onweerstaanbare historische krachten, willen
en kunnen zij niet meer geloven in een ideale mens, in de heerschappij van de geest,
in de transcendente gerichtheid van de mensensoort, die recht zou hebben op geluk
en gerechtigheid. Door de dikke rookwolk van gebeurtenissen waarin ze dikwijls
persoonlijk en met hun eigen lichaam betrokken waren - oorlog, revolutie, wegvoering,
gevangenschap - zien ze en willen ze slechts zien, de concrete mens met zijn zwakheid
en ellende, maar ook met zijn levensdrang, met zijn genots- en machtsinstincten.
Gewenteld in de fataliteit, zijn de wereld en de geschiedenis voor hen onherstelbaar
zinloos en overgeleverd, niet aan een wet van vooruitgang, nog minder aan de plannen
van een voorzienigheid, maar aan de zuivere contingentie en aan het toeval. Overal
stoten zij op de muur van de tragiek - want wat is de tragiek anders dan het gevoel
van een duistere en zinloze weerstand, waartegen de kracht van vrijheid en rede, die
in de mens geboren ligt, te pletter loopt?
Grondig pessimisme, angst van het individuele geweten, verbonden met een
gemeenschappelijk avontuur zonder zin noch doel: dat is het vertrekpunt van deze
literatuur waarin de crisis van een beschaving, die van haar duurzaamheid niet meer
verzekerd is en twijfelt aan haar eigen waarden, met verbitterde kracht zal worden
uitgedrukt. En toch, te midden van deze chaos moet het leven aanvaard, moet een
vast aanknopingspunt gezocht worden. Welk zal het zijn? Voor hem die het geloof
in God bewaarde, is het Gods tegenwoordigheid zelf, de mystieke onderdompeling
van de ziel in
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een liefde, wezenlijk en sterk genoeg om alles wat Hij niet is onbeduidend te maken;
om aan de bijkomstigheden van het aardse drama alle waarde en belang te ontnemen.
Voor wanhopigen echter, die tevens goddelozen zijn, blijft slechts één zekerheid
waarop ze zich gaan vestigen: het gevoel van hun persoonlijk bestaan, van hun
concrete ik. Hier zullen ze nog trachten zich van dat bestaan af te wenden op het peil
van het intellectueel bewustzijn. Want evenals in het schouwspel der geschiedenis,
maar nog intenser en intiemer, ontmoeten zij er de tragedie, de angst van het wezen
dat zich bijkomstig en sterfelijk voelt. Enkel steunend op hun dierlijk, hun zintuigelijk
en sexueel leven zullen ze zich enigszins beveiligd voelen. Dit tenminste behoort
hen toe en is hun enig goed; wel voorbijgaand, maar op het ogenblik dat zij ervan
genieten onbetwistbaar en absoluut. Het geeft hun dat minimum van ogenblikkelijke
vreugde, genot en passie, dat hen vrijwaart tegen de wanhoop en de verlokking van
de dood. Daar dit ongelukkig bewustzijn elke steun en hulp verloor van de zijde van
een transcendente waarde, die het wezen en de daad rechtvaardigt, verschanst het
zich binnen het gevoel van een concreet en enig bestaan, waarvan de inhoud dreigt
te verarmen naarmate de demonen van twijfel en wanhoop zich inspannen om de
zekerheid van de geest te ontbinden. Dit is het ogenblik waarop de existentialistische
strekking in een literatuur de plaats van de humanistische richting inneemt.

II. - De literaire Orchestratie van de Angst
André Malraux kan voor zich de eer opeisen de eerste onzer tijdgenoten geweest te
zijn die het thema van de menselijke angst in een werk van hoge waarde heeft
ontwikkeld. Les Conquérants, La Voie royale vóór 1930, en vooral La Condition
humaine, in 1933 met de Prix Goncourt bekroond, waren niet slechts de wegwijzers
van de existentialistische roman, ze waren er reeds de meesterwerken van. Wanneer
Malraux een zijner helden uit La Voie royale, Perken, laat zeggen: 'Il n'y a pas... la
mort, il y a... moi qui vais mourir', tekent hij terzelfder tijd de zin van de tragische
overweging waarvan de nieuwe literatuur zal gevuld zijn en meteen hare directe en
subjectieve methode om een vraagstuk aan te pakken. De titel La Condition humaine
is even sprekend: Malraux zal zich wel wachten een 'menselijke natuur' en een eigen
volmaaktheid van de soort te affirmeren, indien deze bestaan; maar hij erkent een
condition humaine, een toestand van de mens in de wereld, een grondig drama dat
elk in zijn eigen bewustzijn bereikt door de verscheidenheid der individuele
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bestemmingen, en dat elk moet zoeken te overwinnen. Nu is het eigen kenmerk van
deze situatie dat ze zinloos is: het leven is absurd en de dood een ergernis, en het
drama van elke mens is de bewustwording daarvan. Zo zegt Tchen in La Condition
humaine: 'on trouve toujours l'épouvante en soi: il suffit de chercher assez profond.'
Om aan die verschrikking te ontkomen heeft men verschillende wegen beproefd:
opium, eros; doch die wegen liepen dood. Andere wegen zijn verhevener en niet zo
ontgoochelend - natuurlijk werd de godsdienst principieel uitgeschakeld -. Eerst is
daar het avontuur, de gevaarlijke en vrij gekozen activiteit, omdat ze is 'l'austère
domination de la mort' en omdat ze aan een kortstondig wezen toelaat door zijn durf
en stoutmoedigheid 'een litteken op de aarde te slaan'. Verder blijft nog de revolutie,
die voor de moderne mens de plaats van de godsdienst inneemt, omdat ze, zoals de
ethymologische betekenis van het woord religie dat zegt, de mensen 'verbindt', hun
individuele eenzaamheid doet samensmelten in de levende gemeenschap van een
geloofssolidariteit en een strijderskameraadschap: ze doet een zon van hoop dagen.
Tenslotte blijft nog de kunst, de schepping van expressieve en blijvende vormen,
waarin de mens zijn droom van een ogenblik laat stollen en doorgeeft aan de
geschiedenis. Het schijnt wel dat Malraux in zijn laatste werken, en vooral in Les
Noyers de l'Altenbourg resoluut deze derde zuiveringsweg gaat: men heeft de indruk
dat hij meer vertrouwen heeft in de scheppende daad van de dichter dan in het gebaar
van de held, om de demonen van de angst te bannen. Want immer blijft de angst
heersen, en zelfs een triomfante revolutie kan hem niet vernietigen. Daar ligt precies
de diepe oorzaak van Malraux' breuk met de communisten: voor hem speelt het
essentieel menselijk drama zich niet af op het sociaal-economisch plan, maar in een
geestelijke sfeer, in de inspanning van het bewustzijn om de zin van het leven en de
verachting voor de dood te veroveren.
La Nausée van J.P. Sartre dateert van 1938. Deze kreet van wanhoop en weerzin
werd in de Franse roman dus nog voor de oorlog geslaakt. De 'walg' is de afkeer die
ieder bewust wezen ervaart, wanneer het ontdekt heeft hoe toevallig, hoe
onverklaarbaar en absurd het bestaan, elk bestaan, ook het zijne blijft; wanneer het
zich overbodig gevoeld heeft in deze wereld waar alle dingen en alle wezens
overbodig zijn. Al deze nutteloze aanwezigheden, die zijn bewustzijn van een toevallig
bestaan benauwen, vergelijkt hij met een 'marmelade', een 'confiture' waarin hij zich
gekleefd voelt.
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Hij walgt van de dingen die hij aanraakt, en zelfs van zijn lichaam, dat ding, nog
zwaarder om te slepen, nog ondraaglijker dan de andere. In zijn ogen heeft de mens
slechts enige waardigheid in de mate dat hij volledig, lucied, en zonder bedrog noch
kwade trouw, het angstig gevoel der absurditeit van het bestaan op zich neemt.
Wellicht zal hij het middel vinden om die angst te overstijgen, doch alleen op
voorwaarde dat hij hem tot op den bodem doorvorst en volstrekt iedere vulgaire
uitvlucht weert, waarmee hij zich op goedkope wijze een goed geweten kan veroveren.
Hoofdzaak is geen 'ploert' te zijn, - en voor Sartre is de ploert op de eerste plaats de
bourgeois, die voor zichzelf de comedie van het sociale aanzien speelt; het is verder
de humanist, die een willekeurig systeem van morele waarden uitdenkt om zijn
optimistische kijk op de mens en het leven te wettigen. Beiden sluiten zich op in de
begoocheling, en verstoten de moed om de tragiek van iedere bestemming in de ogen
te zien.
Wat dan? Kan men aan deze levensangst niet ontsnappen? Bestaat er geen andere
grootheid, dan in zich de afkeer en de wanhoop te onderhouden? De laatste bladzijden
van La Nausée laten een minder sombere idee doorschemeren, de eerste schets van
een oplossing. Een phonoplaat die Roquentin, de held van de roman, in een café
beluistert, onthult hem een wijze van bestaan, die niet zo toevallig, zuiverder en
aannemelijker is: het bestaan van een kunstwerk. Indien ik van mijn smart die
contingent is en zonder enige finaliteit, muziek maak, indien ik uit de chaos van mijn
leven muziek kan halen die ik geschapen heb, indien ik tenslotte, zoals het lied op
de phonoplaat, leer 'souffrir en mesure', dan ontsnap ik, tenminste gedeeltelijk aan
de absurditeit van mijn wezen. Toch moeten we onmiddellijk opmerken dat deze
soort verlossing van de mens door de aesthetica niet essentieel schijnt in de moraal
van Sartre. Deze weg wordt tegen het einde van La Nausée geschetst, maar schijnt
onmiddellijk weer verlaten te worden. In de volgende werken, vooral in Les Mouches
en Les Chemins de la Liberté beproeft Sartre een steiler en lastiger weg: hij wil de
morele angst overwinnen door beroep te doen op een morele waarde en hij polariseert
het geweten van de mens rondom het gevoel van de vrijheid.
Een analyse van en vooral een kritiek op Sartre's opvattingen van de vrijheid
zouden een lange studie vergen. De mens is een overtollig wezen, 'une passion inutile',
maar hij is dan toch vrij: vrij om zich zelf door elk van zijn daden uit te vinden; vrij
om tegenover de omstandigheden waarin hij zich gesteld ziet, zichzelf, 'gelaten en
opstandig' te kiezen. De menselijke onvolmaaktheid is niet een
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essentie, of een definitief vastgesteld idee; zij is een mogelijkheid, niet vastgelegd
op voorhand, die niet achter mij, niet boven mij, zelfs niet voor mij ligt, maar in mij;
elk mijner daden is menselijkheid die ik realiseer, gestalte die ik aan de mensheid
geef. Meer dan een onderwerp en een voorwerp is de mens een ontwerp, een nieuwe
bestaansmogelijkheid, die voortdurend voor hem uit geprojecteerd wordt, een zuivere
vrijheid, een onuitputtelijke scheppingskracht. Men kon zich de vraag stellen of het
mogelijk zou zijn een moraal op te bouwen op de idee van een vrijheid als enige
transcendentie, los van elke ondergeschiktheid aan een doel dat deze keuze oriënteert.
Laten we deze vraag ter zijde stellen en onze aandacht op twee punten vestigen.
Primo, de centrale plaats van de exegese der vrijheid in het werk van Sartre en in dat
van zijn zeer verwante navolgster, Simone de Beauvoir; tweedens, beider mislukking
om aan de angst te ontsnappen door het duizelingwekkend gevoel van een vrijheid
die niet weet waarheen ze gericht is, en die zichzelf door zichzelf rechtvaardigt.
Wanneer Orestes de bewoners van Argos gaat bevrijden van de vrees voor de goden
en van de wet van Jupiter, is hij er zich klaar van bewust dat hij hen niet de vrede,
maar de wanhoop brengt; maar hij troost zichzelf met de trotse verklaring dat 'het
menselijk leven aan gene zijde van de wanhoop aanvangt'. Evenzo verklaart een held
van Simone de Beauvoir in Le Sang des autres: 'Je ne choisis pas d'être, mais je suis
une absurdité responsable d'elle même, voilà ce que je suis.' Iets ongerijmds,
verantwoordelijk voor zichzelf. Hoe kan iemand deze tegenstrijdige bepaling zonder
afschuw aanvaarden, dit bewustzijn dat van zijn eigen natuur losgescheurd is?
Nog kort voor de oorlog, in 1939, liet Albert Camus, een jonge schrijver, die van
Noord-Afrika naar Parijs gekomen was, zijn lied van angst voor het bestaan opklinken
in Noces. Het bewustzijn van het sterfelijk wezen is fundamenteel smartelijk; de
wereld heeft geen zin, de eenzaamheid van het hart is niet te helen. Er is voor de
mens geen ander geluk mogelijk dan zich te gooien in het bedwelmend gevoel van
lichamelijk leven, dan zich te wentelen in de golven van de zee, in de wellust van
de physische liefde, in het genot van te ademen, terwijl men de dood, de goden en
de mensen vergeet. Camus ontdekt tegenover het Italiaans landschap, dat 'de wereld
schoon is, en buiten haar geen heil bestaat... De geest is niets, zelfs niet het hart. En
dat de steen die verwarmd wordt in de zon, of de cypres die de open hemel verwijdt,
het enige universum begrenzen, waarin gelijk te hebben een zin krijgt: de natuur
zonder mensen.' Deze nieuwe
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heftige ontkenning van het mensdom wordt in 1942 herhaald en beklemtoond in
L'Etranger. De held van deze roman is werkelijk een banneling op deze aarde der
mensen: hij is evenmin in staat om zijn moeder te bewenen als om zijn minnares te
beminnen. Hij leeft doelloos, moordt zonder reden en sterft verbitterd en
Godslasterend, zonder enige andere solidariteit te hebben ervaren dan die van de
ongevoelige schoonheid van het heelal, die van 'la tendre indifférence des choses'.
L'Etranger zal waarschijnlijk de meest typische getuigenis en het klassieke document
van de veertiger jaren blijven, door zijn krachtige gedrongenheid van stijl, zijn intens
gevoel en zijn heldere ontleding.
Maar was een dergelijk gevoel houdbaar? Kon vooral een mens zoals Camus, die
gedurende de Duitse bezetting actief deelnam aan de weerstand en rondom zich
mensen zag die hun leven, dat absurd maar kostbaar bestaan, waagden voor de morele
waarden van gerechtigheid en vrijheid, zulk een houding verdedigen? In 1943
openbaart Le Mythe de Sisyphe de overgang van een morele anarchie, die op een
zinnelijk pantheïsme steunde, naar een stoïcisme, dat nog wel wanhopig, maar toch
positiever en moreler was: ongetwijfeld valt het rotsblok van Sisyphus immer terug;
de mens zal altijd onbekwaam blijven om het kwaad te overwinnen en orde en geluk
in de wereld te vestigen. Maar precies deze gerichtheid van de wil naar orde en geluk
maakt van hem een mens; deze heldhaftige inspanning naar het betere, welke ook
het historisch gevolg ervan weze, wettigt zijn bestaan. Een jaar later verschijnen in
het geheim de Lettres à un Ami Allemand, waarin kordaat stelling genomen wordt
tegen het nationaal-socialistisch nihilisme, dat uitloopt op een moraal van geweld
en verdrukking en die een actief pessimisme verdedigen, dat 'de gerechtigheid kiest
om aan de aarde getrouw te blijven'. Aldus gaf hij een eerste gestalte aan zijn bekering
tot het menselijke, waarvan La Peste in 1947 het schitterend teken was.
Malraux, Sartre, Simone de Beauvoir en Camus wezen de grote richting van de
zogenaamde existentialistische literatuur. In hun spoor hebben vele jonge auteurs
dezelfde strekkingen beklemtoond en overdreven: de strekkingen namelijk van een
literatuur die het motief van de menselijke angst orchestreert en, met uitsluiting van
ieder beroep op geloof en een godsdienstig doel, de mens tot zichzelf beperkt, hetzij
tot zijn lichaam als instrument van genot, hetzij tot zijn vrije wil, die zich zelf een
doel kan kiezen. Hierbij kunnen we als karakteristieke voorbeelden citeren: de roman
Drôle de Jeu van Roger Vailland,
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waarin een intellectueel nihilist alleen door zijn zin voor het brutale leven en de
gewelddaad aan de zelfmoord weet te ontsnappen; het merkwaardig verhaal van
Romain Gary, L'Education Européenne, waar de heldenfeiten van de weerstand
verbonden blijven aan een diepe twijfel over hun waarde, aan een wanhopig 'à quoi
bon?' waardoor de heldhaftigheid iedere betekenis verliest; On joue perdant van
Colette Audry, een donker pessimistische novellenbundel; Le Repos du septième
Jour van Marc Soriano, die de toevalligheid en absurditeit van het leven ontwikkelt;
recenter is: Le Voyage aux Horizons van Pierre Fisson (Prix Renaudot 1948) met
een beschrijving van de wanhopige ervaringen van een jonge Fransman in de huidige
Duitse chaos.
Er is meer. Het existentialistisch klimaat in Frankrijk wordt sinds een tiental jaren
nog geaccentueerd door de stroom van vertalingen van Amerikaanse romans. De
boeken van Hemingway, Dos Passos, Steinbeck en Caldwell brengen de lezers
eveneens een direct, vereenvoudigd, brutaal en meestal pessimistisch en hard
levensinzicht2.. Kenmerkend is ook de verspreiding van Kafka, en de aantrekking,
uitgeoefend op de verbeelding, door de wereld van de nachtmerrie, de duizeling, het
ongerijmde en de angst die oprijst uit boeken als Le Château en Le Procès. Daaraan
moet men toevoegen de recente verdedigingen van het oeuvre van Marquis de Sade,
die, zonder enige morele zekerheid, in de donkerste diepten van het onbewuste of in
de trancen van de erotiek op zoek gaan naar een uitweg om te ontsnappen aan de
afschuw voor de gedachte en het leven.

III. - Grenzen en Waarde van het literair Existentialisme
De gevaren van en de bezwaren tegen een dergelijke literatuur zijn evident. Zij dreigt
de wil te deprimeren en de verbeelding mee te slepen in een duistere en onzuivere
wereld die tenslotte verstikkend werkt en ondraaglijk wordt. Om het leven in zijn
brutale en onmiddellijke werkelijkheid uit te beelden verbant zij uit haar stijl alle
bekommernis van beleefdheid en moraliteit; zij vertoont een neiging om de literaire
taal te vernielen door ze vol te proppen met incorrecte grove uitdrukkingen3., en ze
kwetst de fijngevoelige sensibiliteit door

2.
3.

Voor de literaire en morele waarde van de Amerikaanse roman, cfr. de studie van Mw.
Claude-Edmonde MAGNY, 'L'Age du Roman Américain' (Ed. du Seuil, 1948).
Dit is vooral waar voor de jonge romanschrijvers, epigonen van Sartre. Sartre zelf kan, zoals
hij het bewezen heeft in LES MOUCHES en in zijn essay over Baudelaire, schitterend
schrijven. Wat Malraux en Camus betreft, nooit hebben ze eraan verzaakt een verzorgde taal
te schrijven om hun nood en weerzin uit te drukken.
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het uitstallen van obsceniteiten en door haar erotische bezetenheid4..
Het zou nochtans op oppervlakkigheid en critisch onvermogen wijzen indien we
bij deze indrukken wilden blijven en in de literaire mode van het pessimistisch
existentialisme slechts een phenomeen zagen van intellectueel verval en morele
ontbinding. Laten we dus onmiddellijk opmerken dat deze literatuur laag is, akelig
en dikwijls weerzinwekkend, dat ze echter zeer ernstig is en berust op een
bewustwording van de tragiek der menselijke bestemming; zij staat in direct en
diepgevoeld verband met een beschavingscrisis, die ze zeker niet heeft uitgevonden
noch verwekt, maar waarin ze gewikkeld werd en haar verklaring vindt. In een wereld
waarin razende conflicten van machten en instincten heersen, in dit vreselijk 'univers
concentrationnaire', zo sterk ontleed door David Rousset5.; in het atoomtijdperk, waar
plots blijkt dat de wetenschap in staat kan zijn de mensheid uit te roeien en onze
planeet te vernietigen, kan niemand er verbaasd over zijn dat heldere en gevoelige
geesten, die in een verheven opvatting van godsdienst en moraal geen gronden meer
vinden om te leven en te hopen, door angst worden gegrepen, bezeten worden door
een gevoel van absurditeit en tragiek, en zich uit wanhoop werpen op de afleiding
van een doelloze activiteit of de dofheid van een zuiver zintuigelijk bestaan.
Bertrand d'Astorg noemt in Esprit die literatuur der existentialisten een literatuur
van 'oneerbiedigheid en gegrinnik', en hij verklaart: 'Adel, overtuiging en hoop werden
ons genomen; wij zijn schurken uit helder inzicht, sceptici uit wijsheid en wellicht
wanhopigen uit ernst'.
Ik begrijp best het gevaar van deze houding: zij vestigt de aandacht der geesten
op de wanorde van deze wereld en schept een wanhoopsepidemie, een soort dolle
overgave aan het niet en een intellectuele lafheid, waar door men zich wenst te werpen
in het ijle, waarvoor geest en lichaam terugschrikken; aldus de chaos vereeuwigend
door het acuut bewustzijn van die chaos. De humanist, hij weze christen of niet, is
voor onze ziekten altijd nog een beter geneesheer, daar hij boven het wanordelijk
vertoon van leven en geschiedenis enkele vaste en transcendente waarden spant, die
de mensen definiëren en wettigen; hij geeft kracht aan onze verzwakte rede, hij stelt
ons de gezondheid als een normaal doel voor en hij hanteert de genezende kracht
van de hoop.

4.

5.

Men kan een goede kritiek op de existentialistische literatuur lezen in het boek van Mw.
Nelly CORMEAU, 'Psychologie du Roman' (Renaissance du livre 1947) Cfr. ook R.M.
ALBERES, 'Portrait de notre Héros' (Le Portulan, 1945) en over dit laatste boek, ons artikel
'Le Sentiment du Tragique dans la Litérature contemporaine', Revue Générale Belge, janvier
1947.
David ROUSSET, 'L'Univers concentrationnaire' (1946) en 'Les Jours de notre Mort' (1948),
(aux Editions du Pavois).
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Ook hier echter moet men de existentialistische auteurs recht laten wedervaren. De
beste en de grootsten hebben zich nooit opgesloten in het zich vermeien in de
wanhoop: zij evolueren naar een soort stoïcisme. M. Albérès merkt zeer juist op in
zijn Portrait de notre Héros dat de gemeenschappelijke morele basis van Kafka,
Sartre, Dos Passos en Malraux enerzijds is het vaststellen van 'l'absence de sens de
la vie', maar anderzijds het bevorderen van de 'radeloze moed door dat geloof vereist'.
De helden van Sartre en Malraux, maar heel wat meer nog die van Camus, gaan
voortdurend op zoek naar redenen om te leven: de actie, de revolutie, de kunst en
zelfs de plicht (want La Peste van Camus is inderdaad niets anders geworden dan
een apologie van de plicht van staat, van de individuele inspanning voor het algemeen
welzijn en de orde). Sartre omschrijft uitstekend de geestelijke dimensie van het
existentialisme wanneer hij bij de aanvang van zijn moreel onderzoek het woord van
Dostojewski plaatst: 'Indien er geen God bestaat, is alles geoorloofd.' En vermits
blijkbaar niet alles geoorloofd kan zijn, komt het er op aan in de chaotische
onzekerheid van 's mensen bestaan, een levensstijl uit te denken waarin actie,
gemeenschap en geluk mogelijk worden. Voor zover het existentialisme positief is
zoekt het steeds naar een transcendente waarde. En wanneer Sartre verklaart dat zijn
school zich wijdt aan 'de verdediging van de zelfstandigheid en de rechten van de
persoon', wanneer Simone de Beauvoir schrijft: 'Wat belang heeft, is de wijze waarop
de mens zichzelf overtreft', wanneer op zijn beurt Camus getuigt: 'Ik blijf geloven
dat de wereld geen hogere zin heeft. Maar ik weet dat iets erin zin heeft, en dat is de
mens, want hij is het enige wezen dat eist een betekenis te hebben', moet men dan
niet inzien dat een verhevener strekking van het existentialisme, over een gescherpt
bewustzijn van het tragische heen, zich bij een verruimd en verjongd humanisme wil
vervoegen?
Wel is dit een humanisme dat gevaarlijk leeg blijft van elke christelijke substantie.
Nochtans mogen we een mogelijke toegang tot de christelijke waarden niet
verwaarlozen. De opvatting van Sartre over de vrijheid moet aan een theoloog wel
ontgoochelend en onvolledig voorkomen, daar ze trots boven de leegten van de
hoogmoed hangt. Maar men kan toch aannemen dat Sartre zich niet vergist omtrent
de mens, wanneer hij de waardigheid van de mens zoekt in zijn vrijheid, en dat aldus
zijn moraal als een tegengif kan werken tegen het ketterse totalitarisme, dat het
persoonlijke wil opgelost zien in een vage, enigszins dierlijke collectiviteit. Wanneer
Malraux voor de
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tragiek van de mens geen historische, economische noch sociale oorsprongen aanwijst,
maar een grondig geestelijke bron, dan zegt hij een categoriek neen tot het dialectische
materialisme en herwaardeert hij de ziel. De notie eindelijk van menselijke solidariteit,
gemeenschap van streving in een hogere liefde en in een revolutionnaire hoop,
transponeert op het natuurlijk plan sommige waarden, die de grondslag van de
christelijke moraal uitmaken.
Dit wil niet zeggen dat deze literatuur christelijk is, maar dat ze voor een christen
mogelijkheden van inzicht en van een dialoog insluit.
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Moderne Romankunst en Moraal
door Gerhard Steffens
IN kringen van letterkundigen, literaire critici en moralisten wordt tegenwoordig
gedisputeerd rond een vraagstuk, dat als inzet heeft het karakter van de moderne
literatuur en meer speciaal dat van de moderne roman. Men heeft dit complexe
verschijnsel trachten te interpreteren als een betreurenswaardige poging om de
pastorale critiek weer als hoogste vorm van literaire beoordeling in te voeren. Het
komt mij voor, dat deze laatste voorstelling van zaken niet slechts schromelijk
overdreven is, maar bovendien de werkelijke betekenis van het dispuut voorbijziet.
Het gaat er niet om, een oude en inmiddels geheelde wonde opnieuw open te rijten.
Veeleer vindt de tegenwoordige controverse haar oorsprong in de moderne roman
zelf, en zij heeft ons inziens haar eigen, reëele oorzaken.
In de eerste plaats is er het feit, dat de wijsbegeerte sedert de eerste wereldoorlog
duidelijk nawijsbaar in anthropologische richting gaat, zodat de mens en de
problematiek rond het menselijk zijn hoe langer hoe meer het centrale thema van de
wijsbegeerte worden. De nieuwste wijsbegeerte wordt niet slechts gekenmerkt door
een toenemende wending naar realisme en metaphysiek, maar ook - en wie het
karakter van het metaphysisch denken kent, zal zich er niet over verwonderen - door
een groeiende belangstelling van de vraagstukken van het menselijk zijn. Een
overduidelijk bewijs van deze belangstelling levert het personalistisch karakter van
de hedendaagse wijsbegeerte. De materialistische philosophen buiten beschouwing
gelaten - overigens een zeer klein aantal - leggen de tegenwoordige denkers de nadruk
op de bijzondere waarde van de menselijke persoon en daarmee op de betekenis van
geestelijke waarden. Op een bijzondere dramatische wijze wordt dit personalisme
tot uitdrukking gebracht door de existentialisten. De existentie-philosophen hebben
op een speciale wijze en met een zekere rigoreusiteit het vraagstuk van het mens-zijn
in het middelpunt van hun denken geplaatst. Ten andere is daar het druk besproken
vraagstuk van het humanisme, dat eveneens van deze anthropologische wending
getuigt. Onder de thomisten is de wending bijzonder merkbaar bij hun beroemdste
vertegenwoordiger, Jacques Maritain, om slechts één naam te noemen.
Voor de letterkunde en speciaal voor de roman heeft dit alles zijn gevolgen. Aan
de algemene doorwerking van de philosophie op de ideeën en gedragingen van de
mensen ontkomt ook de literator niet. Men onder-
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schat de philosophie in dit opzicht gemakkelijk, omdat men denkt, dat zij eigenlijk
geen levenswaarde heeft. Maar wie het karakter van de ideeën in een bepaalde periode
van de geschiedenis aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt, zal tot de bevinding
komen, dat vele van hen een vijftig jaar of langer geleden in wijsgerige vorm door
één of meer wijsgeren verkondigd zijn. Vele van de ideeën, die tegenwoordig in de
massa leven en daar als vanzelfsprekende waarheden aanvaard worden, zodat ze
zelfs tot leuzen uitgroeien, waren voor een goede halve eeuw nog slechts het eigendom
van bepaalde wijsgerige kringen. Voor het feit van deze beïnvloeding is het van
weinig belang, of de wijsgeer voor de wijsbegeerte zelf veel of weinig betekenis
heeft gehad. Hoe hoger het gehalte van zijn denken is geweest, hoe langzamer zijn
ideeën tot de massa zullen doordringen. Het blijft echter een feit, en de geschiedenis
levert het bewijs, dat wat de philosophie vandaag leert, het geloof van morgen of
overmorgen zal zijn.
Nu is het gemakkelijk te begrijpen, dat deze doorwerking van de philosophie de
romanschrijver eerder bereikt dan de massa. Zijn natuurlijke sensibiliteit voor nieuwe
stromingen is bovendien een factor, die niet iedereen bezit. Alleen al om deze reden
heeft de anthropologische wending in de wijsbegeerte de romanschrijver niet
ongemoeid gelaten. Maar er is meer. De wending heeft bovendien een bijzondere
coïncidentie veroorzaakt, waarvan de volledige betekenis op het ogenblik nog moeilijk
geschat kan worden. Vanaf het ogenblik dat de personalistische richting in de
wijsbegeerte zich doorzette, is de romankunst bijzonder ontvankelijk komen te staan
tegenover de wijsgerige thema's en de wijsgerige methodiek. Het gevolg is geweest,
dat niet alleen de wijsbegeerte naar een definitieve waardebepaling van de mens
zoekt, maar dat ook de moderne roman aan de strijd om de beslissende waardebepaling
van de mens is gaan deelnemen. In enkele gevallen heeft de verwantschap inzake
object en thema zelfs geleid tot een samensmelting van literaire vorm en wijsgerige
inhoud. Jean Paul Sartre en Gabriël Marcel gebruiken het drama en de romanvorm
om hun wijsgerige visies gestalte te geven.
Wat de ontvankelijkheid van de moderne roman voor de wijsgerige methodiek
betreft, constateren we, dat niet alleen in het buitenland maar ook in ons land
vooraanstaande romanciers het zwaartepunt van het zuiver beeldende en verhalende
verplaatsen naar het analyserende, psychologiserende, verklarende, kortom
problematiserende procédé en daarbij somtijds met een zekere voorkeur gebruik
maken van de monoloog en de dialoog. Maar eenmaal dit procédé toegepast, stuit
de romanschrijver onherroepelijk op het probleem van het kwaad in het menselijk
leven, omdat deze methodiek daartoe een inhaerente geschiktheid bezit. Haar
innerlijke verwantschap met de wijsgerige is hiervan de fundamentele reden. Evenals
de wijsgerige
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methodiek de philosoof voor het probleem van het kwaad plaatst als het wijsgerig
vraagstuk bij uitstek - er is wel eens gezegd, dat het kwaad de philosoof maakt -, zo
brengt ook deze moderne, met de wijsgerige verwante, romanmethodiek de literator
in zeer nauw contact met de werkelijkheid van het kwaad in het menselijk leven.
Langs de weg van deze methodiek ervaart de roman-kunstenaar evenals de wijsgeer
het kwaad in zijn meest wezenlijke aspect van verstoring en aantasting van orde en
harmonie. Hierin moeten we m.i. de verklaring zoeken van het feit, dat het typische
gevecht van de literatuur in onze dagen niet meer is een zuiver aesthetisch gevecht,
maar in de grond een ethische strijd, een strijd om de beslissende waardebepaling
van de mens. Daardoor heeft de moderne roman dat speciale karakter gekregen, dat
hij in feite heeft. De controverse tussen romankunst en moraal is gegroeid uit
oorzaken, die in de innerlijke structuur van de moderne roman zelf aanwezig zijn.
De moderne roman zelf heeft de problematiek in het leven geroepen, en noodzaakt
ons als vanzelf om de vraag naar de verhouding tot de moraal uitdrukkelijk opnieuw
te stellen.
Behalve op deze beïnvloeding van de zijde der wijsbegeerte moet nog gewezen
worden op de hernieuwde bewustwording in de naoorlogse tijd van de noodzaak van
hechte zedelijke normen. Het komt mij echter voor, dat deze bewustwording voor
een belangrijk deel samenhangt met het algemene streven naar een juiste
waardebepaling van het menselijk zijn, al zal ze ongetwijfeld ook een reactie
betekenen op bepaalde uitwendige gebeurtenissen. In ieder geval kunnen we haar
zien als een versterking van de reeds bestaande anthropocentrische tendenz in het
Westerse denken.
Ik meen nu de principiële problematiek in de volgende vragen te kunnen
samenvatten. Is de literator als zodanig nog aan andere normen gebonden dan aan
de wetten van de aesthetica? Zo ja, hoe dient de zedelijkheid op de literaire arbeid
in te werken? Tenslotte: doet een tekort aan moraliteit ook aan het kunstwerk als
kunstwerk afbreuk?
Laten we vooraf vaststellen, dat we op geen van deze vragen een werkelijk
antwoord kunnen geven, indien we niet uitgaan van een bepaalde opvatting over het
wezen van de mens en de zin en doelstelling van het menselijk leven. Het gaat in dit
geval immers om vragen, die een waardeoordeel veronderstellen, en een
waardeoordeel is nu eenmaal niet te geven, zonder een bepaalde opvatting over het
menselijk zijn en een vaststelling van de roeping van de mens als uitgangspunt.
Waardeoordelen, zoals ze hier gevraagd worden, zijn slechts mogelijk, als ze steunen
op en uitgaan van een bepaalde, en in zekere zin dogmatische visie op de mens.
Zonder deze verankering eindigt ook op dit gebied alle onderzoek en denken in een
volslagen relativisme en scepticisme.
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Nu lijkt het mij, hiervan uitgaande, voor geen bestrijding vatbaar, dat volgens een
integraal christelijke levensvisie de romanschrijver als romanschrijver voor zijn
concepties en de uitwerking daarvan verantwoordelijk gesteld moet worden. De
specifieke arbeid van de romancier valt niet buiten de orde van de actus humanus,
van de uitsluitend aan de mens eigen dadenwereld. Deze arbeid is zelfs een menselijke
daad bij uitstek, die noch in de geestenwereld noch in de wereld van de dieren
aangetroffen wordt. Evenals alle menselijke akten staat ook de specifieke arbeid van
de romanschrijver in het teken van de vrijheid en daarmee van de zedelijkheid. Het
is een niet-toelaatbare verabsolutering van een deelgebied, de eigen werkzaamheid
van de romanschrijver te onttrekken aan het domein van de moraliteit, deze
werkzaamheid van een afzonderlijke, alleen voor de romanschrijver geldende moraal
afhankelijk te stellen of haar uitsluitend genormeerd te achten door de wetten van
de aesthetica. De onderscheidingen, die hier door sommige, ook katholieke,
aestheticisten plegen aangebracht te worden, zijn historisch gezien symptomen van
een doorwerking van het calvinistisch dualisme tussen natuur en bovennatuur en
betekenen in feite een verbrokkeling van de integrale levensopbouw, een ondermijning
van het christelijk humanisme, een ontbinding van de samenhang, die de christelijke
finaliteitswetten eisen van het harmonisch mensenleven, dat geheel en al en uitsluitend
geordend is op de zalige aanschouwing en de volmaakte liefde tot God. Juist in zijn
kwaliteit van kunstenaar is de romanschrijver niet iets toegestaan, wat hem volgens
de natuurlijke of bovennatuurlijke zedewet verboden is. Omdat hij voor zijn menselijke
daden verantwoordelijk is, is hij voor al zijn artistieke concepties en hun uitwerking
verantwoordelijk tegenover zichzelf, tegenover de gemeenschap en tegenover God.
Hoe zou het ook anders kunnen zijn, daar de artistieke werkzaamheid voortvloeit uit
het maakvermogen, een vermogen, dat in eigenlijke zin slechts de mens als mens
toekomt. Het domein van het aesthetische ligt derhalve niet alleen niet buiten dat
van het ethische, maar is zelf bij uitstek ethisch, omdat het bij uitstek menselijk is.
Het formele onderscheid tussen de begrippen 'schoonheid' en 'goedheid' verhindert
niet, dat de werkelijkheid van het schone en het goede identiek zijn in het menselijk
zijn en werken. Als we de afdruk van het verstand in de materie schoon noemen, is
a fortiori de zedelijke orde schoon, omdat de geestelijke klaarheid der rede haar
stempelt tot harmonie. Kunst is geen schepping, maar in wezen een hér-schepping
en dit is zij dan alleen, wanneer zij als creatuurlijke werkzaamheid een navolging is
van het onafgebroken scheppen van de grote Kunstenaar, zoals St. Augustinus God
noemt, in Wiens werken het zijnde, het ware, het goede en het schone identiek zijn
en die het kwaad, de zonde slechts toelaat, om er het goede uit te trekken.
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Om het wezen van de kunst echter volledig duidelijk te maken, dienen we haar
in-ordening in het menselijk leven nader te bezien. In zijn boek Art et Scolastique
noemt Maritain het domein van het maken het domein van de kunst in de meest
algemene betekenis van het woord. De kunst, zegt hij, is krachtens haar wijze van
werken wezenlijk menselijk, omdat haar formeel element, datgene wat haar maakt
tot wat zij is, de recta ratio factibilium is, de juiste maatstaf bij het maken. De kunst
is dus geen sensitieve werkzaamheid; zij is niet het resultaat van een voelen of een
verbeelden alleen, maar als echt menselijke uiting noodzakelijk en uiteraard gericht
op de menselijke vervolmaking. Als zij echter op de menselijke vervolmaking gericht
is - en deze vervolmaking is vóór alles zedelijk, dan moet de kunst ook zelf en wel
innerlijk zedelijk zijn, anders kan zij de zedelijke vervolmaking van de mens niet
bewerken. Als we de woorden in hun strict philosophische zin nemen, zouden we
dus met Maritain kunnen zeggen, dat de kunstenaar mens is, alvorens kunstenaar te
zijn, en dat hij mens moet zijn om kunstenaar te zijn. Dit is de achtergrond van de
waarheid, dat de kunst in vitale betrekking staat tot de zedelijkheid en de moraal,
zodat een kunstwerk, een roman, die God en zijn zedelijke orde kwetst, zichzelf
schendt en aan wezenlijke schoonheid inboet.
Voor de romankunst is bovendien een speciale reden aanwijsbaar, waarom zij
meer dan andere kunsten in een intrinsieke relatie staat tot de moraliteit. Het eigen
kenmerk van de romankunst is immers, dat zij tengevolge van de eigensoortelijke
introspectie van de literator, het gehele menselijke wezen uitkristalliseert in de meest
intieme overtuigingen, gevoelens en verborgen strevingen. De extrospectie speelt in
het eigenlijke proces van de romanschepping slechts een ondersteunende, aanvullende
rol, omdat ook de uitwendige ervaring subjectief omgezet wordt en daarna
geobjectiveerd wordt. De romanschepping is in wezen een poging tot subjectieve
realisatie van de volledige mens en het volmenselijke. Teneinde onze eigen
werkelijkheid te verklaren tracht zij een nieuwe werkelijkheid te scheppen. Maritain
typeert daarom de moderne roman zeer nauwkeurig, wanneer hij zegt: 'C'est l'humanité
elle-même à former, scruter et gouverner comme un monde, qui est son object de
création' (A. et Sc. pag. 298). Er is dientengevolge een innerlijke, organische band
tussen het zieleleven van de literator (zijn subjectiviteit) en het werk, waarin hij zijn
gedachten vorm geeft, met andere woorden: zijn gedachten zijn geen louter objectieve
aanschouwingen, maar een stellingname, een openbaring van het innerlijke van een
ziel, die zichzelf al of niet bevestigd weet in de objectieve ordening van de natuur
en bovennatuur en dit al- of niet-staan in de orde met zijn persoonlijke vrijheid
aanvaardt of verwerpt en dienovereenkomstig een
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nieuwe werkelijkheid als ideaal poogt te creëren. Het is daarom voor geen bestrijding
vatbaar, dat de godsdienst en de moraal van essentiële betekenis zijn voor de roman,
juist en inzoverre hij een literair kunstwerk is. De innerlijke structuur van de literaire
scheppingsdaad wordt wezenlijk bepaald door het zedelijk en godsdienstig leven van
de literator, dat wil dus zeggen: door zijn ethische houding tegenover de morele
wetgeving en door zijn godsdienstigheid tegenover God. Waar deze intrinsieke,
wezenlijke binding doorbroken is, is verraad gepleegd aan de schoonheid, is het
product hoogstens een knap maak-werk, maar geen kunstwerk, geen hérschepping,
omdat het de splendor veri, de schittering van het ware, verduistert en dooft. Met
een variatie op de bekende stelling: de sociaal-economische opbouw zal zedelijk zijn
of hij zal niet zijn, kunnen we zeggen: de moderne romankunst zal zedelijk zijn of
ze zal niet zijn. 'Alle experimenten ten spijt zal niets haar verval tegenhouden, als
de romanschrijver zich niet bezint op het grote drama dat alle andere omvat: de
bevrijding van de mens door zedelijke zuivering, en wat is zedelijke zuivering anders
dan heiliging' (Van der Hallen: Spiritualistische Epiek).
We kunnen daarom met betrekking tot de verhouding van moraal en moderne
romankunst de volgende beginselen opstellen:
1) Iedere romanschrijver is als zodanig niet slechts gebonden aan de wetten der
schoonheid, maar ook aan de normen van de natuurlijke moraal, die in de zijnsorde
haar fundament heeft. Hij moet omwille van de kunstwaarde van zijn werk niet enkel
naar de aesthetische hemel zien, maar tegelijk en als het ware in één blik ook de
ethische hemel beschouwen, omdat de werkelijkheid van het schone niet buiten die
van het zedelijke ligt. De katholieke romanschrijver (hiermee bedoel ik degene, die
zijn inspiratie put uit die volledige levenswerkelijkheid, waarin de genade de gevallen
natuur op een goddelijk plan brengt en die de christelijke roeping van mens en wereld
doorgrondt en uitbeeldt) - de katholieke romanschrijver dient voor de kunstwaarde
van zijn werk bovendien het bewustzijn van de christelijke normen onvertroebeld in
zich te dragen en de weg der christelijke volmaaktheid te bewandelen. Niet iedere
roman-schrijvende katholiek is dus een katholiek romanschrijver. Deze welhaast
simpele waarheid wordt zo gemakkelijk uit het oog verloren, zowel door de schrijvers
over christelijke thema's en verhoudingen als door de literaire critici van katholieke
huize. Men versta mij echter goed: een katholiek romanschrijver behoeft niet
noodzakelijk een heilige te zijn, want een heilige zijn en het bewustzijn van de
christelijke normen onvertroebeld in zich dragen is niet hezelfde. Het praedicaat
'katholiek' beschermt hem in dit ondermaanse niet automatisch tegen een overtreden
van diezelfde normen en een afdwalen van de weg, die naar de integrale menselijke
volmaaktheid voert. Voor
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zijn katholiciteit is de roman afhankelijk van het bovennatuurlijke perspectief, dat
hij biedt. De katholieke romanschrijver beschrijft zijn sujetten niet uitsluitend als
natuur-phaenomena maar tegelijkertijd als voorwerp van strijd tussen God en duivel,
terwijl hij de existentialiteit van beide situaties tracht te verenigen in een zieleleven,
dat naar bevrijding of slavernij streeft.
2) Iedere romanschrijver dient zich vervolgens bewust te zijn, dat zijn werk een
graadmeter is voor zijn persoonlijke gehalte aan moraliteit en een zedelijke indicatie
vormt van zijn eigen leven, waarvoor hij zich overeenkomstig de zedelijkheidsnormen
te verantwoorden heeft.
Indien hij tot publicatie overgaat, ontstaat er naast deze persoonlijke
verantwoordelijkheid nog een sociale, voor welke de ergernis als het meest belangrijke
criterium geldt, hetwelk hij daarom van meet af aan dient te verdisconteren. Want
omdat het zo goed als zeker uitgesloten is, dat de romanschrijver uitsluitend voor
zichzelf schrijft - dergelijke lieden komen tegenwoordig, dunkt me, niet voor - vallen
beide verantwoordelijkheden practisch samen. St. Thomas van Aquino drukt zich
aangaande deze sociale verantwoordelijkheid van de kunstenaar zeer formeel uit:
'Als een kunst voorwerpen maakt, zegt hij, waarvan de mens niet zonder zonde
gebruik kan maken, dan zondigt de artist zelf, die dergelijke werken tot stand brengt,
omdat hij een ander rechtstreeks aanleiding tot zonde geeft' (Summa theologica II-II,
169, 2 ad 4). De sociale verantwoordelijkheid van de schrijver treedt voor het eerst
in werking, zodra hij zijn manuscript uit handen geeft. Eenieder zal het met mij eens
zijn, dat het natuurlijk niet aangaat, deze sociale verantwoordelijkheid van de schrijver
af te wentelen op de uitgever, ofschoon ook deze als causa medians, als bemiddelende
oorzaak met vrije wil, een belangrijke sociale verantwoording draagt. De sociale
verantwoordelijkheid van de schrijver is echter reeds in het geding, wanneer hij zijn
manuscript aan de uitgever aanbiedt.
3) Tengevolge van de wederzijdse implicatie, de vervlochtenheid van het ethische
en het aesthetische doet elk moreel tekort aan de roman als kunstwerk afbreuk. Met
betrekking tot de kunstwaarde van de roman zijn schoonheid en zedelijkheid in
functionele samenhang: de één is een functie van de andere. Daarom is de moraal
niet alleen maar een stok achter de deur noch uitsluitend een soort prophylaxe, doch
een functioneel element van de kunst.
Waarom ik dit beginsel uitdrukkelijk formuleer, niettegenstaande het in het
voorafgaande besloten ligt? Omdat ook de literaire critiek bij het vraagstuk van de
verhouding van moraal en moderne romankunst ten nauwste betrokken is. Het is
daarom op zijn zachtst gezegd, gewenst, althans in het kort de eisen van een
volwaardige critiek te formuleren.
Dat schrijver zowel als lezer van de literaire criticus een integrale
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beoordeling mag eisen, zal niemand bestrijden en de literaire criticus het allerminst,
omdat het zijn taak is, een dergelijke critiek te leveren, als hij op de naam van criticus
aanspraak wil maken. Nu menen sommige critici blijkbaar, dat een integrale critiek
een soort aanvulling behoort te zijn van het werk, dat zij bespreken, en daarom kunnen
ze niet nalaten, een uitstalling te geven van hetgeen ze zelf over het behandelde thema
weten. Ze vergeten echter, dat schrijver noch lezer om een soort appendix vragen.
Wat zij vragen is een intrinsieke critiek, een critiek, die in het innerlijke van het werk
zelf haar oorsprong vindt en zich daartoe beperkt en die de wezenlijke waarde van
het werk of de onwaarde ervan in het licht stelt. Wil een dergelijke intrinsieke critiek
daarenboven integraal, volwaardig zijn - en zoals we gezegd hebben, behoort ze dat
te zijn -, dan dient zij zich bovendien te baseren op en rekening te houden met de
twee-eenheid, de wezenlijke vervlechting van schoonheid en zedelijkheid. Een
volwaardige critiek moet de wetmatigheid van het domein der schoonheid zowel als
van het domein der zedelijkheid als een totaliteit bij haar beoordeling van de literaire
schepping verdisconteren. Een eenzijdige aesthetische critiek is evenmin volwaardig
als een louter pastorale of materiële critiek, die met het opsporen van onfrisse, abjecte
en immorele passages in het werk meent te kunnen volstaan. De wederzijdse implicatie
van schoonheid en zedelijkheid eist, dat voor de aesthetische beoordeling niet alleen
de schoonheidsnormen, maar ook de zedelijkheidsnormen worden gehanteerd, en
dat voor de morele beoordeling niet enkel de zedelijkheidsnormen, maar tevens de
aesthetische normen in het geweer worden gebracht. Zolang de particuliere
wetmatigheid van de beide afzonderlijke gebieden, die slechts in formeel opzicht
onderscheiden gebieden zijn, niet doorbroken wordt en een levend, volmenselijk
contact met het geheel van het werk wordt gelegd, is van een integrale, een
volwaardige critiek geen sprake. Elke dusdanige eenzijdige critiek mist uit het oogpunt
der schoonheid de splendor veri, de schittering van het ware. Als fundamentele
beginselen voor een integrale critiek gelden daarom, dat de literaire criticus het
verantwoordelijkheidsbesef van de romanschrijver toetst aan de morele waarde, die
diens werk heeft voor de gemeenschap; dat hij iedere onechtheid, die een gevolg is
van een disproportie, een wanverhouding tussen subjectiviteit en volmenselijkheid,
veroordeelt als een aanslag op de schoonheid en de kunstwaarde van het werk zelf;
dat hij tenslotte dat soort van waarachtigheid en eerlijkheid afwijst, dat in objectieve
zin een ontwrichting van het geweten demonstreert en per slot van rekening op een
schuldig (moreel) tekort bij de literator wijst.
Ik verheel mij niet, dat de voorafgaande formuleringen van de verhouding van
moderne romankunst en moraal geen genade vinden in de
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ogen van de pure aestheticisten en ook niet in de ogen van hen, die ofschoon ze de
l'art pour l'art-theorie zeggen te verwerpen, in feite begoocheld zijn door het
begrippelijke onderscheid tussen schoonheid en zedelijkheid en daarom de hier
gegeven beginselen afwijzen als zijnde een brute, ongevoelige negatie van het ware
wezen der kunst. Ik moet daar echter op grond van de uiteengezette beginselen
tegenover stellen, dat de enghartigheid van deze aestheticisten, hun in wezen
onvruchtbaar specialisme, want dat is het, de moderne roman tot een probleem voor
zichzelf maken. Deze lieden kluisteren de moderne roman in de uitzichtloze cirkelgang
van de artisticiteit en ontzeggen hem de verticale vlucht, waartoe hij het vermogen
in zich draagt. Hun aesthetisch specialisme zal de moderne roman doen eindigen in
het niets en het absurde. Het zou wel eens spoedig kunnen blijken, dat de pure
aesthetische critiek veel meer dan de pastorale critiek er toe heeft bijgedragen, dat
de voor de romanschrijver zo noodzakelijke authentieke inspiratie in een doodlopende
straat is komen te staan. Met een katholieke literatuurcritiek, die omwille van de
schone gevoelens van het werk de zedelijke peiling verwaarloost en daardoor aan
een schijn van schoonheid de voorkeur geeft boven het wezen, kan men alleen deernis
hebben, zoals men deernis kan hebben met iemand, wiens goede bedoelingen
schipbreuk lijden.
Ik heb tot slot van deze principiële beschouwingen nog één vraag te beantwoorden
en wel de vraag: hoe dient de moraal op de literatuur, i.c. de moderne roman, in te
werken?
De actuele betekenis van deze vraag is eenieder duidelijk, die het werk van Mauriac,
Bernanos, Daniël-Rops, van de Engelse romanciers Greene en Waugh kent. Vooral
in het oeuvre van een Mauriac zijn de sporen van een conflict tussen moraal en
aesthetica aanwijsbaar. Men heeft hem verweten, dat hij natuur en genade als een
tegenstelling ziet en in de critiek is hem zelfs de naam van 'l'immoraliste chrétien'
toebedeeld. Wat dit betreft, bezitten, om slechts twee namen te noemen, Greene en
Bernanos in veel sterkere mate dan Mauriac het bewustzijn van de realiteit van de
genade in het leven. Hun werken behoren ongetwijfeld tot het allerbeste, dat de
katholieke romanliteratuur in de laatste jaren heeft opgeleverd. Toch blijft de
katholieke roman, d.w.z. het literaire kunstwerk, dat het karakter van het Christendom
in zich draagt, een opgave, een ideaal, dat weliswaar bereikbaar is, maar dat behalve
grote gaven van geest en hart een zuivere bron van echte christelijke inspiratie vraagt.
Ook voor de katholieke romankunst geldt het woord van Fra Angelico: 'Om de dingen
van Christus te schilderen, moet men met Christus leven', of om een woord van
Bernanos te gebruiken: de katholieke romankunst dient gebaseerd te zijn op het
'réalisme intégral et vrai'. Nogmaals, het
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is gemakkelijker een romanschrijvende katholiek te zijn dan een katholiek
romanschrijver. Indien literator-zijn een roeping is en geen vak of een ambacht, dan
is de roeping van de katholieke romanschrijver om een dubbele reden een hoge
uitverkiezing.
Het is deze bijzondere roeping, die het bestaan van de katholieke roman aan enige
voorwaarden bindt, die de niet-katholieke schrijver moeilijk gesteld kunnen worden.
Van de andere kant kan de schrijver, die behalve een goed mens ook een goed christen
is en door zedelijke daadvaardigheid en bezinning de katholieke heilswerkelijkheid
tot een subjectieve verworvenheid heeft gemaakt, op enige prae's bogen, die de
niet-katholieke schrijver niet heeft. De subjectieve ervaringen van de niet-christelijke
romancier zullen immers niet die hoogte en diepte bereiken ten aanzien van de
werkelijkheid en de zin van goed en kwaad als de persoonlijke belevingen van de
katholieke literator. 'Slechts een christen', zegt Maritain, 'kan een volmaakt
romanschrijver worden, omdat alleen hij enig idee heeft van wat er in de mens is.'
Het bovennatuurlijk inzicht maakt het hem mogelijk, zijn sujetten terzelfdertijd op
een dubbel plan te zien, op twee plannen, waarvan hij weet, dat zij existentieel, in
de actuele feitelijkheid één zijn, omdat de genade geen aanplaksel van de natuur is,
maar deze innerlijk omvormt, zodat zij op een hoger, goddelijk niveau gebracht
wordt. Daarom zou men om een oeuvre van een Proust te schrijven, zoals het eigenlijk
geschreven behoorde te worden, het innerlijk licht van een St. Augustinus moeten
bezitten. Dit zijn de prae's van de katholieke romanschrijver. De waarlijk katholieke
romanschrijver ervaart in zijn persoonlijke strijd de labiele hechtheid van zijn zedelijke
verworvenheden. Bij zijn eigen moeizame opgang naar de toppen van het goede leert
hij het polaire, het diametrale karakter van de uitersten in de mens kennen, - de trek
naar de pool van het kwaad en de onrust naar de rust in het goed van God. Hij kent
en doorleeft zijn eigen mens-zijn als een wezen, waarin dier en engel een voortdurende
strijd voeren, zodat hij eeuwig in beweging is naar een rustpunt, dat zijn eigen natuur
hem niet vermag te geven. Maar omdat hij de weg naar de christelijke volmaaktheid
bewandelt, kent hij niet alleen beter dan de niet-christelijke schrijver het louter
menselijke en datgene, wat de mens naar beneden trekt, maar kent hij ook - en dit is
zijn privilege - datgene, wat hoger dan de mens ligt en in staat is de mens boven
zichzelf uit te heffen. Zijn toeven in het kwaad en in het spel der passies is geen
blijven steken in, maar een overstijgen van het kwaad. Zijn houding tegenover het
kwaad is, om een wijsgerige term te gebruiken, zowel immanent als transcendent.
De katholieke romanschrijver beschikt daardoor over mogelijkheden van subjectieve
ervaringen, die de niet-katholiek niet heeft. Hij voldoet niet alleen beter dan de
ongelovige aan
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de in zich meer gemakkelijke voorwaarden voor het beschrijven van het lagere, maar
ook aan de moeilijker vereisten, die gelden voor het beschrijven van het hogere. Juist
inzake het mysterie van het kwaad in het menselijk leven opent de zuivere bron van
daadwerkelijke christelijke inspiratie hem een perspectief, dat bevorderlijk is voor
een integrale kunstschepping, terwijl de connaturaliteit, de natuurverwantschap van
zijn christelijk bewustzijnsleven met de existentiële situaties, waarin zijn romanfiguren
denken en handelen, hem behoedt voor een conflict tussen moraal en aesthetica.
Het vraagstuk van de katholieke roman wordt daarom beheerst door de eis van
een christelijke inspiratie en door het bezit van de deugd der christelijke wijsheid,
terwijl beiden op hun beurt weer afhangen van een daadwerkelijk christelijk leven.
Ik weet het, deze eis is hoog gesteld, maar hij is onverbrekelijk verbonden met de
noodzaak der authenticiteit, van de echtheid, die bepalend is voor de kunstwaarde
van de katholieke roman. Bovendien zijn er in samenhang met deze grondvoorwaarde
nog andere condities te noemen, die eveneens vervuld moeten worden.
Ofschoon de kennis alléén van de katholieke geloofs- en zedenleer en van de
christelijke wijsbegeerte niet tot een christelijk leven leidt, is deze kennis niettemin
van belang voor een authentieke kunstschepping op het gebied van de romanliteratuur.
Met een loutere ervaringskennis omtrent het feitelijk gedrag van de christenmens of
met een theoretische kennis, die zich niet verder uitstrekt dan de katechismus, kan
de katholieke romanschrijver niet volstaan. Hij dient de katholieke leer als zodanig
in zichzelf te verdiepen en persoonlijk in haar natuurlijke en bovennatuurlijke waarden
te doorleven. Dan alleen zal hij de vereiste critische houding kunnen opbrengen ten
opzichte van de vele moderne stelsels en methoden. Een al te vlotte, en zoals dikwijls
voorkomt, een al te oppervlakkige assimilatie van de psycho-analytische of
existentialistische procédé's doet afbreuk aan de inspirerende geest van het werk, die
nu eenmaal christelijk behoort te zijn, en maakt het werk on-echt, aesthetisch
minderwaardig. Het zijn niet de moderne theorieën zonder meer, die een roman tot
een modern kunstwerk maken. In dit opzicht laten vele katholieke romanschrijvers
zich al te gemakkelijk verleiden door een onverantwoordelijke zucht naar moderniteit
om de moderniteit. Nodig is, dat de moderne theorieën tot een subjectieve doorleving
van een christelijk geweten zijn geworden. Want dan alleen kunnen zij een
waardevolle verrijking betekenen van de katholieke romankunst en deze opvoeren
naar toppen, die de niet-christelijke romanschrijver niet in staat is te bereiken.
Tot slot een summiere bespreking van enige eisen, die in sommige critieken met
een zekere voorkeur gehanteerd worden of waaraan somtijds
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zelfs het karakter van 'het laatste woord' gegeven wordt. De hypochondrische
opvatting, die een roman meent te moeten afwijzen, omdat hij het gemene en lage
in de mens beschrijft, is zowel uit het oogpunt van zedelijkheid als van schoonheid
onaanvaardbaar. Iets anders is de eis te stellen, dat de literator het kwaad kwaad moet
noemen, ofschoon het stellen van de eis niet direct van een critisch vernuft getuigt.
Per slot van rekening is genoemde eis immers een conclusie, die zonder een feitelijke
verificatie van de praemissen, waaruit zij getrokken is, veel weg heeft van de
zwevende leuzen, waarmee de politici de massa begoochelen. Wanneer de
romanschrijver de samenhangende beginselen van de morele en aesthetische orde in
zichzelf geconcretiseerd heeft, is aan de eis, dat het kwaad kwaad genoemd moet
worden, door hem voldaan. Daarom dient de critiek niet zozeer te onderzoeken of
in alle gevallen deze norm is nageleefd, dan wel na te gaan of de inspiratie van het
werk een zedelijke en christelijke is. Hetzelfde geldt voor de eis, dat de romanschrijver
inzake de motieven, die zijn figuren bij hun keuze tussen goed en kwaad leiden, zijn
persoonlijke instelling moet laten blijken. Ook deze eis is een natuurlijke consequentie
uit het beginsel der persoonlijke doorleving, dat bepalend is voor de echtheid van
het werk. Niet de incidentele demonstratie van de persoonlijke instelling is dus het
belangrijkste, maar de geest die het werk gestalte gegeven heeft en die bouwt op een
christelijke subjectiviteit.
*
Het voorafgaande heeft een poging willen zijn om enige principiële lijnen te trekken,
waarlangs een gesprek over de verhouding van romankunst en moraal zich volgens
onze mening moet bewegen. Het principiële karakter maakt het onmogelijk om alle
facetten van het vraagstuk ter sprake te brengen. Zo werd op de zuiver technische
problemen, die de moderne roman stelt, niet ingegaan. Ongetwijfeld stelt juist de
moderne roman zeer hoge eisen aan de strikt technische vaardigheid. Zijn daarom
zo vele werken, die zich als roman aandienen, in feite mislukte essays en
verhandelingen? Zijn er te weinig romanciers, die het moderne romantype technisch
aankunnen?
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Het Universiteitsleven in China
door Prof. Dr L. Lauwers C.I.C.M.
I. - De Chinese student
De Chinese Volksaard
DE oprichting van universiteiten naar Westers model in het oude China moest
noodzakelijkerwijze bij de studerende jeugd een spanning doen ontstaan die nog
immer niet geweken is. Wel heeft men alles samen een succes geboekt, maar enerzijds
heeft de jeugd op de universiteiten moeten breken met vele oude gewoonten, terwijl
ze anderzijds onmogelijk haar diepste volksaard kon verloochenen, ook en vooral
niet in die totaal nieuwe vormen van onderwijs, die gegroeid zijn uit eeuwen Westerse
ervaring.
Men zal de Chinese ziel en volksaard nooit begrijpen, wanneer men niet
voortdurend voor ogen houdt, dat de Chinezen een landbouwvolk zijn. Nu nog in de
20e eeuw, werkt minstens 80% der bevolking in de landbouw. De universele
eigenschappen van elke boerenbevolking vindt men dus ook overwegend in China
terug: hier echter omringd met een aureool van 4000 jaar beschaving.
De Chinees is een zeer practisch man. Nooit brengt iets hem in verlegenheid: voor
alles heeft hij een oplossing, voor alles weet hij een uitkomst. Er is geen kleed zo
versleten, geen auto zo oud, geen huis zo bouwvallig, dat hij ze niet zou kunnen
gebruiken: met een ijzerdraad of een touwtje weet hij alles te herstellen.
Hij is geduldig en wantrouwig. Hij leeft in de natuur, maar ook volgens de natuur,
en de teergevoeligheid van overbeschaafde mensen is hem vreemd. Hij is gehecht
aan de grond en het land, traditie is hem heilig. Hij beschikt over een groot physisch
uithoudingsvermogen en ook moreel kan hij gemakkelijk de nek buigen en zijn tijd
afwachten. Maar dit alles is niet specifiek Chinees, men vindt deze trekken in
meerdere of mindere mate terug bij alle volkeren die leven op het land en van de
grond. Eigen aan de Chinees is wel zijn vredelievendheid. Vroeger werden soldaten
aangezien als het uitschot van de maatschappij: zoals men geen goed ijzer gebruikt
om nagels te maken, zegden de Chinezen, zo neemt men geen goede mensen om er
soldaten van te vormen. Die weerzin voor oorlog en leger zit de Chinezen in het
bloed: ze vechten liever met de tong dan met
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hun handen en ze laten liever inkt vloeien op papier dan bloed op het slagveld. De
diepere grond van deze karaktertrek ligt in hun algemeen-menselijkheid: de Chinees
is door en door een humanist. Bij hem krijgen de menselijke waarden altijd de
prioriteit. Aldus begrijpt hij niet hoe een Westerling in aanbidding kan liggen voor
de Machine. Hij waardeert deze uitvinding, maar ze primeert niet in zijn waardeschaal.
Als het er bij hem reeds zo moeilijk ingaat dat men een mensenleven kan opofferen
voor een ideaal, voor het vaderland of voor de waarheid, hoe veel minder zal hij dan
begrijpen dat men een mens opoffert aan de machine.
Omdat hij humanist is, heeft de Chinees een stelsel van sociale vormen opgebouwd,
waarvan de Westerlingen zich nauwelijks een idee konden maken. Hier overtreft hij
al wat het Westen heeft kunnen voortbrengen. Men voelt dat terstond aan, wanneer
men bij een Chinees op bezoek komt: tegenover die beleefdheid, die voorkomendheid,
die hoogstaande omgangsvormen voelen wij Westerlingen ons zelf als mensen uit
achterbuurten, die in de salons van de aristocratie verzeild geraakt zijn. Geen wonder
dat de Chinezen heimelijk medelijden met ons hebben of zelfs, zoals tegenover de
Amerikanen, misprijzen en verachting voelen. Maar ze tonen deze niet: daarvoor
zijn ze te hoffelijk en te verstandig. Hun menselijkheid doet hun overigens veel
begrijpen.
In vergelijking met de Westerling is de Chinees ook zeer sober vooral in het
drinken. De gastheer zal op een feest zijn gast wel zo aanzetten tot drinken, dat deze
tenslote moet geraken onder de invloed van de wijn. Doch dit gebeurt op alle
feestmalen en wordt niet slecht aangetekend: het is een eer die men de gastheer
bewijst, en heel iets anders dan verslaafdheid. Dit onmatig drinken komt zeer zelden
voor, bij bepaalde gelegenheden, en dan nog slechts thuis. Op de straat of in de
herbergen ontmoet men geen dronken Chinezen: dat verbiedt de traditie.
Alles tezamen genomen mag men zeggen dat de Chinezen een moreel hoogstaand
volk zijn. Wel bestaan er practijken die door de Westerse levensbeschouwing of door
de christelijke leer worden afgekeurd. Men vergete echter niet dat China een heidens
land is, en indien daar sommige gewoonten bestaan, die wij misbruiken en
wantoestanden noemen, zo bestaat er toch ook een ongeschreven wet, die deze
practijken steeds min of meer binnen de perken houdt. Er is het concubinaat, de
minderwaardigheid van de vrouw, de geldafpersing, de uitzuigingen, enz., die wel
enigszins worden goedgepraat, maar dan toch slechts binnen bepaalde grenzen worden
geaccepteerd. Wie deze grenzen overschrijdt, wordt met de vinger gewezen en verliest
eer en goede naam.
Men heeft gezegd dat de Chinees een individualist is, en dit is wel enigszins het
geval tegenover Natie en Staat. Een individualist in Westerse
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zin is hij echter helemaal niet, want in de grond is hij zeer sociaal voelend. De
gemeenschap immers waarvoor hij leeft en waaraan hij zich geeft, is niet het land,
maar de familie of de clan. Een Chinees kan niet alleen leven. Dat ervaren alle
directeurs van internaten: een van de hardste straffen die men een Chinese jongen
kan opleggen is hem af te zonderen van de anderen. Het verschrikkelijkste is wel dat
hij dan niet met de anderen in de algemene slaapzaal mag blijven, maar de nacht
moet doorbrengen, heel alleen in een kamer, afgezonderd van de andere mensen. Dit
is het gevolg van een eeuwenoude traditie: het individu leeft slechts in en voor de
groep, vooral in de familie.
Maar dit heerlijk tafereel vertoont ook schaduwzijden.
De Chinees is niet religieus. Hij voelt geen nood aan gebed. Wel neemt hij deel
aan godsdienstige plechtigheden, maar in de grond gelooft hij er niet aan. De gewone
mensen nemen wel aan dat er een Opperwezen bestaat: 'de oude grootvader in de
hemel', doch men roept hem slechts aan in uiterste en zeer zeldzame gevallen. De
dingen van deze wereld interesseren het Opperwezen niet, zoals het bestaan van het
hiernamaals ook de Chinees onverschillig laat. Aan het aardse leven heeft hij genoeg.1.
Daarom ook bezit de Chinees geen philosophische interesse. Hij is moralist,
advokaat, rechter, jurist en alles wat met moraal en recht betrekking heeft, wekt zijn
belangstelling op. Maar voor de metaphysische fundamenten van dit alles voelt hij
geen interesse. Men kan dit nederigheid noemen, realiteitszin of practische aanleg,
eigenlijk is het een gebrek. Het is een tekort aan wetenschappelijke geest, aan
speculatievermogen, aan intellectuele nieuwsgierigheid, dat zwaar drukt op het volk.
Lou tseng tsiang zegt wel: 'Je vous l'ai déjà déclaré, les Confucianistes se méfient
de certains genres de spéculations intellectuelles, qui, autour du problème de la vie,
sont vraiment des jeux d'esprit plutôt qu'une recherche de la vérité et de la sagesse.
Vis-à-vis du mystère de l'au-delà et de tout ce qu'il comporte, le Confucianisme
adopte une attitude personnelle de respect et de réserve, car il se rend compte que
c'est bien le domaine où l'imagination a libre cours pour créer, de toutes pièces,
fantômes et idoles.'2.
Maar juist die intellectuele durf en nieuwsgierigheid hebben Griekenland groot
gemaakt. Daardoor is Hellas geworden de bakermat van een cultuur die nu nog de
wereld verovert. Precies dit gemis verklaart de grote achterstand van China bij andere
volkeren op de gebieden van wetenschap en techniek.

1.

2.

HU SHIH, 'Religion and Philosophy', in Symposium on Chinese Culture. - Shanghai, China
Institute of Pacific Relations, 1931, p. 31. LIN YU T'ANG, 'My Country and my People'. New York, Reynal and Hitchcock, a John Day Book, 1936, p. 101. FRANCIS C.M. WEI,
'The Spirit of Chinese Culture'. - New York, Charles Scribner's Sons, 1947, pp. 135-136.
LOU TSENG TSIANG, 'Souvenirs et Pensées', Paris, Desclée De Brouwer 1945, p. 104.
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Het Chinese volkskarakter, doch vooral de Chinese leiding, vertoont drie grote
gebreken. Meer dan vijftig jaar geleden reeds schreef A.H. Smith: 'What they do lack
is Character and Conscience'.3. (Wat ze missen is karakter en geweten.) Er moet nog
een derde 'C' aan toegevoegd, nl. 'Competence'.
Er is dus vooreerst het gebrek aan geweten in de Chinese volksaard, omdat voor
een Chinees de morele wet slechts een penale wet is, zonder metaphysische grond,
alleen gebaseerd op de publieke opinie. Er is verder het gebrek aan karakter, omdat
de Chinees tè practisch en tè pacifistisch is. Er zijn dagen in een mensenleven dat
men niet mag twijfelen noch schipperen: dan moet men naar het zwaard grijpen of
zichzelf opofferen, zijn leven geven of dit van een ander nemen, dan zijn alle woorden
te veel, en alleen mannenmoed kan dan nog redding brengen. Er is een gebrek aan
competentie omdat er een tekort is aan wetenschappelijke geest. Met een ''t zal wel
gaan, we vinden er wel een middeltje tegen' ontdekt men geen relativiteitstheorie
noch een atoomleer, bouwt men noch vliegtuigen noch televisieapparaten.
Daarom zijn er ook niet weinig China-kenners, die menen dat de hooggeroemde
moraliteit van de Chinezen slechts als een uiterlijk vernisje een grote leegte moet
verbergen. Natuurlijk is een moraal die niet op philosophische grondslagen rust, zeer
wankel, en in die veronderstelling kan men gemakkelijk begrijpen dat de practische,
handige Chinees altijd en overal zijn geweten kan aanpassen. Toch blijft het waar,
dat de penale wet velen van het kwaad afhoudt en dat de traditie en de publieke opinie
een zeer grote druk uitoefenen op de massa. Alleen diegenen die de traditie over
boord hebben geworpen en boven de publieke opinie verheven zijn, kunnen zich
permitteren de strenge moraliteit van het Chinese volk een deuk te geven.

De Chinese studentenmentaliteit
Aldus gewapend, maar meteen ook erfelijk belast, zal de Chinese student zijn studies
volgens Westers model aanpakken. De meesten hebben weliswaar reeds vanaf de
lagere school Westerse methoden gevolgd, maar toch zijn er nog altijd, die een school
van de oude trant hebben bezocht. Zelfs kan men zeggen dat in bijna alle lagere en
middelbare scholen de oude gewoonten nog steeds komen opduiken.
Vroeger gingen de jongens naar een meester die les gaf zoals in Europa in de 17e
eeuw. Kinderen van verschillende leeftijd zaten samen in dezelfde klas. De oude
klassieke boeken werden verklaard, maar de hoofdzaak be-

3.

A.H. SMITH, 'Chinese Characteristics'. - New York, Heming H. Revell Company, 1894, pp.
316-317.
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stond in het memoriseren. Steeds weer moest er dan een der jongens vooraan bij de
onderwijzer komen en met zijn rug naar de meester gekeerd zijn les komen afdreunen.
Ook nu is dit nog het geval in de studiezalen, waar de jongens 's avonds aan het werk
zijn. Met tientallen zitten ze daar zachtjes te schommelen, hun boek ligt open voor
hen, de ogen zijn naar de zoldering of naar de grond gericht. Half luid en in sommige
scholen luidkeels, zeggen ze hun les op en leren die vanbuiten: daarin is het hele
onderwijs gelegen.
Men ondervindt dit nog bij de universitairen. Als zij een vreemde taal leren, Japans
of Engels, bestuderen ze niet de structuur van de taal en haar grammatica, maar ze
leren hele zinnen van buiten. Hoe die zinnen gebouwd zijn laat hen tamelijk koud:
slechts zeer weinigen kunnen daarover uitleg geven.
Er is ook de kwestie van het Chinees geschrift, waaraan grote aandacht wordt
geschonken. In de meeste lagere scholen is het eerste halfuur van de avondstudie
gewijd aan de calligraphie. Volgens Westerse opvatting is dat gewoon tijdverlies.
Maar voor de Chinees is zijn geschrift van zeer groot belang: het is een deel van zijn
cultuur, het is een kunst. Daarom heeft voor hem dat materieel werk zulke grote
betekenis.
Aan de universiteiten is daarin een reactie waar te nemen. De studenten menen
dat, tegenover al die wetenschap die zij moeten aanleren, de schoonschrijfkunst al
haar belang verliest. Gewoonlijk schrijven ze dan ook met een vulpen, waardoor de
Chinese calligraphie onmogelijk wordt. Slechts nu en dan, bij een feest of een grote
gebeurtenis, komt het atavisme weer boven. Dan grijpen ook zij naar het penseel om
hun ziel en hun gemoed uit te drukken in sierlijke en krachtige lettertekens.
De eigen aard wordt zo gemakkelijk niet verloochend. Het blijkt echter wel dat
het Chinese volk, wanneer het zich eens bewust wordt van zijn tekortkomingen en
gebreken, in staat is door een heldhaftige krachtsinspanning deze beletselen te boven
te komen. Dit bewijst bv. gedurende de laatste 20 jaar de evolutie in de keuze der
studies. In 1930-31, nog helemaal in overeenstemming met de oude traditie, waren
60% der studenten ingeschreven in de faculteiten van letteren en recht. In 1944 is
dit procent teruggevallen op iets meer dan de helft. Op de 69.959 studenten aan de
universiteiten en hogere scholen onder toezicht van het ministerie van onderwijs,
waren er 22.804 in de faculteiten van de rechten en de letteren. Al de faculteiten der
wetenschappen boekten een merkwaardige vooruitgang. Wellicht is dit wel voor een
deel toe te schrijven aan de oorlogstoestand en de nood aan technici die zich zo
schrijnend deed gevoelen.
Maar niet alleen in de keuze der studies worden de Chinezen geleid door hun
diepste volkskarakter. Ook in de geest waarmee ze hun studies
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voltrekken vindt men hun eigen aard terug. Uiterlijk is veel geëuropeaniseerd. Al
ziet men nog heel wat studenten die het lange blauwe Chinese kleed dragen, toch
zijn de meesten op z'n Westers uitgedost. De slaapvertrekken en de studeerkamers
zijn naar Westers model ingericht, maar ze eten op Chinese wijze: Chinese kost en
Chinees eetgerei. Bij gelegenheid zullen ze misschien eens een glaasje bier drinken,
maar de meesten kunnen er niet tegen en worden er ziek van.
De sport vindt hoe langer hoe meer aanhangers. Aan de universiteiten is de
populairste sport voetbal. Maar basket-ball is de nationale sport op de lagere en de
middelbare school, vooral wegens gebrek aan ruimte, waardoor voetbalsport
uitgesloten is.
De studentenfeestjes en de vertoningen zijn ook meestal Europees. De film heeft
hier een verbijsterend succes. Maar boven alles staat toch het Chinees toneel.
Westerlingen kunnen wel beweren dat het te langdradig is, dat de muziek niet
harmonisch is en dat alles te veel gestereotypeerd is: aan zijn toneel verzaakt de
Chinees niet. Dat is een deel van hem zelf, omdat het de incarnatie is van zijn traditie:
het zijn immers hoofdzakelijk oude volksverhalen, legenden, heldendichten die men
vertolkt, en daarin leeft de ziel van het volk.
Aan de Chinese universiteiten studeren zowel meisjes als jongens. Ook dit is een
Westerse nieuwigheid. Het superioriteitsgevoel van de man is hiermee verloren
gegaan, maar toch is de afstand blijven bestaan. Een meisje dat het zou aandurven
op een vergadering of een gezellig samenzijn bij een groep jongens te gaan zitten,
wordt aangekeken als een phenomeen. Men kijkt er naar op als naar een
persoonlijkheid die zelfzeker haar eigen weg gaat en zich niet stoort aan praatjes.
Daarom blijft ook nu nog het dansen uit den boze. Er moet nog heel wat veranderen
vooraleer men deze toestand zou kunnen vergelijken met Europa, laat staan Amerika.
Dansen doet men gewoonweg niet, tenzij het bepaalde volksdansen geldt op het
toneel, en dan nog jongens en meisjes afzonderlijk.
De reserve en de voorname eerbaarheid van de Chinees komt hiermee wel in een
heerlijk daglicht staan. Daarom juist is het zo eigenaardig dat de Chinese student zo
jammerlijk in gebreke blijft wat de ernst van zijn studies betreft. Dit blijkt reeds bij
hun inschrijving aan de universiteit. Velen doen een ingangsexamen aan verscheidene
universiteiten te gelijk, in de hoop aldus toch ergens te slagen. En indien ze hiervoor
toch zakken, dan vinden ze aan een van die universiteiten wel iemand die hen langs
een achterpoortje wil binnensmokkelen.
Zeer algemeen is ook het gebruik van studenten, die het er op wagen een oudere
makker te sturen om het examen in hun plaats af te leggen. Vanwege de
onderwijsinrichtingen vergt dit een controle die men in Europa
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niet kan vermoeden. Er zijn gevallen bekend waarop van de 350 candidaten meer
dan 80 het examen maakten in plaats van een ander, en dan waren er zeker nog
verschillende door de mazen van het net ontsnapt...
Ook op de examens komt dit gebrek aan ernst bedenkelijk naar voren. Afschrijven
is regel. Daar bijna al de examens schriftelijk zijn, moet men in vele klassen een
dubbele reeks vragen opstellen voor de even en oneven plaatsen en daarbij worden
nog officieel gestempelde papieren van twee kleuren uitgedeeld, zodat de professoren
en assistenten onmiddellijk kunnen zien of ieder de papieren met zijn eigen kleur
voor zich heeft liggen. Want de rijen van voren naar achteren moeten dan allemaal
dezelfde kleur vertonen: één rechte lijn, één kleur.
De verklaring van dit alles is te vinden in het gebrek aan wetenschappelijke geest.
Men studeert niet voor de wetenschap, maar voor het diploma, en zo men dit diploma
kan verkrijgen zonder al te veel labeur, waarom zou men dit dan ook niet doen? Het
diploma geeft een positie in de maatschappij. Het heeft zeer weinig belang of daaraan
een werkelijke bevoegdheid beantwoordt. Aan een universiteit van Peking werd aan
de studenten van het derde jaar Westerse literatuur gevraagd welke Engelse boeken
ze gelezen hadden. Buiten de werken die ze volstrekt nodig hadden voor het examen
hadden ze geen boek open gedaan. Daarop werd dan gevraagd wat ze gelezen hadden
van de Chinese auteurs die naar Westers model schrijven. Van de 43 studenten waren
er 7 die iets gelezen hadden van Ts'ao yu, een der grootste dramaturgen van het
moderne China.
Daar ligt dus het grote gebrek. Goede wil is er genoeg, bekwaamheid, handigheid,
oratorisch talent meer dan er nodig is. Maar voor hen is de wetenschap geen Sirene:
het weten is definitief iets minderwaardigs. Men mag dit echter niet verkeerd
begrijpen. Op zuiver verstandelijk gebied heeft de Chinees al de nodige gaven om
met Westerlingen te kunnen concurreren op elk domein van wetenschap en cultuur.
En zelfs moet men aannemen dat hij met zijn geheugen, dat door eeuwenlange training
werd ontwikkeld, een zeer merkwaardige voorsprong heeft.
De Chinees is een humanist: hij is echter geen griekse humanist. Hij is niet
speculatief. Het kennen omwille van het kennen is hem een gruwel: hij onderwerpt
ook de wetenschap aan pragmatische normen.
Al is het dan waar dat men bij de Chinezen geen verlangen waarneemt naar de
wetenschap om de wetenschap, toch moet men in bewondering staan voor het
heroïsme dat zovelen aan de dag leggen om te kunnen studeren. Men moet de sociale
en familiale toestanden in China van nabij gezien hebben om te weten welke
opofferingen de ouders in vele gevallen moeten brengen om hun kinderen te laten
studeren; wat een moed er van die jongens en meisjes vereist wordt, om door te gaan
met hun studies
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tot ze het diploma hebben gehaald. Zelfs de honger kan hen van dit voornemen niet
doen afzien.
De drang naar waarheid schijnt de Chinees dus min of meer vreemd te zijn, maar
niet de drang naar het goede. Hoe treffend is het niet te zien hoe de universitaire
jeugd in China, niet alleen in hare elite, maar in de brede massa bewogen wordt door
een sterk verlangen naar persoonlijke vervolmaking. De jongeren in China willen
uitgroeien tot mensen met een verheven ideaal en een sterke deugd. Is het niet
veelbetekenend dat zij, die de Christelijke Wet nog niet kennen, zich heldhaftig
kunnen overwinnen in het onderdrukken van hun wraakgevoelens, wanneer ze inzien
hoezeer deze houding hen verlaagt als mens. Nutteloos dan ook er bij te voegen, dat
ze voor vrienden alles veil hebben en zich zelfs de grootste offers getroosten om
anderen te kunnen helpen. Dat hun sociaal gevoel door de huidige omstandigheden
heftig werd wakker geschud en dat ze diep medeleven met de noden van hun volk,
hoeft dus niemand te verwonderen.

II. - De inrichting van de Chinese universiteit4.
Wil men zich een onbevooroordeelde opinie vormen van de Chinese universiteiten
dan vergete men niet dat ze nog geen 50 jaar bestaan. Deze universiteiten, zowel de
nationale als de vrije, werden ingericht naar Amerikaans model. In plaats van een
faculteit spreekt men van een 'college' (in het Chinees: yuen) dat zelf nog
onderverdeeld is in departementen. Zo omvat het 'college' van wijsbegeerte en letteren
de departementen van Chinese taal en letterkunde, Westerse talen, geschiedenis,
sociologie, economie enz. Indien een instituut drie 'colleges' of faculteiten bezit, kan
het als universiteit door de staat erkend worden. Dit brengt geen subsidies mee, maar
alleen een officiële erkenning van de diploma's. Aldus bestaan er in China hogere
technische scholen, waarvan velen een hoger peil hebben bereikt dan de faculteiten
van wetenschappen aan de universiteiten, maar die toch niet als universiteit worden
erkend.
Men spreekt dus van 'colleges' en niet van faculteiten. Daarvoor bestaat nog een
tweede reden. In Amerika zijn de 'colleges' instituten die een plaats innemen tussen
het middelbaar onderwijs (high school) en de universiteit in. Zij komen dus overeen
met de hoogste klassen van het humaniora onderwijs in West-Europa, en zijn in geen
geval universiteiten naar Europese opvatting. Welnu, daar de Chinese universiteiten
slechts vier studiejaren kennen (Freshmen, Sophomores, Juniors en Seniors)

4.

In Juni 1945 waren er in China onder toezicht van het ministerie van onderwijs 23 nationale
universiteiten, 18 particuliere (13 protestantse, 3 vrije en twee katholieke: Peking en Shanghai),
19 nationale 'colleges', 12 provinciale, 20 particuliere (1 katholiek, nl. Tientsin dat sindsdien
universiteit geworden is), 17 nationale polytechnische instituten, 21 provinciale en 15
particuliere.
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kunnen de gewone cursussen aan de universiteit de student niet verder brengen dan
wat men in Europa de candidatuur noemt. De twee eerste jaren immers zijn naar
Europese opvatting pre-universitair onderwijs. Na afloop ervan krijgt men de titel
van baccalaureus: 'Bachelor of Arts, Bachelor of Laws, Bachelor of Sciences' enz.
Aan sommige universiteiten en faculteiten bestaat er ook een 'graduate section', waar
men de titel van Master (licenciaat) kan halen. Maar heel weinig studenten volgen
die lessen: amper 0,6% van de hele universiteitsbevolking. In 1944 telde men 361
'graduate school students' op 69.959 hoogstudenten.
Doctoraten worden aan de Chinese universiteiten niet gegeven, daarvoor moet
men naar het buitenland gaan. Daar de Chinese universiteiten nog zo jong zijn en zo
weinig traditie hebben, heeft de regering zeer wijselijk geëist dat de bekroning van
de universitaire vorming in het buitenland zou geschieden. Indien er toch universiteiten
zijn die in China doctoraten geven, zijn dit eigenlijk toch buitenlandse inrichtingen,
gevestigd in de buitenlandse concessies, die tot 1945 in al de grote steden van China
bestonden.
Het is dan ook wel opvallend dat het ministerie van onderwijs tegenwoordig
verkiest de studenten naar Europese universiteiten te sturen. Stilaan is men er van
overtuigd geraakt, dat de Amerikaanse universiteiten nog niet opwegen tegen de
Europese. Daarom waren er van de 250 beurzen, die de regering in 1947 aanbood,
200 bestemd voor Europa en 50 voor de Verenigde staten. De studenten echter die
op eigen kosten gaan, verkiezen Amerika boven Europa (ongeveer 5 op 6). De
verklaring hiervan ligt voor de hand: studenten die zelf hun studies kunnen bekostigen
in het buitenland, komen uit welgestelde families. Voor hen komt het er dan ook niet
zozeer op aan goede studies te doen, dan wel vele vrienden te maken in het land van
de dollar, wat trouwens voor hun toekomst zeer nuttig kan zijn.
De tendenz van de Chinese autoriteiten om meer in Europa in de leer te gaan, is
wel een gevolg van de ervaringen die men sinds enige jaren heeft opgedaan. Het
lager en middelbaar onderwijs is immers eerder op Europese leest geschoeid (6 jaar
lager en 6 jaar middelbaar onderwijs). De 2 eerste jaren aan de universiteit werden
daarentegen opgevat als een Amerikaans 'college'. Hier is er zeker iets niet in orde,
maar nu men met het Amerikaans systeem begonnen is kan men dit niet zonder meer
veranderen. Reeds in 1932 had de commissie van de Volkerenbond, die in China een
onderzoek had ingesteld op gebied van het onderwijs, daarover een duidelijk advies
gegeven. In het verslag van deze commissie worden nog enkele andere punten
aangeraakt, die een helder licht werpen op de universitaire toestanden in China. De
laatste 15 jaar, die voorzeker
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een vooruitgang betekenen, hebben het gezamenlijk beeld toch niet grondig kunnen
wijzigen.
Er werd op gewezen hoe de professoren, zowel als de studenten, te veel aandacht
verlenen aan de cursussen, alsof deze de voornaamste en zelfs de enige
onderwijsmiddelen zouden uitmaken. Hierin heeft de Chinese opvatting zich niet
kunnen loswerken van de oude gewoonte: het memoriseren. Het echt wetenschappelijk
onderzoek, de navorsingen, de laboratoriumkoorts, zijn hun nog helemaal vreemd.
Voor de professor is het gemakkelijker enige boeken na te praten zoals het voor de
student het eenvoudigst is de echo van zijn professor te zijn. Maar hierin kan de tijd
langzamerhand verbetering brengen. Een groter euvel is wel, omdat het organisch
is, het examenstelsel. Hier heeft men helemaal het Amerikaans systeem gevolgd, dat
werkelijk zeer knap werd uitgewerkt, maar al te mechanisch werd opgevat. De
examens worden immers bijna allen schriftelijk afgenomen. Alleen een deel van het
eindexamen in het 4e jaar is mondeling. Per jaar zijn er 4 examens: één gedurende
en één tegen het eind van elk semester.
Het resultaat der examens bepaalt het aantal 'merits' of verdiensten die men
ontvangt. Wie tussen 95 en 100 punten behaalt krijgt 4,5 verdiensten, voor 90 à 94
punten geeft men 4 'merits' etc. Zo kan men natuurlijk na 4 jaar een zeker aantal
verdiensten verzamelen. Het vereiste minimum is 201; wie dat niet bereikt is niet
geslaagd. Er wordt echter nog meer gevraagd. Men moet ook een zeker aantal 'credits'
hebben: dit betekent een zeker aantal lesuren per semester, waarvoor men dan een
bepaald aantal 'credits' bekomt. Het spreekt vanzelf dat de voornaamste vakken en
een groter aantal uren per week van sommige cursussen meer 'credits' doen verdienen
dan andere. Om te kunnen promoveren, moet men na 4 jaar minstens 134 'credits'
hebben, terwijl de verhouding van 'credits' tot 'merits' moet zijn van 2 tot 3.
Het is duidelijk dat zulk een systeem nadelig is voor het verwerven, opwekken en
ontwikkelen van de wetenschappelijke geest. Men verwekt eerder een
businessmentaliteit, die zeer schadelijk is voor de studiegeest. Bij de studenten komt
het er immers op aan zoveel mogelijk 'credits' en 'merits' te verdienen met de geringst
mogelijke inspanning. Daarom volgen dan de studenten gedurende de eerste jaren
zoveel mogelijk klassen, en wel klassen waarmee ze veel verdiensten kunnen winnen.
Of dit voor hun werk nuttig of voor hun vorming nodig is, heeft weinig belang.
Hoofdzaak is een bepaald cijfer te bekomen. Indien men na twee jaar bv. reeds over
de helft van het vereiste minimum heen is, slaakt men een zucht van verlichting: nu
kan men gerust zijn. Men volgt nog slechts de hoogst nodige cursussen (compulsary
courses) om er te komen, en om de rest bekommert men zich helemaal niet meer.
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Het hoeft dan niemand te verwonderen, dat de leden der volkenbondscommissie, die
allen Europeanen waren, heftig hebben gereageerd tegen dit systeem. Het is practisch
onmogelijk in deze omstandigheden de studenten te bezielen met een hogere drang
naar wetenschap. Zoals het voor een professor heldhaftig is zich bezig te houden met
wetenschappelijk onderzoek, terwijl zijn honorarium hem niet toelaat behoorlijk te
leven en zijn kinderen op te voeden volgens zijn stand, zo is het ook een
psychologische dwaasheid de studenten te willen begeesteren voor belangeloos
intellectueel werk wanneer hun grootste bekommernis erin bestaat hier en daar de
nodige punten los te krijgen om het vereiste quotum te kunnen bereiken.
Een ander groot probleem is de voertaal. Ook hier is vooruitgang hoewel nog veel
te doen blijft. Een groot deel van de cursussen wordt nog steeds in het Engels gegeven,
en gezien het lage peil van het middelbaar onderwijs, zijn heel weinig studenten in
staat om bij hun intrede in de universiteit een cursus in 't Engels te volgen. En niet
alleen is de voertaal Engels, maar zelfs de inhoud van de cursus, de stoffering en de
illustraties zijn zo door en door Westers, dat het grootste deel van de jonge studenten
aanvankelijk helemaal gedesoriënteerd is.
Dit zijn dan ook de redenen waarom de Chinese regering zich meer en meer wendt
naar Europa voor voorlichting en advies, maar er meteen naar streeft een eigen type
van hoger onderwijs te realiseren. Een universiteit voor Chinese studenten moet
Chinees zijn: zij kan uit het buitenland overnemen wat daar het beste is en dat
aanpassen aan de mentaliteit en de gewoonten van eigen volk.
Even significatief zijn de verschijnselen in het sociaal leven der Chinese
universiteiten. Hoewel ook hier het voorbeeld van Amerika werd gevolgd, ondervindt
men steeds weer de invloed van de Chinese volksgeest.
In de meeste universiteiten leeft een groot deel der studenten in het complex van
de universiteitsgebouwen: er zijn slaapzalen voor jongens en voor meisjes. Dit werd
van de Amerikanen afgekeken: daar ook leven de studenten grotendeels op het
'campus' van de universiteit. Maar hoewel de studenten in Amerika ook zeer
studentikoos kunnen zijn, hebben ze daar niet de invloed en het prestige die de oude
zowel als de nieuwe geschiedenis in China hun geeft. Het gevolg daarvan is dat de
studies aan de Chinese universiteiten erg worden geschaad. Men heeft dit
geconstateerd in Peking en Shanghai en andere grote steden gedurende de
communistische manifestaties. Hoe wil men dat de lessen rustig blijven doorgaan,
wanneer er beroering ontstaat in de slaapzalen, refters enz., die vlak tegenover de
klaslokalen liggen? Heel de universiteit staat dan op stelten. Wonen de studenten
elders, dan kunnen ze op straat of in de refters zoveel lawaai
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maken als hun lust, in de klaslokalen wordt men dat niet onmiddellijk gewaar.
Een ander typisch verschijnsel is het gebrek aan relaties tussen professoren en
studenten. Dat gaat zover, dat er studenten zijn, die na één jaar nauwelijks de naam
van hun professor kennen. Ze zijn wel niet principieel tegen intiemere verhoudingen
met hun professoren gekant, maar die betrekkingen interesseren hen niet. Ofwel doen
ze precies het nodige om er te komen, ofwel, als ze ernstig studeren, nemen ze hun
werk te materieel op. Zij zijn zelf het meest verbaasd over de goede gevolgen van
een nauwer contact met de professoren.
Natuurlijk wensen bijna alle studenten naar het buitenland te kunnen gaan, om
daar de bekroning van hun universitaire studies te vinden. Nochtans krijgen slechts
enkele honderden (niet meer dan 1 à 2% van de hele universitaire bevolking) de
gelegenheid daartoe. De anderen moeten zich noodgedwongen tevreden stellen met
een halve vorming. Nog bedenkelijker echter is het feit, dat zovelen zelfs met die
halve vorming niets weten aan te vangen. Men bezit daarover geen statistieken, maar
het staat toch vast, dat ruim de helft der afgestudeerden gedurende de eerste jaren na
hun studies geen plaats kunnen vinden, die enig verband houdt met de vakken die
ze gestudeerd hebben. Bij meisjes-studenten zijn er zelfs heel weinig die naar iets
willen uitzien: de meeste hunner doen immers slechts universitaire studies om aan
een betere partij te geraken.
Voor de jongens echter is de toestand tragisch. Zovelen worden na afloop hunner
studies gedwongen een post te aanvaarden als klerk op een kantoor, als verkoper in
een winkel, als onderwijzer in een lagere school. En deze kunnen zich nog gelukkig
prijzen dat ze iets gevonden hebben. Is het dan te verwonderen dat precies bij deze
jonge mensen de meest verbitterde revolutionnairen te vinden zijn, dat de
communisten bij deze veelbelovende jonge krachten een drukke propaganda voeren
en er in geslaagd zijn een groot aantal ervan te winnen voor de marxistische ideologie?

III. - De rol van de katholieke universiteit
Als slot van deze uiteenzetting enige körte beschouwingen over de mogelijkheden,
die voor de katholieke universiteiten zijn weggelegd. Welke rol moeten de katholieke
universiteiten vervullen in de opleiding van de jonge Chinezen, welke invloed moet
er uit gaan van een katholieke instelling voor hoger onderwijs voor de bekering van
China?
Indien de katholieke universiteiten een negatieve rol van bescherming en vrijwaring
kunnen vervullen, dan is dit reeds zeer veel. Men constateert dat onmiddellijk wanneer
men een vergelijking maakt met de protestantse universiteiten. Steunend op het
principe van het vrij onderzoek en het
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liberale 'laissez faire', zijn de protestantse hogescholen instellingen geworden waar
de heidense studenten een zeer vaag christendom hebben leren kennen, maar ze
hebben zich ook ontwikkeld tot broeinesten van geëxalteerde vrijheidsgezinden,
verwoede revolutionnairen en actieve communisten.
Dit kan men gelukkig van onze katholieke universiteiten niet zeggen, al vindt men
ook daar natuurlijk individuen, die er helemaal niet op hun plaats zijn. Over het
algemeen is de geest er zeer goed. En in heel China zijn deze universiteiten bekend
om hun tucht en discipline, hun studiegeest en bescheidenheid.
Op zichzelf ware dit echter slechts een zwak resultaat. Zelfs al kon men de
studenten bepaalde herinneringen meegeven en zekere sympathieën doen opvatten,
na de universiteit keren de afgestudeerden toch naar hun heidens milieu terug waar
de goede kiemen gemakkelijk verstikt worden. Dan blijft er van die eerste opleiding
in dienst van de wetenschap niet veel over, dan verzwakt ook stilaan het verlangen
met de godsdienst nader kennis te maken. Daarom is het nodig dat de katholieke
universiteiten positief en actief als katholieke instellingen zouden optreden. Zo heeft
men aan de katholieke universiteit van Peking een aanvang genomen met het geven
van lessen in de philosophie aan al de faculteiten. Het is natuurlijk onmogelijk formele
godsdienstlessen te geven. Maar het is al erg belangrijk dat men de studenten juiste
en diepere gedachten kan meegeven over de natuur van de mens, over het materialisme
en het spiritualisme, over de evolutie, het bestaan van God, de fundamenten van de
moraal enz.
Hoewel sommigen er op aan dringen dat men ook aan de katholieke instellingen
echt godsdienstonderricht zou geven, ook aan de heidenen5. kan men bezwaarlijk in
die richting voortwerken. Het is immers een feit, dat al die cursussen, die buiten het
officieel program worden gegeven, van meet af aan onsympathiek en onpopulair
zijn. Dat wordt natuurlijk nog erger, wanneer blijkt dat het hier gaat om religieuze
propaganda. Lessen in de philosophie kan men nog als algemene cursussen laten
doorgaan en aldus een plaats geven in het officieel program. Maar dit is niet meer
het geval met rechtstreeks godsdienstonderricht. Overigens is opdringerigheid nooit
welkom. Ook Lou tseng tsang merkt dit op in zijn boek 'Souvenirs et Pensées': 'Ma
femme, cette chrétienne exemplaire, avait facilité cette approche (avec l'Eglise) en
ne m'en parlant pas; si elle m'en avait parlé, surtout si elle avait insisté, j'aurais pris
du recul; car la nature même de l'acte religieux demande avant tout qu'il soit posé
librement.'6.

5.
6.

LEGRAND, 'Apostolat intellectuel en Chine.' - Louvain, Editions de l'Aucam, 1947, p. 55.
Op. cit. p. 103.
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Wat men kan doen en moet doen, is naast het schoolprogram, maar in de universiteit,
een degelijke studentenactie in te richten. Wat vermag een katholiek student niet, als
hij met ware apostolische ijver bezield is? Vooral echter moeten er priesters gevonden
worden, die aan de Universiteit verbonden zijn, maar een groot deel van hun tijd
kunnen wijden aan private gesprekken met studenten. Want tenslotte is het daar dat
de Chinese intellectueel de beslissing neemt zich te bekeren.
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De Vrijheid der Wetenschap
door Prof. Dr Ir A. van Leeuwen S.J.
ZOals o.a. blijkt uit de zesde interfacultaire leergang aan de rijksuniversiteit te
Groningen in het academiejaar 1947-'48, waar als algemeen onderwerp werd gekozen:
'de Vrijheid en Gebondenheid in de Wetenschap', geniet dit onderwerp, dat wij ook
in dit artikel aan de orde stellen een bijzondere, actuele belangstelling in universitaire
kringen. Het is onze bedoeling dit onderwerp hier te behandelen van
moraal-philosophisch standpunt. En inderdaad leent dit onderwerp zich uitstekend
voor een dusdanige probleemstelling, omdat immers het begrip 'vrijheid', volgens
zijn adaequaat ontwikkelde inhoud beschouwd, een zedelijk begrip is. Onze taak zal
het dus zijn het begrip der Wetenschap met dat der Vrijheid te confronteren.
Laten wij ons probleem aanvatten van de kant der wetenschap en nagaan op welke
vrijheid zij krachtens haar wezen aanspraak maakt. Wij spreken van vrijheid der
wetenschap, wanneer deze zich onbelemmerd kan ontwikkelen. Wil dit zeggen, dat
zij zich onbelemmerd naar eigen willekeur moet kunnen ontwikkelen, of bedoelen
wij hiermede, dat zij zich onbelemmerd volgens haar eigen intrinsieke wetmatigheid
moet kunnen ontplooien? Hier doet zich al direct de vraag voor, wat wij onder vrijheid
verstaan: willekeur of gebondenheid aan eigen intrinsieke wetmatigheid? Welnu,
wat men over vrijheid, die wezenlijk in willekeur bestaat, ook moge denken wat de
vrijheid van het persoonlijke handelen betreft, gaat het over de vrijheid der
wetenschap, dan kan deze vrijheid zeker geen willekeur zijn. Wetenschap is immers
een objectief gestructureerde werkelijkheid: ein Gebilde des objektiven Geistes.
Vrijheid tot willekeurige ontwikkeling zou de wetenschap, van alle vrijheid beroofd,
overleveren aan de subjectieve willekeur van haar beoefenaars en aldus haar objectieve
structuur en eenheid destrueren. De vrijheid der wetenschap moet dus een vrijheid
zijn, welke de gebondenheid der wetenschap aan haar eigen intrinsieke wetmatigheid
erkent, welke de onbelemmerde ontwikkeling der wetenschap volgens deze
wetmatigheid niet verstoort, maar juist moet waarborgen, wil zij niet zichzelf met
de wetenschap ten gronde richten.
In hoeverre wordt nu deze vrijheid bedreigd en in feite aangetast door de invloed
van buiten de wetenschap gelegen factoren, als b.v. de opvattingen van haar
beoefenaars op het gebied van godsdienst, zedelijkheid en cultuur, of ook door sociale
bindingen, allerlei invloeden van tijd, milieu en voorgeschiedenis.
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De grote praeoccupatie immers, welke veelal primair degenen bezig houdt, die strijden
voor de vrijheid der wetenschap, zijn de vooroordelen, welke op de ontwikkeling en
vooral op de resultaten der wetenschap vooruitgrijpen en deze op andere dan zuiver
wetenschappelijke gronden in een bepaalde richting drijven. Wij kunnen ons echter
afvragen, of deze extrinsieke invloeden wel te vermijden zijn, daar toch iedere
wetenschap een uitgangspunt moet hebben, van zekere aan de wetenschap
voorafgaande oordelen moet uitgaan. Zelfs de meest radicale voorstanders van een
voraussetzungslose Wissenschaft geven toe, dat de wetenschap van zekere
voorafgaande oordelen moet uitgaan, maar waar het voor hen op aankomt, is dat
deze voorafgaande oordelen geen oordelen zijn, die op de wetenschappelijke
conclusies vooruitlopen. Met deze distinctie wordt hun bedoeling inderdaad scherp
uitgedrukt, doch o.i. het probleem niet opgelost. Immers de voorafgaande oordelen
hebben een reële medebepalende invloed op het wetenschappelijke denkproces of
niet. Zo ja, dan sluit elk voorafgaand oordeel een zeker vooruitgrijpen in en is de
distinctie niet afdoende - zo neen, dan zijn de voorafgaande oordelen voor de
beoefening van de wetenschap van geen betekenis en dus overbodig, zou de
wetenschap het zonder uitgangspunt kunnen stellen.
Men kan tegen deze redenering nog aanvoeren, dat het toch tot de taak van de
wetenschap behoort haar uitgangspunt reflexief te becritiseren en aldus de
wetenschappelijk nog niet verantwoorde voorafgaande oordelen, wetenschappelijk
verantwoord op te nemen. Doch ook op deze wijze kunnen wij de wetenschap niet
van de vooruitgrijpende invloed van de voorafgaande oordelen bevrijden, omdat het
uitgangspunt ook als zodanig, afgezien van de later volgende reflexie, noodzakelijk
is en daarom onvermijdelijk zijn reële invloed uitoefent. Waaruit o.i. volgt, dat de
wetenschap onmogelijk zo voraussetzungslos kan zijn, als de aangevoerde distinctie
tussen voorafgaande en op de conclusies vooruitgrijpende oordelen wel suggereert,
maar dat de vrijheid van iedere wetenschap gebonden is aan buiten die wetenschap
gelegen factoren.
Deze conclusie kunnen wij nog accentueren door er op te wijzen, dat de wetenschap
maar één enkele bedrijvigheid is onder de vele, welke het geheel van het concrete
mensenleven opbouwen. In de mens leeft de wetenschap in concrete eenheid met en
dientengevolge in reële afhankelijkheid van alle andere menselijke waarden, b.v.
van zijn godsdienst, zedelijkheid, economie, techniek enz. Kortom de wetenschap
is als menselijke bedrijvigheid afhankelijk van geheel de levensbeschouwing en
levensvoering van de mens, die haar beoefent, zij het dan dat deze levensbeschouwing
en levensvoering gedragen worden door het bovennatuurlijke christelijke geloof of
door het materialistische geloof van atheïstisch humanisme of
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communisme. Deze gebondenheid der wetenschap aan de andere menselijke waarden
zal niet alleen via de voorafgaande oordelen, maar voortdurend ook direct op de
ontwikkeling der wetenschap invloed uitoefenen, zoals b.v. moge blijken uit de
gebondenheid van medische onderzoekingen aan de zedelijke wetten, welke de
heiligheid van het mensenleven beschermen.
Bovendien maakt deze gebondenheid der wetenschap aan de concrete mens de
wetenschap afhankelijk van diens sociale bindingen. Via deze sociale gebondenheid
kunnen sociale verhoudingen, kerk en staat, politieke en economische machten hun
invloed op de wetenschap doen gelden, door b.v. de beoefening der wetenschap voor
een bepaalde stand te reserveren, maar vooral door de wetenschap in dienst te stellen
van bepaalde buiten de wetenschap gelegen doeleinden, zoals geschiedt door het
bevorderen der exacte wetenschappen in functie van speciale technische en
economische doeleinden, door het bevorderen van onderzoekingen betreffende de
atoomenergie ten dienste van de oorlogvoering, of ook door het stimuleren van allerlei
wetenschappelijke onderzoekingen ten bate van de propaganda en verwerkelijking
van een bepaalde ideologie, waarop zoals in het verleden het nationaal-socialisme,
ook het communisme de beoefening der wetenschap zo exclusief richt.
Ook eist de wezenlijk sociale structuur van de mens voor de wetenschap zelf een
eigen sociale structuur, welke weer afhankelijkheid medebrengt van leermeesters en
medewerkers, van scholen en richtingen, van publicaties, instituten, laboratoria,
teamwork enz. Vervolgens mogen wij ook niet vergeten, dat de gebondenheid der
wetenschap aan de concrete mens de wetenschap en haar ontwikkeling afhankelijk
doen zijn van onze menselijke beperktheid. Deze menselijke beperktheid doet zich
niet alleen gevoelen in de moeizame vooruitgang der wetenschap, maar ook in onze
menselijke traagheid om b.v. geniale, revolutionnaire ontwikkelingen der wetenschap
te accepteren, zoals o.a. Galilei en Einstein ondervonden.
Overschouwen wij al deze bindingen der wetenschap: aan eigen wetmatigheid,
aan andere menselijke waarden, aan onze menselijke beperktheid, aan de sociale
structuur van het mensenleven in het algemeen en aan de eigen sociale structuur der
wetenschap in het bijzonder, dan kunnen wij ons bezorgd afvragen, wat er in
werkelijkheid nog van die zo hoog geroemde vrijheid der wetenschap overblijft. Men
zou aan al deze gebondenheid, waaraan de wetenschap in de concrete mens onderhevig
is, alleen een einde kunnen maken door de wetenschap van het haar beoefenende
subject los te maken. Maar deze abstractie der wetenschap van de levende mens
betekent de ondergang der wetenschap. Wetenschap is immers geen los zwevend
systeem van waarheden. Neen, de waarheid, de wetenschap wordt juist geboren uit
de vereniging van subject en object: wetenschap is het leven
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der dingen in de menselijke geest. Zouden dan echter de wetenschappers toch niet
goed doen door zich in een heilig isolement terug te trekken, om op deze wijze althans
aan vele sociale bindingen te ontsnappen, of moeten zij afwegen of al deze sociale
bindingen opwegen tegen de hulpmiddelen, welke de moderne samenleving zo
overvloedig verschaft. Maar dan zou toch een dure prijs betaald moeten worden en
een heimwee naar de vrijheid overblijven. Of zou de ware verhouding geheel anders
liggen? Behoren al deze bindingen, ook de sociale, niet te wezenlijk tot de wezenlijk
vrije mens om met zijn vrijheid, ook in de wetenschap, in strijd te kunnen komen?
Om hierover te kunnen oordelen, dienen wij ons eerst nader op het eigen begrip der
vrijheid te bezinnen.
Gaarne karakteriseert men de wilsvrijheid als keuzemogelijkheid tussen
verschillende aan de wil voorgestelde objecten, en wijst er dan op hoe deze
keuzemogelijkheid vereist, dat de wil in een oorspronkelijke onverschilligheid staat
tegenover de objecten waar tussen hij kiezen zal. Voorzeker is dit een vereiste, want
alleen dank zij deze oorspronkelijke onverschilligheid van de wil, zullen de
voorgestelde objecten uit zichzelf, krachtens hun eigen bijzondere goedheid als
zodanig, de wil niet vermogen te determineren en blijft de keuzemogelijkheid
inderdaad open. Maar van de andere kant geeft die onverschilligheid op zich genomen
ons nog geen positieve verklaring van de keuze. Immers wil de wil een der
voorgestelde objecten de facto kunnen kiezen, dan zal toch de wil in dat object iets
moeten vinden, wat hem in staat stelt zichzelf tot de keuze van dat object te bepalen,
namelijk een overeenstemmen van dat object met de eigen universele geestelijke
natuur van de wil. Zo alleen wordt het begrijpelijk, dat de wil het object positief kan
kiezen, zonder nochtans door de bijzondere goedheid van het object gedetermineerd
te worden. Want aldus heeft de wil een positief motief voor zijn keuze, namelijk zijn
eigen universele geestelijke goedheid, die hij in het object terugvindt. De
oorspronkelijke gerichtheid van de wil op dit motief: de verwerkelijking van eigen
universele goedheid, is dus tegelijk de grond van zijn onverschilligheid t.o.v. de
bijzondere goedheid van het voorgestelde object én de grond van zijn keuze van dat
object.
De vrije keuze is daarom in haar intiemste wezen niet zo zeer een keuze van het
één of andere tegenover de wil staande object, maar de actieve zelfbepaling van de
wil om wille van zichzelf, tot het bezit van zichzelf, tot het bezit van die eigen
goedheid, waarop de wil van nature gericht is. In de vrije keuze bepaalt de wil dus
zichzelf volgens zijn eigen natuur. Ook voor de vrije handeling geldt het adagium:
agere sequitur esse, d.w.z. de eigen natuur van een wezen bepaalt de activiteit van
dat wezen, legt aan dat wezen de noodzakelijkheid op zo te handelen, dat zijn activiteit
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aan zijn natuur beantwoordt. De eigen natuur van een wezen is derhalve de norm,
de regel, de wet van zijn activiteit. Bijgevolg zal ook de eigen natuur van het vrije
wezen de wet van zijn handelen zijn, welke aan zijn vrijheid de noodzakelijkheid
oplegt naar de aan die natuur beantwoordende goedheid te streven. Een vrij wezen
handelt derhalve waarlijk vrij, in zoverre het handelt overeenkomstig zijn eigen
intrinsieke wetmatigheid, in zoverre het in zijn handelen de gebondenheid beleeft
aan de norm en wet, welke zijn natuur het oplegt.
Uit dit alles mogen wij concluderen, dat de vrijheid van de mens wezenlijk bestaat
in de noodzakelijkheid het universele geestelijke goed te zoeken, waarop onze wil
van nature gericht is. Het volgen van deze natuurlijke tendens van onze wil naar zijn
eigen universele geestelijke goedheid, maakt ons waarlijk vrij, bevrijdt ons van het
van buitenaf noodzakelijk gedetermineerd worden door de diverse objecten, welke
zich aan onze wil aanbieden.
Passen wij nu eerst deze beschouwingen toe op de vrijheid der wetenschap, dan
moeten wij besluiten, dat de noodzakelijkheid om de wetenschap volgens haar eigen
intrinsieke wetmatigheid, volgens haar eigen methode te ontwikkelen, geen beperking
betekent van de vrijheid der wetenschap. Integendeel de beoefening en ontwikkeling
der wetenschap volgens haar eigen intrinsieke wetmatigheid maakt juist het intiemste
wezen van haar vrijheid uit. De eerste eis, welke wij aan de vrijheid der wetenschap
moesten stellen: het volgen van haar eigen intrinsieke wetmatigheid, doet geen
afbreuk aan deze vrijheid, maar geeft de wetenschap eerst daadwerkelijk deel aan
de ware menselijke vrijheid.
Laat ons nu zien, hoe het met de andere bindingen staat, welke de vrijheid der
wetenschap schijnen te belagen. Daartoe zullen wij onze beschouwingen over de
vrijheid verder moeten ontwikkelen.
De mens is vrij, omdat hij een geestelijk wezen is. Daarom is het universele
geestelijke goed zijn eigen goedheid, staat hij in een oorspronkelijke onverschilligheid
tegenover de diverse objecten, welke hij ontmoet. Maar de mens is niet zonder meer
een geestelijk wezen, hij is tegelijk ook een stoffelijk wezen: zijn geest is één met
zijn lichaam, leeft en ontwikkelt zich in en door middel van dat stoffelijk lichaam.
In deze eenheid met het lichaam ondergaat ook onze geest de beperkende invloed
van de stof. Welnu, omdat onze menselijke geest een beperkte geest is, zal ook onze
menselijke vrijheid een wezenlijk beperkte vrijheid zijn. De eigen wet immers,
volgens welke alle stoffelijke wezens krachtens hun stoffelijkheid handelen, is het
determinisme; d.w.z. hun handelen wordt wezenlijk van buitenaf dwingend bepaald
door hun onderlinge inwerking op elkander. Vanwege zijn lichaam is ook de mens
van dit determinisme
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der stoffelijke wereld afhankelijk. En zoals derhalve onze geest in zijn eenheid met
ons lichaam de beperkende invloed van de stof ondergaat, zo zal de vrijheid van onze
geest in haar eenheid met het determinisme van ons lichaam door dat determinisme
beperkt worden, zich in en door middel van dat determinisme moeten verwerkelijken.
Het is daarom een ijdele illusie onze menselijke vrijheid te verheerlijken als een
onbeperkte en van alle determinisme onafhankelijke vrijheid. Onze menselijke vrije
handelingen worden daadwerkelijk beïnvloed en medebepaald niet alleen door de
blinde werking van onze passies, van alle physische en chemische krachten, welke
ons lichamelijk leven opbouwen, van alle anorganische, physiologische en
psychologische processen, welke zich in ons lichaam afspelen, maar ook door de
fatale werking van alle cosmische krachten en processen, welke ons lichaam als deel
van die cosmos doorkruisen.
Daarom moet de mens zich niet verbazen, wanneer hij ook in de beoefening der
wetenschap de beperktheid van zijn vrijheid ervaart in zijn zo gebrekkig openstaan
voor en kunnen meegaan met de ontwikkeling der wetenschap volgens haar eigen
wet en vrijheid. Neen, eerder moet hij in zich een zekere traagheid verwachten, die
hem, vooral bij revolutionnaire ontwikkelingen der wetenschap, belemmert zijn
inzichten te verruimen.
De aanvankelijke, spontane tegenstand, welke Galilei en Einstein ondervonden,
zijn zo begrijpelijk voor wie zich van onze menselijke beperktheid goed bewust is.
Voorzeker moeten wij de belemmering, welke dit voor de vrije ontwikkeling der
wetenschap betekent, betreuren en het onrecht erkennen, dat aldus aan grote mannen
kan worden aangedaan. Maar van de andere kant moeten wij de invloed van onze
beperktheid ook niet te tragisch opvatten. Want ook deze beperktheid behoort tot de
eigen structuur der vrijheid van onze menselijke wetenschap. Beperktheid mogen
wij immers niet alleen als defectuositeit opvatten, maar moeten haar ook begrijpen
als middel tot verdere ontwikkeling. Zoals onze geest zich door middel van ons
lichaam ontwikkelt, zo ook ontplooit onze vrijheid zich door middel van het haar
beperkende determinisme. Vandaar dat onze traagheid in het aanvaarden van nieuwe
inzichten ook bewerkt, dat de band met de traditie behouden blijft, dat de nieuwe
inzichten worden ingeschakeld in het geheel van de door onze voorgeslachten reeds
ontwikkelde wetenschap. Hierdoor zullen die aanvankelijk omstreden nieuwe
inzichten eerst geheel tot hun recht komen en zal de wetenschap zich inderdaad
volgens haar eigen wet en vrijheid harmonisch ontwikkelen.
Gaan wij nu over tot de nadere beschouwing van de gebondenheid der wetenschap
aan de andere menselijke waarden. In zijn concrete leven beleeft de mens een grote
verscheidenheid van waarden: godsdienst,

Streven. Jaargang 2

947
zedelijkheid, schoonheid, wetenschap, spel, het zinnelijk aangename enz. In sommige
waarden beleeft de mens primair zijn geestelijkheid; andere karakteriseren zich door
de samenwerking van geest en lichaam; bij weer andere treedt het lichamelijke meer
op de voorgrond.
Hoe komt nu in de beleving van deze diverse waarden de vrijheid van de mens tot
haar recht? Wij hebben reeds gezien, dat de mens vrij is, omdat hij als geestelijk
wezen gericht is op het universele geestelijke goed, maar ook dat hij vanwege zijn
lichaam gebonden is aan het determinisme van de stof. Kortom in de mens als synthese
van geest en lichaam, is zijn geest het princiep van zijn vrijheid en zijn lichaam dat
van zijn determinisme. Overschouwen wij nu de gehele scala van menselijke waarden,
dan moeten wij dus besluiten, dat hoe geestelijker een waarde is, des te groter is ook
haar vrijheid; hoe groter rol echter het lichaam in de beleving van de waarde speelt,
des te meer wordt haar vrijheid door het determinisme beperkt. In de beleving van
de meest geestelijke waarden geniet dus de mens zijn hoogste vrijheid. Welnu, de
geest is het meest zichzelf, beleeft zich het volwaardigst als geest in zijn gerichtheid
op God, het universele geestelijke Goed bij uitstek. Deze gerichtheid immers op de
oneindige goedheid van God zal de mens het meest volledig bevrijden van
determinerende invloed van alle andere objecten. Of anders gezegd: is menselijke
vrijheid de gebondenheid van de mens aan zijn eigen wet, dan is zijn hoogste vrijheid
zijn gebondenheid aan zijn hoogste eigen wet, namelijk God. Godsdienst en
zedelijkheid zijn derhalve de waarden, welke de grootste vrijheid bezitten. De lagere
waarden als kunst en wetenschap bezitten een geringere vrijheid, en zo in afdalende
lijn naar de waarden, welke meer aan het lichaam gebonden zijn.
Zetten wij onze beschouwingen nog even voort op theologisch terrein, dan volgt,
dat de mens een nog hogere vrijheid geniet in zijn bovennatuurlijke eenheid met God
in Christus. Door deze eenheid immers treedt de mens in wezensgemeenschap met
God zelf, wordt hij deelgenoot aan het eigen innerlijke en absoluut vrije leven van
de drieënige God. Vandaar dat het bovennatuurlijke, godsdienstige en zedelijke leven
volgens ons H. Geloof, ons de hoogst mogelijke verwerkelijking van onze vrijheid
schenkt.
Wat nu de onderlinge afhankelijkheid der verschillende menselijke waarden betreft,
zullen, omdat de geest het princiep der vrijheid is, de hogere geestelijke waarden
niet alleen een grotere vrijheid bezitten, maar ook princiep van de vrijheid der lagere
waarden zijn. Zoals ons lichaam vanwege zijn eenheid met onze geest, deel heeft
aan het leven van onze geest, zo zullen de lagere waarden hun vrijheid slechts bezitten
vanwege hun eenheid met de hogere. Waaruit volgt, dat de wetenschap haar vrijheid
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bezit, dank zij haar afhankelijkheid van de hoogste geestelijke waarden, namelijk
van godsdienst en zedelijkheid. De gebondenheid der wetenschap aan de juiste
godsdienstige en zedelijke levensinstelling betekent derhalve geen beperking van de
vrijheid der wetenschap. Integendeel de juiste godsdienstige en zedelijke
levensinstelling zal als princiep van de vrijheid der wetenschap, de wetenschap eerst
waarachtig vrij maken, d.w.z. metterdaad in staat stellen zich volgens haar eigen
intrinsieke wetmatigheid te ontwikkelen. Deze bevrijdende afhankelijkheid der
wetenschap van godsdienst en zedelijkheid geeft derhalve aan de wetenschap
geenszins het recht haar wetenschappelijke conclusies te baseren op godsdienstige
of zedelijke overwegingen. Neen, de waarachtig vrije wetenschap zal, strikt volgens
haar eigen autonome methode te werk gaande, tot haar conclusies moeten komen op
grond van zuiver wetenschappelijke overwegingen. Dat zij dit echter metterdaad in
vrijheid vermag te doen en niet onderhevig is aan allerlei factoren, welke haar van
haar eigen autonome ontwikkeling trachten af te leiden, dankt zij principieel aan haar
concrete eenheid met godsdienst en zedelijkheid, in functie waarvan zij haar eigen
autonomie en vrijheid bezit.
Trekken wij ook hier onze conclusie even door op theologisch terrein. Ons H.
Geloof schenkt ons, zoals wij reeds aangaven, een godsdienstig en zedelijk leven
van specifiek goddelijke waarde, dat als zodanig alle specifiek menselijke waarden
in geestelijke rijkdom wezenlijk overstijgt. Daarom zal ons H. Geloof als hoogste
princiep van ons geestelijk leven, ook het hoogste princiep der vrijheid van alle
menselijke waarden zijn en deze vrijheid op eminente wijze veredelen en verruimen.
Waaruit volgt, dat in de concrete bovennatuurlijke orde, waarin wij leven, ook de
wetenschap het hoogste princiep van haar vrijheid bezit in ons H. Geloof, hetwelk
ook haar vrijheid op eminente wijze bewerkt en garandeert.
Hoe radicaal wordt helaas deze fundamentele verhouding tussen Geloof en
wetenschap miskent door degenen, die aan ons H. Geloof verwijten, dat het de vrijheid
der wetenschap beknot. In het nederige en fiere bezit van ons H. Geloof komt het
daarom juist aan ons toe dit zo vaak herhaalde verwijt precies om te keren: Alleen
in functie van ons H. Geloof bezit de wetenschap ware en volledige vrijheid. Iedere
afwijking immers van het ware Geloof, iedere dwaling op godsdienstig of zedelijk
gebied, tast metterdaad de geestelijke gaafheid van deze hoogste waarden aan en zal
dientengevolge natuurnoodzakelijk ook de vrijheid der wetenschap geweld aandoen.
De geschiedenis der wetenschappen bevestigt dit telkens en telkens weer.
Om in concreto aan te tonen, hoe een valse levensbeschouwing de vrijheid der
wetenschap beknot, is het echter niet nodig die lange geschiedenis der wetenschappen
te doorlopen. Want juist in onze dagen geeft het
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Communisme er een sprekender voorbeeld van, dan welke voorafgaande dwaling
dan ook. Het dialectisch materialisme, dat zich als de wetenschappelijke formulering
van de communistische levensbeschouwing aandient, kent principieel het primaat
aan de stof toe. Uiteindelijk is het het stoffelijke productieproces, dat de mens en
zijn samenleving wezenlijk bepaalt. Voorzeker wil ook het dialectisch materialisme
voor de menselijke geest een plaats inruimen en legt het Communisme er zich steeds
meer op toe ook de cultuurwaarden te assimileren, maar dan wordt toch steeds een
geestesleven bedoeld, dat wezenlijk niets anders is als een reflex van het stoffelijke
productieproces, waardoor ook dat geestesleven wezenlijk en intrinsiek in zijn diepste
eigenheid bepaald zou worden. Terecht kunnen wij ons daarom afvragen of bij een
dergelijke opvatting van de geest, nog wel iets van het eigene van de geest, van wat
de geest tot geest maakt, behouden blijft. Is een geest, die onderworpen is aan het
primaat van de stof, nog werkelijk geest? Sluit de ontkenning van het primaat van
de menselijke geest over de stof, niet ipso facto de ontkenning van de menselijke
geest zelf in? Dat dit inderdaad zo is, komt het duidelijkst aan het licht in de
communistische loochening van godsdienst en op God gerichte zedelijkheid. Immers
deze hoogste geestelijke waarden worden juist gekarakteriseerd door wat de geest
in zijn intiemste eigenheid constitueert, door wat de geest wezenlijk boven de stof
verheft, namelijk zijn intrinsiek van de stof onafhankelijk eigen leven. De feitelijke
en principiële loochening van godsdienst en op God gerichte zedelijkheid is derhalve
principieel identiek met de loochening van wat de geest als geest kenmerkt. Wie
echter de geest van haar eigenheid berooft en stelt onder het primaat van de stof, tast,
omdat de geest het princiep der vrijheid is, ook de vrijheid aan en stelt deze onder
het primaat van het determinisme. Hierdoor doet het Communisme zich kennen als
een levensbeschouwing, welke de vrijheid onderwerpt aan de heerschappij van allerlei
van buitenaf dwingende factoren; d.w.z. als een levensbeschouwing, welke principieel
bruut geweld boven vrijheid stelt.
Consequent zal de communistische wetenschap een materialistische wetenschap
zijn, die vanwege haar deterministische structuur en ontwikkeling openstaat voor,
ja afhankelijk is van gewelddadig ingrijpende uitwendige factoren, zoals b.v. politiek
en ideologische propaganda. Dit zien wij dan ook in feite overal gebeuren, waar het
Communisme de macht in handen krijgt. Wij mogen echter bij het constateren van
de feitelijke knechting der wetenschap, zoals b.v. aan de Karel-Universiteit te Praag,
nooit uit het oog verliezen, dat zo'n gewelddadige communistische aanranding van
de vrijheid der wetenschap geen toevallig opportunisme is, maar een strikt logische
consequentie van de communistische levensbeschouwing.
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Zoals wij gezien hebben, moeten wij de grond van deze communistische miskenning
van de vrijheid der wetenschap zoeken in de miskenning van het eigen leven van de
geest, zoals dit juist in godsdienst en op God gerichte zedelijkheid tot gelding komt.
Daarom sluit de communistische vrijheidsopvatting ook een ernstige waarschuwing
in t.o.v. iedere andere atheïstische levensbeschouwing. In de ontkenning van
godsdienst en op God gerichte zedelijkheid ligt de ontkenning van het eigen leven
van de geest en van ware vrijheid besloten. Daarom leidt ook iedere vorm van
atheïstisch humanisme van nature tot een materialistische, positivistisch ingestelde
wetenschap, welke de inwendige geestelijke kracht mist haar eigen ontwikkeling
zelf te bepalen en vaak onder de schone mom van vrijheid haar afhankelijkheid van
buiten de wetenschap gelegen factoren verbergt.
Voorzeker is dus de vrijheid der wetenschap in zeer hoge mate van de
levensbeschouwing van haar beoefenaars afhankelijk. Maar of deze afhankelijkheid
de vrijheid der wetenschap zal verruimen of beknotten hangt er van af of die
levensbeschouwing de ware is of niet.
Onderzoeken wij tenslotte, of de sociale gebondenheid der wetenschap haar vrijheid
beperkt. Hierbij moeten wij bedenken, dat onze vrijheid niet alleen een individueel,
maar krachtens haar wezen ook een sociaal aspect bezit. Zoals immers de individuele
mens, vanwege zijn wezenlijk sociale natuur, slechts bestaat als lid van de mensheid,
zo bestaat zijn individuele vrijheid slechts in sociale eenheid met de vrijheid van zijn
medemensen, als deelhebbend aan de algemene vrijheid der mensheid. Vandaar dat
de sociale gebondenheid onze vrijheid zal bevestigen en verruimen, omdat deze
gebondenheid de mens opheft boven zijn eigen individuele geborneerdheid, hem
deel geeft aan de algemene vrijheid. Aldus vervolmaakt de sociale gebondenheid
onze menselijke vrijheid volgens de eigen wetmatigheid van haar sociale natuur.
Sociale gebondenheid betekent derhalve ook voor onze vrijheid geen beperking,
maar integendeel verruiming, uitgroei boven eigen bekrompenheid.
Voorzeker zal de mens sociale bindingen vaak als van buitenaf opgelegde dwang
ervaren, zoals b.v. bij het vervullen van zijn kerkelijke en burgerlijke verplichtingen.
Dit vindt echter zijn verklaring in het feit, dat ook het sociale verkeer tussen de
mensen door middel van de stoffelijke wereld moet geschieden. Dientengevolge zal
ook de sociale vrijheid, evenals de individuele vrijheid, de invloed van het
determinisme van die stoffelijke wereld ondervinden. Welnu, deze afhankelijkheid
van het determinisme van de stoffelijke wereld ervaren wij als van buitenaf opgelegde
dwang. Maar dan mogen wij niet vergeten, dat sociale gebondenheid niet primair
dwang, maar deelgeven aan de algemene vrijheid zegt, dat wat wij als
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dwang ervaren slechts het middel is, waardoor de algemene vrijheid zich in ons
verwerkelijkt.
Principieel mag dus de mens zijn sociale bindingen in het algemeen en de eigen
sociale structuur der wetenschap in het bijzonder, niet als beperkingen van de vrijheid
der wetenschap beschouwen. Hij moet deze bindingen dankbaar aanvaarden. Want
dank zij de eigen sociale structuur der wetenschap in universiteiten, scholen en
inrichtingen, instituten, publicaties, laboratoria, teamwork enz. kan de vrijheid der
wetenschap zich eerst ten volle verwerkelijken. Terwijl het ingeschakeld-zijn der
wetenschap in het geheel van de menselijke samenleving een binding betekent, welke
de andere menselijke waarden, vooral godsdienst en zedelijkheid, ten volle in staat
stelt hun bevrijdende invloed ook t.o.v. de wetenschap uit te oefenen.
Daar echter ook de sociale vrijheid zich door middel van de stoffelijke wereld
moet verwerkelijken, staat ook zij langs deze kant bloot aan onrechtmatig en
gewelddadig ingrijpen van buitenaf. Dit geschiedt b.v. wanneer staatsmacht en politiek
de wetenschap dusdanig tot hun dienst dwingen, dat de vrije ontwikkeling der
wetenschap volgens haar eigen intrinsieke wetmatigheid belemmerd of verhinderd
wordt. Voorzeker moet ook de wetenschap het algemeen welzijn dienen, maar zij
zal het algemeen welzijn slechts metterdaad kunnen dienen, indien zij de vrijheid
geniet dit op haar eigen wijze te doen. Aan de vrijheid der wetenschap wordt positief
geweld aangedaan, wanneer het dienen van politieke doeleinden haar als hoogste
norm wordt opgedrongen.
Evenzo komt het steeds veelvuldiger voor, dat economische en technische
machtsconcentraties hun macht misbruiken om de wetenschap zo exclusief tot hun
dienst te dwingen, dat het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling der
wetenschap practisch geheel door de eigen doeleinden van die economische en
technische machten bepaald worden. Een dusdanige binding aan economische en
technische machten tast de vrijheid der wetenschap wezenlijk aan en kan derhalve
nooit opwegen tegen de hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek, welke die
economische en technische machten als tegenprestatie aan de wetenschap verschaffen.
Kortom: in de mens heeft de wetenschap haar eigen contemplatief doel en is zij
tegelijk dienstbaar aan alle andere menselijke waarden. Daarom mag haar activiteit
niet tot de één of andere bijzondere dienst beperkt worden. Dat het doel van de
wetenschap tegelijk contemplatief is en actief dienstbaar te zijn, maakt haar adaequaat
menselijke waarde uit. De vrijheid der wetenschap wordt dan ook wezenlijk miskent,
telkens wanneer de wetenschap door van buitenaf op de wetenschap inwerkende
machten van haar eigen adaequaat doel wordt afgeleid.
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Wanneer wij nu tenslotte bedenken, dat, zoals wij aantoonden, de ware godsdienstige
en zedelijke levensinstelling volgens ons H. Geloof, het hoogste princiep van de
vrijheid der wetenschap is, dan mogen wij in de sociale beleving van ons H. Geloof
in de Katholieke Kerk, het hoogste sociale beginsel van de vrijheid der wetenschap
erkennen. Vandaar dat de H. Kerk zich terecht beschouwt en in feite in de loop der
eeuwen bleek te zijn, de werkdadigste en machtigste beschermster van de vrijheid
der wetenschap. Terwijl hieruit tevens volgt, dat binnen de eigen sociale structuur
en organisatievormen van de wetenschap, het de katholieke universiteit zal zijn,
welke krachtens haar katholiek-zijn, de veiligste garantie biedt voor een zo volledig
mogelijke verwerkelijking van de ware vrijheid der wetenschap.
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Een nieuwe katholieke Genesiscommentaar
door Prof. Dr J. De Fraine S.J.
IN zijn brochure over 'De Grootmeester der Katholieke Bijbelstudiën M.J. Lagrange'1.,
haalt Kan. Van Tichelen het artikel aan dat F.M. Braun O.P. vlak na Lagrange's dood
aan zijn grote ordegenoot gewijd heeft2.. In deze bijdrage vertelt de Freiburgse
hoogleraar over zijn laatste bezoek aan P. Lagrange, in Maart 1938: 'In den voornoen
trof ik hem aan op zijn kloostercel, gebogen over zijn overladen werktafel, met een
greep drukproeven in zijn handen... Stapels bladen, vol van zijn klein geschrift, liggen
daar en hopen zich op: een commentaar op het boek Genesis...'. Deze uiterst
belangrijke commentaar zou echter nooit het licht zien: enkele dagen later, op 10
Maart 1938, overleed de grote exegeet.
Onlangs echter werd in de reeks 'Lectio Divina' een nieuwe Genesis-commentaar
gepubliceerd, volledig in de geest van Lagrange, van de hand van de intussen
overleden hoogleraar Joseph Chaine, van de Katholieke Faculteiten van Lyon3.. Van
het begin tot het einde voelt men de levendmakende invloed van de grote
Bijbelmeester. De ganse armatuur der principes waarop Lagrange steunde, wordt in
deze hoog-vulgariserende verklaring van het eerste boek der H. Schrift belicht en
toegepast. En dit geldt zowel voor de theologische ondergrond, vooral in verband
met inspiratie en inerrantie, als voor de concrete oplossingen in de eigenlijke exegese.
En uit de beschouwing van dit boek blijkt eens te meer zonneklaar hoe scherpzinnig
en raak de geniale Dominikaan reeds 50 jaar geleden gezien had.
Deze nieuwe Genesis-commentaar is voor de katholieke wetenschap van deze tijd
een uiterst belangwekkende verschijning. Men voelt hier sereen en onomwonden
oprecht uitgesproken, wat zo lang reeds door de deskundigen bevroed werd. Het
loont ongetwijfeld de moeite even wat nader in te gaan op deze prestatie, en te
onderzoeken welk licht daardoor geworpen wordt op de inhoud en vorm van boek
Genesis, op de documenten-theorie, en op sommige oude doch steeds opnieuw
opduikende moeilijkheden bij de verklaring.

1.
2.
3.

Geloofsverdediging, Antwerpen, 1942, p. 83.
Le Père LAGRANGE, 'Orientations' (La Sarte, Huy), Oct. 1938, p. 9.
J. CHAINE, 'Le Livre de la Genèse', Les Editions du Cerf, 1948.
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I
Het fundamenteel leitmotiv van Chaine's studie moet gezocht worden in de vaak
ingescherpte bedenking van Lagrange: 'Het is niet onze taak te zeggen wat God had
behoeven te doen, doch vast te stellen wat hij werkelijk gedaan heeft'. Inderdaad,
zoals de auteur zelf het onderlijnt, de inspiratie verandert niets aan het letterkundig
karakter van de geschriften. Welnu de gewijde schrijvers beoefenden de letterkundige
genres van hun tijd, en legden in die verschillende genres het geïnspireerde
Godswoord vast: de Bijbel, in zijn onloochenbare hoedanigheid van menselijk boek,
werd niet opgesteld buiten tijd en ruimte. De hagiografen verwerkten oude geschreven
oorkonden, annalen of wetboeken, tekenden oude mondelinge tradities op, luisterden
naar liederen en verhalen onder de tenten van de herders, en in rustige avonden na
het drukke oogstwerk op de akker. De ganse verworvenheid van hun Oosters milieu
is overgegaan in hun letterkundige prestatie. Het 'woord Gods, dat in eeuwigheid
blijft' (Is 40,8) werd aldus als het ware geïncarneerd in een zeer bepaalde en
tijdsgebonden vorm.
Voor het juist begrip derhalve van de Bijbelse literatuur is het van het hoogste
gewicht, zo scherp mogelijk de dissociatie door te voeren tussen de 'lering' (affirmatie)
en de voorstelling. Deze dissociatie nu wordt door Chaine met de uiterste consequentie
doorgedreven. In het eerste boek immers der H. Schrift is het onderscheid tussen de
litteraire vorm en de bewust geaffirmeerde inhoud wellicht het duidelijkst. Er kan
namelijk in dat boek op minstens drie verschillende letterkundige genres gewezen
worden.
Een eerste genre (Gen 1,1 tot 3,24) zoekt de twee grote 'dogmatische feiten' van
schepping en zondeval te illustreren. Om dit genre te vatten, moeten we kunnen
abstractie maken van een groot deel van onze huidige kennis, en moeten we ons de
zaken voorstellen zoals de schrijver ze zich inbeeldde. In het verhaal immers over
de schepping en de zondeval zijn er heel wat 'mythologische tradities', die slechts
loutere 'inkledingen' zijn zonder religieuze draagwijdte. De 'levensboom' b.v.
belichaamt een zeer rake visie op de dingen, onder een beeldenvertoon dat ons
kinderachtig toeschijnt. De vermelding van de rib ontlokt ons geen glimlach meer,
als we er de diepe zin van begrijpen. De slang is slechts een 'woordvoerder', en het
verhaal bevat een verwijziging naar de Kananese slangencultus. Doch achter gans
deze secundaire vormgeving moet men immer weer peilen naar het essentieel
bedoelde, namelijk de voortschrijdende heilseconomie: zoals in het jongste kerkelijk
document over de Bijbelstudiën wordt voorgehouden, moet het doel van de eerste
hoofdstukken van de Bijbel
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gezocht worden in het streven om 'in een eenvoudige en beeldrijke schrijftrant,
aangepast aan een verstandelijk minder ontwikkelde mensheid, de grondwaarheden
mede te delen, die de praesupposita uitmaken van de heilsordening'.4.
Van dit standpunt uit wordt het duidelijk hoe verwerpelijk, ja belachelijk elk bijbels
concordisme moet voorkomen: wie het bijbelse scheppingsverhaal wil interpreteren
door de hedendaagse wetenschap, vat het kunstmatig raam als voorwerp van bewuste
bevestiging op. - Anderzijds doet het gezonde principe dat er een onderscheid dient
gemaakt te worden tussen de onderwezen waarheid en de aangewende
voorstellingswijze, het enig mogelijk antwoord aan de hand voor het probleem der
niet-israelietische parallelverhalen. Het kan b.v. niet geloochend worden, dat er
nauwe overeenkomst bestaat tussen het bijbels scheppingsverhaal en sommige
assyro-babylonische teksten: zo b.v. wordt in het Genesis-verhaal de mens geschapen
naar Gods 'beeld en gelijkenis'; deze bewoording komt ook voor in het begin van het
assyrische cosmogonische epos Enuma elisj. Doch, terwijl daar de gelijkenis
ongetwijfeld in physische zin dient begrepen te worden, is het in de Bijbel duidelijk
dat men daaraan niet denkt, aangezien het 'beeld'-zijn in een heel wat diepere spirituele
betekenis verklaard wordt. Nu ligt het voor de hand dat de onmiskenbare
gelijkaardigheid in de voorstelling en in4. de inkleding ten slotte als minder belangrijk
moet beschouwd worden in het israelietisch werk: de Bijbel doet beroep op alle
gedachten en beelden van de semietische wereld, die niet in tegenspraak zijn met de
monotheistische godsdienst, doch gebruikt ze om zijn transcendente inhoud, de leer
namelijk over God, mens en zonde, te illustreren. De gemeenschappelijke concepties,
voor zover ze bruikbaar zijn, werden geïntegreerd in een religieuze synthese, die
door haar anders gerichte doelstelling een heel andere zingeving bevat, zodat dezelfde
beelden en woorden niet meer dezelfde zaken betekenen.
Een tweede genre (Gen 4,1 tot 11,26) wil eenvoudig een schakel leggen tussen de
schepping in het algemeen en de schepping van het Hebreeuwse volk in het bijzonder.
Doel van deze hoofdstukken is het vacuum te overbruggen tussen het
scheppingsverhaal en de geschiedenis der Patriarchen5.. Over dit tijdsbestek waren
uit de aard der zaak slechts enkele vage herinneringen in de geheugens bewaard
gebleven. Het duidelijkst werd de aandacht gaande gemaakt door de vreselijke
overstroming, die later in de zondvloed werd uitgebeeld; vóór en na de katastrofe
waren

4.
4.
5.

Brief die de betreurde P. VOSTE O.P., secretaris der Bijbelcommissie, op 16 Januari 1948
richtte aan Kardinaal Suhard. Cfr bij CHAINE, pp. 519-22.
Brief die de betreurde P. VOSTE O.P., secretaris der Bijbelcommissie, op 16 Januari 1948
richtte aan Kardinaal Suhard. Cfr bij CHAINE, pp. 519-22.
Volgens LAGRANGE 'La Méthode historique', p. 213, is het doel 'door een ononderbroken
ketting de eenheid aan te tonen van de ganse heilsgeschiedenis'.
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er mensen geweest, aan wie men de uitvindingen toeschreef, van wie men roemrijke
of beruchte episodes vertelde. Al deze herinneringen vertonen de leemten en
vervormingen die aan elke eeuwenoude volksoverlevering eigen zijn. Wegens hun
traditioneel karakter echter werden deze gegevens over het ras en over de
onderscheiden stammen, in het 'schakel'-genre door de schrijver van het boek Genesis
aangewend om zijn levendige en ongeëvenaarde religieuze visie te propageren. Op
deze hoofdstukken past de typering van het laatste kerkelijk document, wanneer het
spreekt van 'volkse beschrijvingen van de oorsprong van het menselijk geslacht en
van het uitverkoren volk'.
Niet alles wat in deze bladzijden van boek Genesis wordt medegedeeld behoort
zonder meer tot de 'openbaring' of tot de stricte geschiedenis. Al zijn deze verhalen
niet van elke geschiedkundige waarde ontbloot, toch bevatten ze geen eigenlijke
historie: de bijbelse auteur geeft trouw weer wat men zich kan herinneren; en deze
herinneringen geven dikwijls eerder de ideeën weer die de Hebreeuwse stammen
zich maakten van de geschiedenis dan wel de werkelijkheid der feiten zelf. Doch het
voornaamste is weer niet te zoeken in de gebrekkige chronologie of geographie, maar
wel in de spirituele Weltanschauung die onder de voorbijgestreefde menselijke
vormgeving voortleeft. Het hele wereldgebeuren binnen de gezichtskring van de
israelietische schrijver, wordt gezien als een voorbereiding van het grote heilsplan
Gods, de uitverkiezing van Israel. Van dit standpunt uit lijken de ethnographische
en geographische verhalen, die op het eerste gezicht zo kinderachtig en naief aandoen,
een onvermoede geestelijke draagwijdte te ontvangen. Immers alle volkeren, die met
Israel in betrekking kwamen, worden voorgesteld als leden van één grote familie;
de echte of vermeende betrekkingen worden voorgesteld als de verhoudingen die
bestaan tussen vader en zonen. In dit verband begrijpt men b.v. waarom de Hittieten
'zonen van Kanaan' geheten worden (Gen 10,15), alhoewel ze noch Semieten noch
van Egyptische oorsprong waren; maar aangezien meerdere Hittieten te midden van
de Kananeërs leefden, heeft men het nabuurschap eenvoudig omgevormd tot
zoonschap. - Trouwens zelfs de gebrekkige tijdrekening behelst wellicht
bespiegelingen die ons ontsnappen, zoals b.v. de correlatie tussen deugdzaam leven
en lang leven. Het gering belang dat aan de chronologische inlijsting der tradities
werd toegekend, blijkt ten duidelijkste uit de grote verschillen die bestaan tussen de
huidige Hebreeuwse tekst, en de Samaritaanse Pentateuch of de Griekse Septuagint:
deze laatste b.v. heeft meer dan eens de Hebreeuwse grondtekst gecorrigeerd voor
wat de getallen betreft.
In dit tweede grote genre van boek Genesis moet dus opnieuw een scherpe
scheidingslijn getrokken worden tussen de geaffirmeerde inhoud, en de
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feitelijke voorstelling. Voor deze 'schakel'-tradities evenals voor de drie eerste
hoofdstukken van de Bijbel, geldt steeds weer hetzelfde gezonde principe: men moet
de godsdienstige waarheden die de auteur onderwijst onderscheiden van de noties
die hij gebruikt om ze uit te drukken. Het heeft derhalve niet veel zin, op het voetspoor
van de vergelijkende godsdienstwetenschap, allerlei parallellen op te stellen tussen
de Genesis-verhalen en niet-Israelietische teksten: voor wie een open oog heeft, valt
het dadelijk op dat de gemeenschappelijke voor-aziatische schat van concepties en
beelden, in de Bijbel de uitdrukking vormt van een godsdienstige geest die totaal
verschilt van diegene die ons bekend is uit de geschriften en de archeologie van
Babylon of Assur, van Phenicië of Kanaan. Dit verschil van geestelijk klimaat komt
ten scherpste tot uiting in de verhalen over de zondvloed en over de toren van Babel.
In het zondvloedrelaas wordt eenzelfde feit op gelijke wijze verteld in Mesopotamië
en in Israel. Doch terwijl in het verhaal van het Babylonische Gilgamesj-epos de
goden hun veroordeling uitspreken zonder onderscheid of zonder zedelijke
bekommering, verschijnt het Hebreeuwse relaas als de monotheistische en zedelijke
interpretatie van een oude gebeurtenis, die reeds opgedreven werd door de
Babylonische volkstraditie. Datgene wat juist het belangrijke, ja zelfs het énige
belangrijke, is in de Bijbel, vindt men niet in het assyro-babylonische parallel:
integendeel, de oude volksoverlevering over de geweldige waterkatastrofe heeft een
gans nieuwe zin gekregen; ze is draagster geworden van een monotheistische
theologie, van een verheven godsdienstig en zedelijk onderricht. - De tradities over
de Babeltoren op hun beurt, zijn naar alle waarschijnlijkheid overgenomen door de
Hebreeuwen van uit een milieu waar Babylon's invloed doordrong. Al werden ze
dus oorspronkelijk niet uitgewerkt door de Israelieten, niettemin hebben deze ze
doordacht met hun eigen religieuze ideeën, en ze voorzien van een heel wat ruimere
geestelijke draagwijdte.
Het derde letterkundig genre van boek Genesis (11,27 tot het einde) bevat datgene
wat Chaine genoemd heeft 'la geste patriarcale'. Voor deze geschiedenis van de
aartsvaders Abraham, Izaak, Jacob en zijn twaalf zonen, zou men een anachronistische
methodische vergissing begaan, indien men ze wilde opvatten volgens de normen
van de huidige, of zelfs van de Grieks-romeinse historiografie. De bedoeling van de
schrijver - waar alles ten slotte op aan komt -, was een episch-getinte 'jeest' te geven,
waarin de historische feiten bewaard bleven, die belangrijk zijn voor de kennis van
Israel's ontstaan en van de ontwikkeling der Belofte-openbaring. In elk geval gaat
het om volkse overleveringen, die lang mondeling doorgegeven werden, en die in
de loop der eeuwen wel vervormingen konden
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ondergaan, bij zoverre dat men niet mag spreken van historiciteit tot in het detail.
Een 'folkloristische' bekommering kan op veel plaatsen niet geloochend worden: het
spel van etymologische, satirische, ethnologische verhalen springt al te duidelijk in
het oog. Doch, naar het woord van de Amerikaanse schrijver W.F. Albright, 'het
statige gebouw van de oud-hebreeuwse saga, waarin de wijsheid en de ervaring van
het Oude Oosten verzameld werd, gezuiverd van alle barbaarse en heidense elementen,
is waarachtiger geschiedenis dan het relaas van klan-verplaatsingen of oorlogen zou
kunnen zijn. De saga doet ons binnentreden in het leven en het meest innerlijke hart
van Israel, terwijl een droog relaas slechts een beoefenaar van politieke historie zou
kunnen bekoren, allerminst echter een leermeester'6.. Trouwens de 'sagische' uitwerking
van de stof moet de ogen niet doen sluiten voor de onmiskenbare bewijzen van een
soliede historische basis. De doubletten of tripletten duiden vaak op twee of drie
vormen van éénzelfde oudere traditie: het feit zelf dat de laatste geïnspireerde redactor
twee of drie parallelle verhalen heeft opgenomen, bewijst duidelijk dat hij geen van
deze twee of drie verhalen tot in de bijzonderheden waarborgt; hij geeft gewoonweg
zijn inlichtingen ten beste. Trouwens in het algemeen beschouwd doet men er niet
goed aan de Bijbel te beschouwen als een bloemlezing van thesen: nooit bevestigt
de gewijde schrijver alles tot in de details. Zijn uitdrukkelijk bedoeld onderricht moet
vaak uit het gebruik der verscheidene tradities te voorschijn treden: het komt er steeds
op aan de idee of de algemene ideeën te isoleren, die uit de verwerkte teksten
voortvloeit, en te kijken naar de algemene redactie. Het is namelijk niet uitgesloten
dat één enkele affirmatie of onderwijzing de vrucht is van één of meerdere bladzijden;
ja zelfs is het denkbaar dat een duidelijke lering gepaard zou gaan met valse concepties
in de niet-geaffirmeerde voorstellingswijze.
Voor het 'epos der aartsvaders' gelijk voor de andere delen van boek Genesis, moet
de interpretatie uitgaan van de overtuiging dat gedachte en inkleding scherp moeten
onderscheiden worden. De verdragssluiting tussen God en Abraham (Gen 15) wordt
ingekleed in de vuurtheophanie, waarin Gods aanwezigheid verzinnebeeld wordt in
de vurige oven en de brandende toorts. De twee zonen van Izaak, zowel bij hun
geboorte als in hun mannenleeftijd, worden voorgesteld tegelijkertijd als historische
personen en als symbolen. De Jacobsladder is slechts een beeld waardoor betekend
wordt dat de hemel, Gods verblijfplaats, niet gescheiden is van de aarde; voorwaar
een heerlijke godsdienstige voorstelling van Gods reddende tegenwoordigheid. Het
oude folkloristische thema van de 'onmachtige God' wordt in Jacob's strijd met de
engel (of met Jahve zelf?) omgewerkt tot

6.

W.F. ALBRIGHT, 'From the Stone Age to Christianity', Baltimore, 1946, p. 151.
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een volksetymologie van Jacob's nieuwe naam 'Israel', d.i. 'God strijdt': wat
oorspronkelijk wellicht slechts een aetiologische 'legende' was, heeft in de religieuze
visie der Belofte-economie een heel wat diepere betekenis gekregen: God kampt met
zijn volk, om het voor zich te winnen.
In dit onderdeel van boek Genesis wordt meer dan eens beroep gedaan op
etymologische verklaringen. In de meeste gevallen gaat het om loutere
woordspelingen. En toch heeft men het recht niet deze verklaringen als een eenvoudig
spel op te vatten. Altijd heeft de 'naam' een symbolische waarde; wie zich blind kijkt
op de materiële uitdrukkingswijze loopt gevaar aan de uitgedrukte betekenis voorbij
te gaan. Wat de bijbelse auteur b.v. in de volksetymologie van 'Abraham' (tegenover
de vroegere naam 'Abram') interesseert, is allerminst de wetenschappelijke accuratesse,
doch veeleer de heerlijkheid van de goddelijke belofte, waardoor aan de eerste
aartsvader met goddelijke zekerheid een 'talrijk kroost' beloofd wordt.

II
Het huidige boek Genesis wordt veelal als de compilatie beschouwd van drie goed
onderscheiden documenten: het werk namelijk van de 'Jahwist' (J), van de 'Elohist'
(E), en van de 'Priestercodex' (P). Met aandrang komt ook de katholieke verklaarder
Chaine op voor het bestaan zelf der drie geschreven documenten, alhoewel hij het
niet eens is met de niet-katholieke critici, zowel wat betreft het getal als de bakermat
en de tijd van de oorkonden. Ofschoon hij opkomt tegen de veelvuldige en vaak
subjectieve dissectie van de Bijbel, is Chaine toch overtuigd dat het voor het grootste
gedeelte van Genesis vrij gemakkelijk is de bronnen uit elkaar te houden.
Op dit punt zal niet iedere katholieke exegeet akkoord gaan met de hoogleraar uit
Lyon. Het is ontegensprekelijk dat men af en toe de indruk heeft met duidelijke
dubbelverhalen te doen te hebben, en zich dus te bevinden voor een dubbele (althans
mondelinge, zo niet geschrevene) traditie: het duidelijkste voorbeeld is wellicht het
zondvloedverhaal. Doch het zou niet moeilijk zijn aan te tonen dat Chaine andere
werkhypothesen over het hoofd heeft gezien. Op die andere mogelijkheden wordt
o.m. de aandacht gevestigd in de jongste kerkelijke uitspraak: 'Er zijn niet weinig
auteurs, in verschillende landen, die om zuiver kritische en historische redenen, de
tot nu toe gehuldigde theorieën over boord werpen, en de verklaring van sommige
redactionele eigenaardigheden van de Pentateuch niet zozeer zoeken in de
verscheidenheid der onderstelde documenten, dan wel in de speciale psychologie of
in de eigenaardige nu beter bekende uitdrukkingswijzen van de oude Oosterlingen'.

Streven. Jaargang 2

960
Onder die uitdrukkingswijzen wordt een voorname plaats ingenomen door het
zogenaamde 'concentrische uiteenzettingsprocédé', waarbij eerst het onderwerp in
het algemeen wordt aangegeven, en daarna in verscheidene concentrische kringen
ontwikkeld. Bij een dergelijk procédé is het niet te verwonderen dat er van de éne
expositie naar de andere licht wijzigingen ontstaan, zodat men niet noodzakelijk
hoeft te denken aan doubletten, waar de afwijking van geringe omvang blijft. Zo b.v.
lijkt het vrij willekeurig uit het twee- of driemaal herhalen van de woorden: 'en die
of die persoon zei...', tot de aaneenrijging van twee of drie onafhankelijke tradities
te besluiten (zoals Chaine doet voor Gen 16,9-11 en voor Gen 30,27-28).
Principieel lijkt het niet zeer aannemelijk iedere dubbele vermelding van een feit
als een tweevoudige onafhankelijke overlevering over één en hetzelfde feit te
beschouwen. Zodoende houdt men er niet genoeg rekening mee dat een gelijkaardig
feit zich best twee- of driemaal kan herhaald hebben; of anderzijds dat twee
ogenschijnlijk contradictorische beweringen op twee verschillende situaties kunnen
slaan. De driedubbele schaking b.v. van de echtgenote der Patriarchen (tweemaal
Sara, de echtgenote van Abraham, in Egypte nl. en door Abimelek van Gerara; en
éénmaal Rebecca, de echtgenote van Izaak, eveneens te Gerara) moet niet
noodzakelijk geïnterpreteerd worden als een volks thema dat in verscheidene
richtingen ontwikkeld werd: waarom immers zouden de verschillende
ontwikkelingslijnen niet op reële verschillen kunnen wijzen in het verloop van het
feitelijk gebeuren? - Anderzijds kunnen zogenaamd contradictorische beweringen
over éénzelfde énig gegeven verklaard worden door een onderscheid in situatie of
voorstelling. Zo b.v. in verband met Abraham's vaderstad (Ur volgens P, en Aram
Naharaim volgens J) schijnt de mogelijkheid niet onwaarschijnlijk, dat P de bakermat
der familie aangeeft vóór de emigratie naar Harran, terwijl J alleen aan het verblijf
in deze laatste stad denkt; trouwens Harran was met Ur verbonden, o.m. door de
verering van de maangod Sin. Een gelijkaardige oplossing kan wellicht gegeven
worden aan het dubbel scheppingsverhaal (Gen 1 volgens P; Gen 2 volgens J):
wanneer men rekening houdt met sommige Mesopotamische parallellen over de
oorsprong der beschaving7., kan men zeer goed het tweede scheppingsverhaal als een
poëtische uiteenzetting beschouwen over het ontstaan en de groei der beschaving,
waarbij dus de nadruk niet zozeer op de 'schepping' dan wel op de kultuurvorming
valt.
Ofschoon de documenten-hypothese in meer dan één geval een bevredigende
oplossing kan geven, toch is het niet onverstandig te aarzelen

7.

Chaine loochent, zonder grond, het werkelijk bestaan van die parallellen. Jammer genoeg
steunt zijn bewering op het in 1910 verschenen werk van DHORME, 'Choix de textes
assyro-babyloniens'. Over het algemeen werd de documentatie beperkt tot het Franse
taalgebied.
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vooraleer men ze als énige werkhypothese overneemt. Chaine schijnt dat wel gedaan
te hebben, als hij de bronnenvermenging als 'de redactiemethode van boek Genesis'
noemt. Om dit te bewijzen doet hij beroep op de zogenaamde 'semietische'
compilatie-methode in de geschiedschrijving. Uit een aantal Arabische, Syrische en
Aethiopische teksten, toont hij aan dat een bepaald historisch relaas slechts een
gecompileerde vermenging is van verscheidene bronnen, die men afzonderlijk
terugvinden kan in nog bewaarde teksten. Doch deze bewijsvoering lijkt geen steek
te houden: in al de voorgebrachte parallellen gaat het immers om reeds bekende
bronnen, die aaneengeflanst werden door een of andere kroniekschrijver. In het boek
Genesis echter wil men onbekende bronnen reconstrueren; in meer dan één geval zal
die reconstructie fataal hypothetisch blijven. Dit hypothetisch karakter van de
bronnenvermenging komt ten duidelijkste tot uiting bij de praktische moeilijkheid
om de twee (of meerdere) bronnen uit elkaar te houden. Deze moeilijkheid wordt
bewezen door twee factoren, door de willekeur namelijk waarmede af en toe een
vermeende dubbelheid wordt 'ontdekt', en door de veranderlijke stabiliteit, die zelfs
de hoofdcriteria der 'Quellenscheidung' kenmerkt.
Op meer dan een plaats heeft men bij Chaine de indruk, dat op een vrij
onverantwoorde wijze een zogenaamd dubbel standpunt wordt geschapen, waar in
de grond alles zeer goed tot één en dezelfde situatie kan herleid worden, zodat men
niet in het minst aan twee bronnen hoeft te denken. Het feit dat in twee opeenvolgende
verzen (Gen 21,29-30) tweemaal gezegd wordt 'dat Laban buiten ging', wijst niet
met dwingende noodzaak op een doublet. Evenmin als in Gen 21,22-34 men hoeft
te denken aan twee onafhankelijke vermeldingen van het verdrag tussen Abraham
en Abimelek. Wanneer tweemaal vermeld wordt dat Jozef zich doet herkennen door
zijn broeders (Gen 45,1-27), dan ligt het niet aanstonds voor de hand twee
onderscheiden bronnen in te roepen. Vrij subjectief lijkt het bronnenonderscheid op
grond van de dubbele motivering van Jacob's vertrek uit Aram: er wordt namelijk
gewag gemaakt van de vijandschap van Laban's zonen (Gen 31,1) en van de kwade
luim van Laban zelf (Gen 31,2); men ziet niet goed in waarom deze dubbele grond
niet aan één en dezelfde traditie kan toegeschreven worden.
De geringe stabiliteit der criteria voor bronnenonderscheiding wijst niet minder
het hypothetisch karakter uit van deze werkmethode. Het voornaamste criterium,
zoals men weet, is gelegen in het verschil der goddelijke namen: terwijl God bij J
Jahve heet, is Zijn naam bij E Elohim. Welnu ook dit voornaamste criterium wordt
wel eens in de praktijk verdoezeld: Elohim bij J wordt goedgepraat door te wijzen
op de spreektrant van niet-Israelieten die Jahve niet kennen (Gen 43,23.29; 44,16).
In dergelijke
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gevallen rijst met meer aandrang nog de vraag op: waarom moet de Jahwist God
altijd Jahve noemen, aangezien vaststaat dat er in de cultus geen belangrijk
onderscheid te ontdekken valt tussen de beide goddelijke namen? Indien dit zo is,
dan geven de goddelijke namen niet alleen geen aanduiding over het ontstaan der
beide documenten J en E, maar wellicht niet eens een onaanvechtbare norm voor het
onderscheid van die vermeende bronnen. - Eenzelfde probleem als voor de namen
Jahve en Elohim, stelt zich voor de namen Israël en Jacob; de eerste naam zou eigen
zijn aan J; doch in Gen 48,8.11.21 E zou de compilator van J en E Jacob vervangen
hebben door Israël. - Meer dan eens trouwens moet aangenomen worden dat glossen
aan één document ontleend werden, en overgeheveld naar een ander; ja zelfs is de
harmonisatie zover doorgedreven, dat in elk van de beide documenten de
bewoordingen van het andere ingelast werden.

III
Nog heel wat belangwekkende problemen worden in Chaine's heerlijke commentaar
met fijne kiesheid en tact behandeld.8. Het moge volstaan hier op twee veel-omstreden
domeinen te wijzen, namelijk op de problemen in verband met de erfzonde, en op
uitingen van onvolmaakte ethiek in de aartsvaderlijke tijd.
Op de eerste plaats kan de vraag gesteld worden of er in het eerste boek der H.
Schrift wel sprake is van de erfzonde. Weliswaar moet toegegeven worden dat nergens
een expliciete vermelding van een erfelijke zonde aangetroffen wordt: enkel en alleen
wordt gesproken van erfelijke straffen: dood, lijden, en begeerlijkheid. Niettemin
heeft de traditie gelijk als ze de zondeval interpreteert als het 'peccatum originale
originans'; want, volgens de algemene aanschouwing van het Nabije Oosten, wijst
een solidariteit in de straf (waarvan de tekst expliciet gewaagt) op een solidariteit in
de zondeschuld. De straf is het duidelijkste bewijs dat de mens zich niet in een
vriendschapsverhouding bevindt met God, en daarin is precies de zonde gelegen. Het procédé trouwens zelf, volgens hetwelk de schrijver van het zondevalverhaal te
werk gaat, toont aan dat hij de opvatting deelt over een geheimzinnige verbondenheid
van zonde, schuld en straf: het hele verhaal draagt immers een aetiologische kleur.
De auteur is geïnteresseerd aan de oorsprong van de huidige wereldordening:

8.

Zeer zelden ontbreekt bij Chaine een of andere verklaring, die b.v. door assyro-babylonische
parallellen overtuigend bewezen wordt. Daar is b.v. het geval van de 'daemon zonde', wiens
neerliggen (hebr. 'rabas') terugwijst op de assyrische daemon 'Robisu'. In het verhaal over
de toren van Babel is 'dezelfde taal gebruiken' niet te verstaan van dezelfde phonetische
spraak, doch volgens de algemeen gebruikelijke assyrische terminologie, van gelijk welke
bestuurlijke eenheid. De uitdrukking 'Gods aanschijn aanschouwen' bevat zeker meer dan
een metafoor, aangezien in meerdere semietische talen er gewoonweg het tempelbezoek mee
bedoeld wordt, waarbij het afgodsbeeld vereerd werd.
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rondom zich stelt hij vast dat er leed en schuld is in de wereld, dat de man moet
arbeiden in het zweet zijns aanschijns, en dat de vrouw met smart haar kinderen baart
en onderdanig is aan de man. Voor die zeer werkelijke feiten zoekt hij een verklaring
in de oertijd: even reëel als die werkelijkheid is de oorzaak ervan, namelijk de zonde
van Adam en Eva. Deze zonde ligt aan de oorsprong van de begeerlijkheid, van de
dood en van het lijden.
In verband met hetzelfde verhaal van de zondeval, worden hedentendage twee
zeer belangrijke vragen gesteld: eerstens, wie wordt bedoeld met de benaming
'Adam'?; en ten tweede, welke concrete zonde heeft de auteur op het oog? - Voor
wat de eerste vraag betreft, kan gewezen worden op het feit dat de naam 'Adam' niet
als eigennaam gebruikt wordt in het verhaal over de schepping en de zondeval; verder
is het duidelijk dat de Paulinische Adamfiguur meer beschreven wordt door de
antithese met Christus dan wel volgens de letterlijke betekenis van Genesis. Doch
anderzijds lijkt de hypothese van het polygenisme (van meerdere stamvaders van
het menselijk geslacht) buiten de gezichtskring te liggen van de oude auteur; zijn
gedachte is zeker dat alle mensen van één enkel paar afstammen. Tegenover de heden
wel eens verdedigde opinie dat de bijbelse auteur bij de eerste stamouders een zonde
van het vlees op het oog heeft, en wel concreet een voorbarig gebruik van het
huwelijk, beklemtoont Chaine, o.i. terecht, dat niets in de tekst deze exegese
grondvest, aangezien de begeerlijkheid juist als vrucht der zonde, en niet als
voorafgaand beschouwd wordt.
Zeer vaak wordt tegen het boek Genesis de tegenwerping naar voren gebracht, dat
de ethiek van die ruwe tijden weinig aanbevelenswaard mag genoemd worden: de
prijsgave van Sara aan de Pharao, de uitlevering van de dochters van Lot, het
bedrieglijk optreden van Jacob tegenover Esau, ziedaar een aantal praktijken die ons
moreel gevoelen tegen de borst stuiten. Hoe konden ze in de Bijbel ondergebracht
worden? Op de eerste plaats kan men zich afvragen, of ook de latere redactoren van
de volkstraditie niet evenzeer of minstens op een analoge wijze in hun zedelijke
waardering gestoord waren. Wellicht is het precies een bewijs van waarheidsliefde,
dat die trekken van ruwere moraliteit eenvoudigweg worden medegedeeld, al getuigen
ze van een tijdstip waarop de idee van God en Zijn gerechtigheid minder ontwikkeld
was eerder dan van het moment waarop de verhalen geredigeerd werden. Daarenboven
is het vaak mogelijk tussen de lijnen de afkeuring te lezen van de latere auteur
tegenover traditioneel overgenomen zedelijke misvattingen: in het geval van
Abraham's handelwijze, waarbij Sara zonder meer overgeleverd wordt aan de Pharao,
weet de bijbelse auteur zeer goed dat de aartsvader verkeerd

Streven. Jaargang 2

964
gehandeld heeft, en dat Pharao gelijk had, doch hij deelt een traditie mede die op een
hoger tijdstip teruggaat toen de moraliteit niet zo veeleisend was. Dezelfde bemerking
geldt voor de handelwijze van Lot: de gewijde schrijver deelt mede dat Lot de plicht
van gastvrijheid boven alles stelde, zelfs boven de eer van zijn eigen dochters. In het
geval van Jacob's list is het niet moeilijk op te merken, dat de auteur, al maakt hij
geen commentaar, toch de mening toegedaan is dat de handeling als verkeerd
beschouwd werd, niet alleen op het ogenblik der redactie maar zelfs op het ogenblik
van de feiten. Immers, de vervloeking die Izaak over zijn jongste zoon zou uitspreken,
indien de list te vroeg ontdekt werd (Gen 27,12), wijst er op dat de morele instelling
toen reeds als gebrekkig werd opgevat.
Uit al hetgeen voorafgaat, kan men terecht besluiten: ongetwijfeld verdient deze
nieuwe katholieke Genesis-commentaar een zeer ruime verspreiding, omdat hij zo
sereen en zo openhartig de moeilijke problemen aandurft, en onbevooroordeeld
oplost. Moge hij gelden als de veilige grondslag van verdere studie en navorsing.
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Een boodschap uit Athene
door J. van Heugten S.J.
ER is onlangs een verblijdend geluid opgegaan vanuit Athene, een geluid, dat
weerklank zoekt in de gehele wereld.
In een manifest aan het Griekse volk betuigden omstreeks Kerstmis 1946 meer
dan duizend Griekse intellectuelen, leden der 'Christianikè Henoosis Epistèmonoon',
der Christelijke vereniging van intellectuelen, hun Christelijk geloof en twee honderd
geleerden van naam voegden er nog een gedetailleerde verklaring bij omtrent de
noodzakelijk Christelijke fundering ener toekomstige cultuur. Deze boodschap werd
gezonden aan talloze geleerden en schrijvers door heel de Christenwereld en velen
van dezen betuigden hun onbeperkte instemming.
Het Januari-nummer, 1948, van 'AKTINES', het tijdschrift der vereniging,
publiceerde de instemmende brieven van bekende geleerden als Max Planck, G.P.
Thomson, L. Aitchison, A. Boutaric, R. Aitkin, E. Whittaker, R. Biot, A. Hurtados,
P.J. Waardenburg etc. etc. en van schrijvers als Paul Claudel, André Maurois, L.
Bromfield, Sigrid Undset en anderen. In hetzelfde jaar 1948 stelde de vereniging
onder leiding van A.N. Tsirintanis, professor aan de rechtsfaculteit te Athene, in twee
lijvige delen een omvattend rapport of plan op, dat zij 'Towards a Christian
Civilisation' noemde, 'A Draft issued by the Christian Union of Professional men of
Greece'. De verklaring der twee honderd die het rapport voorafgaat, legt op
ondubbelzinnige wijze getuigenis af van de gezindheid der ondertekenaars:
'Bovendien, zo luidt het daar, is een vervreemding van de Christelijke waarden in
strijd met de conclusies van waarlijk onbevooroordeeld critisch onderzoek in de grote
vraagstukken die fundamenteel zijn voor de mens... In de exacte wetenschappen, in
physica en biologie, zowel als in andere wetenschappen, heeft de vooruitgang van
het hedendaagse onderzoek bewezen dat de poging om het te doen voorkomen alsof
de wetenschap het Christelijk geloof logenstrafte door geen wetenschap gesteund
wordt. Niemand heeft het recht de (exacte) wetenschap te laten beslissen in de grote
metaphysische kwesties en de naam en het prestige der wetenschap te gebruiken om
het Christelijk geloof aan te vallen... De vele mislukkingen en teleurstellingen, die
tekenend zijn voor de moderne tijd, hebben het duidelijk gemaakt dat de dringende
vraag naar volledige sociale en economische reconstructie, naar de heerschappij van
wet en recht, van ethiek en van de beginselen der sociale rechtvaardigheid alleen
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kan gerealiseerd worden, wanneer het leven van individu en gemeenschap
doordrongen is van het geloof waarop het Christendom is gebouwd.'
Het eerste deel dat de 'general principles' uiteenzet, spreekt over Christendom en
Kerk in het algemeen en uit de wijze waarop dit gebeurt voelt men soms dat er
Grieks-Orthodoxen aan het woord zijn. De verhoudingen liggen in het Westen hier
en daar een weinig anders, ofschoon opzet en strekking van het geheel voor heel de
Christenheid te aanvaarden zijn. Er worden zeer juiste dingen gezegd over de
mentaliteit, de levenshouding van de zogenaamd moderne mens. De kern dezer
houding is: de ontkenning. 'Ook vóór deze eeuw was de ontkenning van geestelijke
waarden niet onbekend... Wat echter de ontkenning in onze dagen tot een enig
verschijnsel in de geschiedenis maakt, is het feit dat ontkenning van culturele standing
is geworden. Ontkenning wordt een integrale doctrien, een basis voor cultuur.
Ontkenning van het Christendom is algemeen geworden in die zin dat ontkenning
niet langer meer een boek is, noch een groepje mensen, maar dat zij zich openbaart
in alle aspecten van het leven en van de moderne beschaving. Het is de ontkenning
die de toon aangeeft, die de zin van onze tijd is geworden en die alle verschillen
tussen haar volgelingen overbrugt.'
Een tekenend verschijnsel van de moderne tijd is de houding tegenover... het graf!
'Het graf dat niet meer verbonden is met enige vorm van religieuze uiting, is iets
enigs niet slechts in de historie, maar ook in de prehistorie. Zelfs de Romeinse wet
spreekt hierover als over iets heiligs. Menselijke beschaving, hetzij Europees of
primitief, berust op de heiligheid van het graf. Doch nu, in de periode der ontkenning,
is het graf voor het eerst beroofd van elk symbool en elke gedachte aan de eeuwigheid.
Maar een graf, dat niet enigszins met het heilige of gewijde verbonden is, is geen
graf meer. Het wordt een reservoir van lijken. Waar geen graven zijn, daar is geen
beschaving. Tenslotte wordt de cultuur openbaar door het graf, dat een echo van de
eeuwigheid is.'
'Toen we zeiden dat de ontkenning verspreid was over heel de wereld, zeiden we
tevens dat zij aan het slijten was. Want ook ontkenning kan niet leven zonder de
glans, zonder de aureool van het mysterie. Dit moest bewaard blijven in
wetenschappelijke laboratoria, waar de mensen verwachten dat er iets groots en
wonderbaars ontwikkeld wordt dat tot geloofsontkenning dwingt. Maar als de
ontkenning verspreid wordt en toepassing gaat vinden, als het mysterie verdwijnt,
volgt er ontgoocheling. Dan wordt de ontkenning negatief ook voor zich zelf.'
Na een eerlijk gewetensonderzoek te hebben ingesteld over de nalatigheden en
fouten der Christenen zelf gaat de schrijver over tot de beschouwing, hoe dit
Christendom en zijn belijders tot nieuwe en intense
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beleving te wekken zijn. Zijn lange boodschap kan worden samengevat in één zin:
beleving van het Evangelie in zijn diepte en breedte, in al zijn rijkdom en volheid.
De beleving van het Evangelie naar het voorbeeld van Onzen Heer is de eeuwig
vruchtbare, de altijd oude en altijd nieuwe kracht van het Christendom.
Belangrijk is echter de vraag of dit Evangelie, dit wezenlijke Christendom zich
niet heeft aan te passen en te wijzigen naar de wisselende verhoudingen der tijden.
Hierop is niet met ja! of neen! te antwoorden. Ongetwijfeld heeft het Christendom
zijn tijd te verstaan en die tijd aan te spreken op zulk een wijze dat het verstaan wordt.
In de vorige eeuw heeft het zogenaamde modernisme een compromis willen sluiten
en de Christelijke waarheid zo willen verminken, dat het door iedereen geaccepteerd
kon worden. Maar wat gebeurde? Niet de common man kwam dit compromissluitend
modernisme tegemoet, doch de materialist, de ongelovige. Beiden ontmoetten elkaar
halverwege en de ongelovige was tevreden dat het Christendom zozeer zijn essentialia
wilde afleggen, dat het een volkomen 'harmlos' en verder ongevaarlijk Christendom
geworden was.
Dit is de verkeerde weg. Nooit mag het Christendom iets prijs geven van de
'onwankelbare, oncompromitteerbare en onverzoenlijke waarheid.' Christus is één
en dezelfde 'gisteren, vandaag en voor altijd.' Maar het Christendom als een beleving
en een uitdrukking van leven heeft zekere variaties, die de Christen der catacomben
onderscheiden van de Christen uit later tijd. Wel is het de stem der eeuwigheid, maar
een stem die door menselijke oren gehoord wordt en, wat de uitwerking in de mens
betreft, het stempel van de tijd zal dragen. Om een voorbeeld te noemen, het Romeinse
of het Byzantijnse gezin was anders dan het gezin van vandaag, dat door de oorlog
fracturen heeft opgelopen. Toch biedt het Christendom een remedie ook aan het
verziekte of verzwakte gezin van deze tijd, ook al zal het thans een enigszins
gewijzigde taal moeten spreken, vergeleken met vroegere eeuwen.
*

**

In het tweede deel dat de 'special applications' geeft wordt deze beleving van het
Evangelie en van de Christelijke beginselen uitgewerkt en toegepast op alle onderdelen
en vertakkingen van het mensenleven, zowel in zijn individuele als in zijn
maatschappelijke aspecten. Hoe de Christen der toekomst behoort te zijn in het
huwelijk, in de opvoeding, in de staat, in zijn sociale geleding, in kunst en wetenschap,
hoe de komende Christelijke samenleving eruit zal moeten zien, willen wij werkelijk
van een Christelijke cultuur spreken, wordt hier vrij nauwkeurig vastgelegd. Merk-
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waardig is dat voor Atheense Christenen het type van de Christen humanist niet een
of andere Renaissance-figuur is, als bijvoorbeeld Thomas More, doch dat aan hun
ideaal beantwoordt een soort van gedoopte Socrates, de 'anèr kalos kagathos'.
In het hoofdstuk over de Worship wordt de treffende gedachte geuit: 'De liturgie
der Kerk mag voor velen niet veel culturele betekenis te hebben schijnen, toch heeft
de wens naar eenwording van het mensenras nog geen betere uitdrukking gevonden
en zal die ook niet vinden dan de eenheid die zich manifesteert, wanneer op een
bepaalde tijd op een tenaastebij bepaald uur overeenkomstig de geografische ligging,
de aardbodem rond, mensen van de allerhoogste functies, tot de kinderen en de
zwakken toe, verenigd zijn in dezelfde aanbidding van dezelfde Heer. En wat meer
is, zij nemen deel in dezelfde Maaltijd aan hetzelfde lichaam en dezelfde kelk des
Heren... De eenheid die de Goddelijke Eucharistie schept zou, indien juist aangewend,
een steun zijn voor de beschaving als een scheppende factor van menselijke
eenwording... De Christenen van thans over heel de wereld nemen deel aan dat
Gastmaal, dat eens begon ergens in Palestina in een bovenzaal; ditzelfde Maal wordt
steeds voortgezet en wij nemen er deel aan zonder beïnvloed te worden door
verandering van tijd en ruimte.'
Bij de behandeling van huwelijk en gezin wordt aangedrongen op bescherming
van het grote gezin. De ouders van vele kinderen zouden beschouwd moeten worden
als bijzonder te eerbiedigen persoonlijkheden. De staat zou middelen kunnen vinden
om deze begunstiging en dit respect tot uitdrukking te brengen. Ook zou de wet
moeten onderscheiden tussen het hoofd ener familie en de man die geen gezinslasten
te dragen heeft; 'wij willen hier verwijzen naar de voorziening van Deuteronomium
24-5, die veroorlooft dat in geval van oorlog een pas gehuwd man van de dienstplicht
ontheven wordt. Ook denken wij aan een wettelijke sanctie, dat de man die een
misdaad pleegt om zijn talrijk gezin te beschermen of onder invloed van zijn
gezinslasten, op bijzondere wijze zou moeten berecht worden. Zelfs als
stemgerechtigde zou het hoofd van een grote familie een groter autoriteit moeten
genieten dan wie slechts zich zelf vertegenwoordigt.'
Sprekend over de rechtvaardiging der staatsmacht, over het recht van de staat om
macht uit te oefenen, zegt de schrijver: 'Men zegt dat Zeno, de stichter der Stoa, de
eerste is die een “ascetische” vorm van anarchisme verkondigde. In later tijd
weigerden denkers als Tolstoi de staat enig recht toe te kennen en Nietsche zegt, dat
de mens begint te bestaan, als de staat ophoudt. Deze opvatting was tot een theorie
ontwikkeld, hoofdzakelijk door Max Stirner. En de theorie werd aangehangen door
het buiten-Marxistische communisme. Overeenkomstig het Marxisme betekent de
staat de uitbuiting
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van de ene klas door de andere en daarom kan de staat slechts beschouwd worden
(theoretisch wel te verstaan) als een overgangsvorm.'
De Christelijke theorie echter, ofschoon de Christenen der eerste drie eeuwen alle
recht hadden anarchist te zijn omdat zij er niet zijn mochten, aanvaardt de
rechtvaardiging van de staat en bouwt op Recht boven de wet. De Christelijke theorie
ten opzichte van de staat, ingevolge de eeuwige wet, die boven de staat uitgaat en
tot de mensen komt door de Christelijke openbaring, wordt de basis voor de
rechtvaardiging van het bestaan van de staat. Zij is er echter verre van af Hegels
identificatie van staat en zedenwet te aanvaarden.
Omtrent de vorm van het régime is het Christendom onverschillig, niet echter
omtrent de wijze waarop een nieuw régime tot stand komt. Een revolutie is gevaarlijk,
omdat zij gewoonweg een ontbinding, niet alleen van de 'leges', maar ook van de
'mores' meebrengt; zij kan echter geoorloofd en goed zijn.
Wat de strijd tussen kapitalisme en socialisme betreft, is volgens de zienswijze
der samenstellers van dit plan het tragische van het socialisme dit: dat het
wetenschappelijk socialisme zich op volstrekt mechanistisch, deterministisch
standpunt plaatst, volgens welk de economische wetten natuurwetten zijn zonder de
mogelijkheid van enige morele waardering. Het historische socialisme echter roept
om gerechtigheid, maar gerechtigheid heeft geen zin in een mechanistische en
materialistische gedetermineerde wereld. Alles is daar natuur en verloopt volgens
natuurwetten. Waarom moet dan de rijkdom gelijkelijk verdeeld worden en is het
recht van de sterkste geen recht? Waarom zou de grote vis de kleine niet verslinden?
Deze inconsekwentie vormt het tragische van het socialisme en is anderzijds een
soort privilege dat sympathie wekt. De Christelijke houding tegenover kapitalisme
en socialisme moet natuurlijk zo zijn dat zij zowel de uitwassen van het kapitalisme
verwerpt als de mechanistische, deterministische economie en volkomen instemt
met de eis van sociale rechtvaardigheid. 'Het Christendom is niet en kan niet zijn een
soort van socialisme. Maar socialisme kan slechts bestaan in een Christelijke sfeer...
A research on social Christianity has been made within our Church too and we know
that similar work is being done in other Churches... as was done in the Roman Catholic
Church through the circulars Rerum Novarum and Quadragesimo Anno.'
In de verhouding van het individu tot de staat en omgekeerd moet de gulden regel
onvoorwaardelijk gehandhaafd blijven, dat de vrijheid der menselijke persoonlijkheid
superieur is aan de autoriteit van de staat. Daarom moet de staat steeds respecteren
de keuze van het individu van een werkkring of roeping. Ook het heiligdom van het
gezin heeft de staat
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te eerbiedigen en hij mag daar niet binnendringen; zijn rol is hier die van de waakhond.
Aan het einde van hun rapport of plan komen de samenstellers te spreken over
hun verhouding tot de bestaande kerkelijke instanties. Hun standpunt is: volledige
en bewuste onderwerping aan het dogma zowel als aan de kerkelijke wetgeving,
doch zonder inmenging van de administratie der Kerk of van het kerkelijk leven in
engere zin. Het streven naar de hernieuwing ener Christelijke cultuur is niet een werk
van organisatie of partijschap, maar van intense beleving der Christelijke waarden
en waarheden. Het gaat erom de gelijkenis van het zuurdesem in volle omvang te
verwerkelijken. Het moet een Paulinisch Christendom zijn, dat in het volle leven
staat en dat, zich voedend met de geestelijke Christelijke waarden, al het wereldse
en tijdelijke daarmee weet te doordringen.
'De mens van vandaag is niet die van gisteren! Verwoesting, ruïnes, bankroutes
spreken een duidelijke taal. En de Christen verstaat die: hij weet dat al deze ruïnes
de scheppers zullen zijn van een beter morgen, waarin men zich niet zal hoeven te
schamen mens te zijn, zich afvragend of het beter is te zijn of niet te zijn...'
De mensheid heeft te kiezen tussen Christus en destructie, het een of het ander.
Het geloof heeft dit van den beginne af gezegd. Maar nu is het zichtbare werkelijkheid
geworden. Welk een pijnlijke evidentie voor de mensheid! Dit bereidt de weg voor
de terugkeer, het opent ogen, oren, harten, gewetens. Het opent de deur voor de
prediking van het Evangelie in het algemeen en tevens voor het werk der Christelijke
cultuur. Alle werelddelen verlangen naar verlossing en naar de Verlosser, verlangen
naar het Evangelie en naar de boodschap der vreugde.
***
Wij hebben slechts enkele gedachten uit het wel overwogen en wel doorwrochte
werk der Atheense geleerden naar voren gehaald. Bewonderenswaardig is de durf
en de consequentie, waarmee zij de toekomst tegemoet zien, en de sterke
geloofsbezieling die hen tot deze onderneming inspireert. Wat zij willen is niets
minder dan, niet georganiseerd en niet in slagorde optrekkend, door volledige
geloofsbeleving en door gezamenlijke vernieuwing en aanwending van geheel de
Christelijke werkelijkheid de samenleving, het denken en de levenshouding der
mensen zo te beïnvloeden dat er een werkelijk Christelijke beschaving ontstaan zal.
Daarvoor vragen zij de instemming en de medewerking van alle Christenen der
wereld.
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De Geschiedsfilosoof Toynbee
door M. Dierickx S.J.
WAnneer een beschaving, door verval van binnen en druk van buiten, met ondergang
wordt bedreigd, rijzen vanzelf de prangende levensvragen: welk is de zin van het
hele geschiedkundig gebeuren, waarheen gaat de tocht der mensheid, is er nog redding
voor onze oude kultuur? Toen de barbaren het reeds verstarde Romeinse Rijk van
alle zijden binnenvielen en weldra zouden vernietigen, gaf de H. Augustinus,
voorgelicht door de Openbaring, in zijn De Civitate Dei een subliem antwoord op
die angstige vragen. Ook onze hooggeprezen Westerse kultuur toont vele tekenen
van moeheid en decadentie: men leze b.v. In de schaduwen van morgen en
Geschonden Wereld van onzen groten kultuurhistoricus Huizinga. Dertig jaar geleden
liet Spengler reeds zijn waarschuwende stem horen in Der Untergang des
Abendlandes. Nu heeft de Engelse geschiedfilosoof in een groots oeuvre hetzelfde
beangstigende probleem weer behandeld, maar ruimer en hoopvoller dan de Duitse
ondergangsprofeet deed.

Toynbee's Opvatting
In 1934 gaf Toynbee drie dikke delen uit van een werk Study of History, en in 1939
nog eens drie. Wie meent dat de moderne mens geen grote boeken meer aandurft,
mag tot zijn beschaming vernemen, dat beide reeksen herhaaldelijk herdrukt werden
en den auteur een wereldfaam hebben geschonken. Om toch aan de steeds haastige
moderne lezers tegemoet te komen, maakte Somervell van die zes lijvige delen een
samenvatting in één band, welke Toynbee zelf herzien heeft en dus ons vertrouwen
verdient. Die verkorte Study of History van 1946 verscheen onlangs in Nederlandse
vertaling en behelst over de 600 grote bladzijden tekst, kleine druk1.. Het ware
verkeerd zich een definitief oordeel over de Engelse geschiedfilosoof te vormen,
daar er nog verscheidene banden van het hele opus moeten verschijnen. Toch kunnen
wij de essentiële trekken van Toynbee's opvatting reeds duidelijk onderscheiden,
zijn leidende ideeën formuleren, en dus ook een globaal waardeoordeel over deze
geschiedfilosoof vellen.
Als inleiding op zijn uitvoerig onderzoek betoogt Toynbee, dat noch de nationale
staten, noch de hele mensheid een eenheid van historische studie

1.

Arnold J. TOYNBEE, 'Een studie der geschiedenis', bewerkt door D.C. Somervell.
Nederlandse vertaling van Dr Ph. De Vries met een inleiding van Prof. Dr J. Romein. Kroonder, Bussum, 1948, LIII-626 blz.
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vormen; dit is echter wel het geval met kulturen, beschavingen, 'societies'. Terwijl
de vroegere kultuurhistorici zich bijna altijd beperkten tot de Christelijk-Westerse
beschaving en de Grieks-Romeinse met enige aanknopingspunten aan de
Voor-Aziatische en Egyptische beschavingen - Spengler was de eerste om acht
kulturen binnen zijn onderzoekingsveld te betrekken - inventariseert de auteur alle
kulturen die sinds de 6000 jaar waarvan de geschiedenis weet, ergens op deze wereld
hebben bestaan. Aldus komt hij tot een geheel van 21 kulturen die zich vrij hebben
ontplooid, en waarvan de meeste reeds zijn verdwenen; daarbij komen nog vijf
dwerg-beschavingen die in hun groei gestuit zijn, zoals de Spartaanse en de
Eskimo-beschaving, en vier die niet levensvatbaar waren, zoals de
Keltisch-Christelijke in Ierland en de Vikingbeschaving in Skandinavië. Het gaat
natuurlijk vooral om de 21 volwaardige 'maatschappijen' of kulturen.
Al deze kulturen maken eenzelfde ontwikkeling door in vier perioden: het ontstaan,
de groei, de ineenstorting en de ontbinding. Uit een primitieve gemeenschap,
gekenmerkt door het statische, de rust, ontstaat een 'maatschappij' niet door invloed
van het ras, of van de omgeving - waarvan de positivist Taine, o.i. terecht, het belang
heeft aangetoond - maar door een 'uitdaging' waarop een 'antwoord' volgt. Natuurlijke
moeilijkheden, zoals klimaatswisseling, harde bodem, ofwel de slagen of de druk
vanwege andere mensen vormen een uitdaging (challenge) voor een gemeenschap,
een prikkel tot actie. Indien de uitdaging niet te groot of ook niet te zwak is, maar
een 'gulden midden' houdt, volgt een adequaat antwoord, en ontstaat er een
'maatschappij'. Dit is de eerste periode, en sommige mensengemeenschappen zijn
nooit verder gekomen.
Indien er een toenemende beheersing van de natuur of zelfs van andere mensen
volgt, kunnen wij daarom nog niet van groei spreken, zo gaat de auteur verder. Het
eigenlijke groeiproces staat gelijk met een 'vergeestelijking': de uitdaging wordt
verlegd naar binnen, en nu is het eer een beweging van zich af te zonderen en rijker
tot zijn medemensen terug te keren. Enkel een minderheid is hiertoe in staat, maar
door de uitstraling-en-aantrekking, door de 'navolging' volgt de massa dit voorbeeld.
De tijdsduur van een groeiperiode is niet bepaald en kan steeds verlengd worden, als
maar de vitaliteit van de maatschappij op alle 'uitdagingen' weet te antwoorden.
Wij constateren echter bij, op één na, alle 21 bekende kulturen, dat er op zeker
ogenblik een ineenstorting plaats vindt. De creatieve kracht van de leidende
minderheid faalt, de massa wordt niet meer tot 'navolging' bewogen, en onvermijdelijk
valt de sociale eenheid in de maatschappij uiteen. Op de ineenstorting kan er
verstening volgen - zoals bij de
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Egyptische maatschappij gebeurde -, bijna altijd echter komt dan de ontbinding.
In deze laatste periode, die van de ontbinding, kan men drie stadia onderscheiden:
eerst is er een tijd van algemene troebelen; daarop volgt een algemeen (dwang)rijk,
waarin de innerlijke onderdrukte minderheid een 'algemene kerk' vormt, de 'pop'
voor de volgende maatschappij, terwijl de minderheden buiten de grenzen zich
voorbereiden om het algemeen rijk te vernielen; tenslotte is er een overgangstijdperk
naar een nieuwe 'maatschappij'.
Dit dorre, bloedloze schema geeft geen kijk op de rijkdom van gedachten en de
luxe van voorbeelden, die de auteur den lezer te kust en te keur aanbiedt. Hij leidt
hem in een duizelingwekkende vaart van de Andes-maatschappij over de Sumeriërs
en de Sinezen naar de Iraanse en de Mexikaanse maatschappijen om tenslotte het
geval der Westerse kultuur zelf te verklaren. Want niettegenstaande alle
beschouwingen domineert steeds de bekommernis om onze Westerse beschaving de
hele redenering.
Toynbee meent, dat de Hindoe-, de Islamitische, de Chinese, de Japanse, de
Byzantijnse en de Russisch-orthodoxe beschavingen, die heden ten dage bestaan,
reeds zijn 'ineengestort' en nu voor de verstarring of de ontbinding staan; de Westerse
alleen is nog niet zo ver maar 'toch wel over haar hoogtepunt heen' schrijft hij in
volle woorden (blz. 317). Wie echter aandachtig zijn uiteenzetting volgt en alle
kenmerken nagaat die hij voor de 'ineenstorting' aangeeft, merkt dat ook onze kultuur
reeds is ineengestort, dat wij het eerste stadium van de ontbinding: de onderlinge
oorlogen, aan het beëindigen zijn, en rijp zijn voor een algemeen (dwang) rijk.
Toynbee schrijft: 'De vestiging van een algemeen rijk hebben wij nog niet beleefd
ondanks de twee wanhopige pogingen van de Duitsers in de eerste helft van deze
eeuw en van Napoleon 100 jaar geleden' (blz. 615-616). Is er dan geen redding meer
voor onze Westerse beschaving, die als de meest vitale wordt voorgesteld?
Jawel! De Westerse Christenheid kan nog zichzelf redden, maar deze redding kan
zij enkel vinden in een bekering: 'Wij zullen misschien nog beleven, hoe een
beschaving, die getracht heeft op eigen benen te staan en daarin niet is geslaagd,
haars ondanks voor een dodelijke val zal worden bewaard door haar traditionele
Kerk, die haar misschien zal opvangen...Om het in een Christelijk beeld uit te drukken;
het afvallige Westerse Christendom zal misschien de genade ontvangen herboren te
worden als de Respublica Christiana, die het vroeger zo gaarne heeft willen zijn'
(blz. 460). En wat de verschillende vormen van christendom aangaat schrijft hij: 'Het
Katholicisme blijkt op het ogenblik het meest levenskrachtig te zijn' (blz. 549).
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Beoordeling
Wie Spengler kent, vergelijkt hem onwillekeurig met Toynbee. Deze laatste heeft
onlangs zelf erkend, dat de Duitse geschiedfilosoof hem aan het denken heeft gebracht
(Elsevier's Weekblad, 10 Nov. 1948). Spengler spreekt over acht kulturen als over
organismen die natuurnoodzakelijk de stadia van ontstaan, groei, bloei en verval
kennen over een tijdsduur van 1200 jaar. Tegenover deze biologische en strakke
opvatting stelt Toynbee een spirituele: bij hem is er meer speling, meer vrijheid,
echte vergeestelijking. Al bepaalt hij geen vaste tijdsduur, toch doorloopt ook bij
hem elke der 'maatschappijen' de vier zelfde stadia: wel is er een veelvormigheid in
de groeiperiode, maar als eens de vitaliteit faalt, gaat de ontbinding fataal en op
uniforme wijze haar gang.
Als historicus hebben wij als eerste en voornaamste en afdoende opwerping: de
mens is totaal onmachtig zovele kulturen, de hele menselijke geschiedenis in al haar
schakeringen en fijne roerselen, met zijn geest te bemeesteren. Wanneer men vijf
jaar lang zijn beste krachten en het leeuwenaandeel van zijn tijd heeft gewijd aan het
bestuderen van een goed gekende periode van tien jaar uit de nationale geschiedenis,
dan bemerkt men hoe verkeerd de algemene historiographie die korte tijdspanne
voorstelt. Een periode van een eeuw kan men wellicht ook nog volledig beheersen.
Dat iemand specialist zou zijn in de hele nationale geschiedenis is uitgesloten. Wat
moet men dan zeggen van een kultuurhistoricus, die de hele Westerse beschaving
beweert te kennen en over alle phenomenen een oordeel velt?
Die algemene geschiedenissen van de hand van één auteur, welke zo grote opgang
maken bij het lezend publiek, zijn voor een echt historicus ongenietbaar, omdat zij
wemelen van fouten en essentiële kwesties glad verkeerd voorstellen. Toynbee echter
heeft het niet enkel over de Christelijke Westerse kultuur maar over 21 volledige en
9 dwergbeschavingen, over de hele beschavingsgeschiedenis van de hele mensheid,
6000 jaar ver, tot in den nacht der tijden. Wij beweren: het is totaal uitgesloten dat
een menselijk intellect er ooit toe zou komen de ontzagwekkende 60 eeuwen
mensenhistorie op alle lengten en breedten van onzen aardbol, ook maar in de verte
te kennen en te realiseren.
Een knap en tegelijk zeer belezen historicus, zoals Toynbee werkelijk is, heeft het
gemakkelijk om een aprioristisch stelsel met een luxe van geschiedkundige
voorbeelden te illustreren of te 'bewijzen'. Ook Prof. Romein, die een uitvoerige en
lovende inleiding schreef voor de Nederlandse vertaling van Toynbee's werk, stelt
dit apriorisme bij den auteur vast; hij meent echter, dat de Engelse geschiedfilosoof
een empirische werk-
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methode volgt. Wij menen, dat Prof. Geyl gelijk heeft, wanneer hij verklaart, dat
Toynbee's werkmethode die zogezegd steunt op de feiten, louter schijn is. Toynbee
heeft zich een idee van de evolutie van een 'maatschappij' gevormd naar de
Grieks-Romeinse, de Helleense beschaving, en deze idee dringt hij op aan alle
beschavingen die er ooit op deze wereld bestaan hebben: dat heeft met
geschiedwetenschap niets te maken. Om b.v. zijn uitdaging-antwoord-theorie te
bewijzen, schrijft hij de bloei van Holland en van Venetië, een bloei die in geen
verhouding stond tot het kleine grondgebied, toe aan de uitdaging van het water: de
Hollanders en de Venetianen moesten hun bodem veroveren op de zee en in dien
strijd verwierven zij de vitaliteit om ook op andere gebieden creatief op te treden.
Dat is wel zeer simplistisch! Toynbee vergeet de bloei van andere gewesten der Lage
Landen toen Holland nog niet zo heel veel betekende, en hoe, wegens politieke
omstandigheden, veel vitale krachten van het hele land in dat kleine gewest een
toevlucht zochten: het water was niet de vijand die moest overwonnen worden, maar
op kritische momenten de veilige bescherming tegen Alva en Farnese. Voor Venetië
speelde het water juist dezelfde rol van beschermer en schonk de nijverige handelsstad
duizend jaar onafhankelijkheid. Een ander voorbeeld: het is niet moeilijk in elke
kultuur en op elk ogenblik van zijn bestaan tekenen van bloei en verval te vinden.
Wie Maastricht bezoekt, krijgt den indruk van een jong, kinderrijk, levenslustig volk,
en als die reiziger een paar uur verder reist en Luik aandoet, meent hij een levensmoe
en uitgeleefd volk voor zich te hebben. Dit brengt ons tot een derde opwerping.
Toynbee verwaarloost de waarde der naties. Nu is het een feit, dat in onze
Westeuropese beschaving de grote naties om beurt de leiding hebben gehad en hun
gouden eeuw hebben beleefd. Wat Spanje betekende in de tweede helft van de XVIe
eeuw, was de rol van Frankrijk precies een eeuw later, terwijl in de XIXe eeuw
Engeland in de economische en Duitsland in de wetenschappelijke wereld zo ongeveer
de leiding hadden en blijk gaven van een grote vitaliteit. Binnen één en dezelfde
beschaving is er een deining, een stijgen en dalen van de verscheidene naties, en de
ene kent juist een hoge bloei terwijl de andere een vervalperiode doorworstelt: men
vergelijke Frankrijk en Duitsland in de tweede helft van de XVIIe eeuw Van dergelijke
inwendige deiningen binnen een kultuurkring zijn wij behalve voor de Westerse,
ook nog enigszins op de hoogte voor de Helleense kultuur, maar voor de 19 andere
beschavingen is onze kennis zeer rudimentair en totaal onvoldoende. Daarenboven
Toynbee houdt er a priori geen rekening mee.
Tenslotte heeft Toynbee van die radikale affirmaties, die gewoon willekeur zijn.
'Wij staan voor het feit', zo schrijft hij b.v., 'dat van de 21
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beschavingen die na hun geboorte tot groei zijn gekomen, 13 dood en begraven zijn,
dat zeven van de acht overblijvende vervallen, en dat de achtste, onze eigen, zoals
het ons thans moet voorkomen, toch wel over haar hoogtepunt heen is' (blz. 317).
Persoonlijk zijn wij niet zo zeker, of het Chinese, het Japanse, het Indische en het
Russische volk niet jonger en vitaler zijn dan West-Europa en meer
toekomstmogelijkheden hebben. Alleen de tijd zal uitwijzen, of een van deze volkeren,
na een periode van rust en bezinning, niet een bloeiende kultuur zal kennen en de
leiding zal nemen van onze wereld. Wij konden meer dergelijke voorbeelden aanhalen.
Nochtans neemt alle gerechte kritiek op Toynbee's werk niet weg, dat er vele en
vruchtbare ideeën in voorkomen. De uitdaging-antwoord-theorie is nooit zo scherp
geformuleerd, en is nu reeds als algemeen principe aanvaard. Indien b.v. het
katholicisme in Noord-Nederland zo bloeiend is, komt dat zeker voor een groot deel
wegens de heldhaftige emancipatiestrijd en het verzet tegen de verdrukking; waar
de Kerk het te gemakkelijk heeft, verwatert en verslapt zij bijna noodzakelijk. De
gedachte aan afzondering en rijkere terugkeer geldt zeer zeker voor personen en
misschien ook voor volksgroepen. Dat Toynbee de 'vergeestelijking', het veroveren
van zichzelf na de buitenwereld bemeesterd te hebben, als het kenmerk van de echte
groei van een maatschappij aangeeft, is weer zeer juist gezien. En zo staat het boek
vol met interessante beschouwingen die tot nadenken stemmen en inzicht geven in
het wezen van de mens en in zijn geschiedenis.
Zijn grondstelling eindelijk: alle kulturen evolueren, in een min of meer snel tempo,
van hun ontstaan over hun groei en bloei naar hun verval, zijn velen, en ook wij,
geneigd aan te nemen. Onze Westerse beschaving vormt natuurlijk een uniek geval:
deze kultuur en deze alleen is gevormd en doordesemd geworden door een godsdienst
die op een rechtstreekse Openbaring van God zelf teruggaat. Dat heeft Toynbee goed
aangevoeld: al vertoont onze beschaving nog zovele tekenen van verval, redding is
en blijft mogelijk. Prof. Geyl heeft dat een soort 'escapisme' genoemd, en het zal
niet-christenen ook wel zó voorkomen. Of de Christelijke godsdienst geroepen is
om onze oude Westerse beschaving nieuw leven te schenken, ofwel of zij de
ondergang van deze verheidenste en vervallen maatschappij zal overleven, om een
nieuwe jonge kultuur te helpen vormen - zoals zij na de ondergang der Helleense
beschaving heeft gedaan - dat weet enkel God. Maar dat het Christendom gedoemd
zou zijn om met de Westerse beschaving voor goed te verdwijnen, zoals de oude
godsdiensten met de oude beschavingen verdwenen zijn, zal geen Christen aannemen
die gelooft in den Godmens, de Heer Jezus.
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Godsdienst en Geschiedenis
door Dr A. Thomas
For religion, after all, is the serious
business of the human race.
Arnold J. Toynbee.
DE lente 1949 is rijk aan belangrijke en aan symbolische gebeurtenissen. Op het
voorplan staat de ondertekening van het Noord Atlantisch Pact. Vier April 1949 is
de historische datum waarop plechtig uitdrukking werd verleend aan de politieke
solidariteit van twaalf Westelijke mogendheden. Hij viel ongeveer samen met de
eerste verjaardag van het Marshall-plan, of juister, van de uitvoering van het Europees
herstelprogramma, een daad van economische solidariteit, enig in de geschiedenis.
Rond diezelfde tijd vierde Z.H. Paus Pius XII zijn gouden priester-jubileum. Deze
plechtigheid herinnerde zeer passend aan de bron van die dubbele solidariteit, aan
de steenrots waarop heel de grootse constructie van de Westerse samenleving gebouwd
is.
Het verband tussen de twee eerstgenoemde gebeurtenissen is voor iedereen
duidelijk. Minder aandacht is echter besteed aan de geestelijke, inzonderheid aan de
godsdienstige factoren die bij de organisatie en de beveiliging van het Westen
beslissend zijn. Over 't algemeen wordt overigens het belang van de godsdienst in
de historische ontwikkeling onderschat.
Die betekenis te belichten, vooral in het huidig historisch moment, is het doel van
volgende bladzijden.

I. - Geschiedenis en wereldbeschouwing
Dat de levensstijl van mensen en volkeren voornamelijk wordt bepaald door de
opvatting die ze zich van hun eigen wezen en van hun lotsbestemming vormen, is
vanzelfsprekend.
'Vooraleer hij iets doet, moet de mens voor eigen rekening en op eigen risico
beslissen wat hij gaat doen. Hij kan dat niet zonder op een bepaalde overtuiging over
de dingen die hem omringen, over anderen en over zich zelf te steunen... De diagnose
van een bestaan - van een mens, van een volk, van een tijdperk - moet beginnen met
het repertorium van de overtuigingen... De meest diepgaande wijzigingen in de
ontwikkeling van
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de mensheid zijn geloofswijzigingen, geloofsverdieping, geloofsverzwakking'1..
'Het beginsel van ieder tijdperk is een opvatting over de mens en over het leven.
Hoe juister deze opvatting is, hoe sterker de samenleving en hoe hoger de beschaving
zal zijn.'2.
Zoekend naar de kleinste historische eenheidsmaat - the smallest intelligible unit
of historical study - komt Arnold J. Toynbee, in de inleiding van zijn bekend werk,
'A study of history' tot het besluit dat het hopeloos is de studie van de geschiedenis
te axeren op zelfgenoegzame soevereine staten: 'No single nation can show a history
which is self-explanatory'. Wat hij noemt 'the major events' en wat de Duitsers
'Epoche-machende' gebeurtenissen zouden heten - zoals de twee wereldoorlogen, de
industriële revolutie, de hervorming, de Westerse ontdekkingsreizen, de renaissance
- stijgen ver boven de nationale eenheden uit. De kleinste historische eenheid is
volgens Toynbee een groepering van mensen, een samenleving die in het teken staat
van eenzelfde wereldbeschouwing. Voor Europa is deze het Westelijk Christendom.
Daarnaast onderscheidt schrijver, volgens hetzelfde criterium de Orthodox-Christelijke
samenleving, de Mohamedaanse samenleving, de Indische samenleving en de
samenleving van het Verre Oosten.
De godsdienst drukt niet alleen zijn stempel op tijdperken en geographische
ruimten: binnen die periodes en gebieden doet ze haar werking in alle bijzonderheden
gevoelen.
In 'The making of Europe' en in 'The judgment of the Nations' toont Christopher
Dawson de invloed aan die de godsdienstige tradities op het sociaal en politiek leven
in Europa hebben uitgeoefend. Dit geldt niet alleen voor de middeleeuwen - de
beslissende rol van de Kerk in die tijden wordt algemeen erkend - doch ook in het
moderne en het hedendaagse tijdperk. Zowel de geestelijke eenheid van Europa als
haar inwendige spanningen en schakeringen vinden grotendeels hun oorsprong en
verklaring in godsdienstige verschijnselen. Typisch in dit opzicht zijn de uiteenlopende
maatschappelijke gevolgen van Lutheranisme en Calvinisme.
Uit zijn jongste werk 'Religion and Culture', blijkt duidelijk hoe, over heel de
wereld en doorheen heel de geschiedenis tot in het vóór-historisch tijdperk toe, het
scheppen en het handhaven van cultuur, voornamelijk het werk is van bepaalde
godsdienst-types en hoe intens de wisselwerking tussen het godsdienstig leven
eensdeels en het sociaal en politiek leven anderdeels steeds is geweest.
De hier aangehaalde getuigenissen van divers georiënteerde wetenschap-
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Gonzague de REYNOLD in 'Conditions politiques et historiques de la Paix'.
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pelijke en gezagrijke hedendaagse denkers en geschiedschrijvers wekken de indruk
alsof de alles overheersende betekenis van godsdienst als cultuurwekkende en
historische kracht thans in het huidig materialistisch tijdperk eerst ten volle wordt
ingezien. Het belang hiervan kan moeilijk worden overschat. De interpretatie van
het verleden drukt immers bijna fataal haar stempel op de toekomst.

II. - Politiek en wereldbeschouwing
De terugslag van godsdienst en levensbeschouwing op de maatschappelijke en
politieke verhoudingen blijkt bijzonder duidelijk uit de vergelijking tussen een
materialistisch systeem en een spiritualistische doctrine.
De niet gelovige doch zeer ontwikkelde en rijkbegaafde Aldous Huxley stelt vast
dat de wijsbegeerte die het bestaan en de 'onmiddellijke realiseerbaarheid' van de
eeuwigheid aanvaardt, samenvalt met een bepaalde politieke theorie en practijk,
terwijl de wijsbegeerte die in de tijd de enige werkelijkheid ziet tot totaal verschillende
politieke normen leidt: 'De geschiedenis bewijst ten overvloede dat uit de meeste
godsdiensten en wijsbegeerten die de tijd al te ernstig opvatten, politieke theorieën
voortvloeien die het gebruik van geweld op grote schaal prediken en rechtvaardigen.
De enige uitzondering op die regel is het Epicuriaans geloof dat t.o.v. de tijd slechts
de volgende reactie kent: 'Eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven we' - een
niet zeer edele noch realistische moraal. Zij is echter nog verkieslijk boven de
revolutionnaire moraal die predikt: 'Sterft en doodt, want morgen zullen anderen
eten, drinken en vrolijk zijn'.
'De politiek die voortspruit uit de eeuwigheids-philosophie is integendeel
verdraagzaam, menselijk en tegen geweld gekant. Alle geweld is immers een
heiligschennende opstand tegen de goddelijke orde.'3.
Nauwkeuriger nog drukt Walter Lippmann zich hierover uit. Naar hijzelf beweert,
heeft hij jarenlang gezocht naar de ware grondslagen van vrijheid en van
onschendbaarheid van de menselijke persoon. Wat belet een mens een ander mens
als een zaak te bezigen en willekeurig te behandelen? Wat kan de macht van de
sterkste inperken? In welke laatste loopgracht moet de strijd voor menselijke vrijheid
worden gevoerd?
Hij vond het antwoord noch bij de stoïcijnen - waarvan de taal slechts door een
zeer beperkte élite begrepen wordt; noch bij de rationalisten - waarvan de vader,
Descartes, de koningen aanzet om alles te verpletteren wat hun weerstand biedt, en
die 'door een redelijke verklaring van de mens te willen geven, zijn wezen zelf, zijn
mens-zijn, hebben vernietigd.
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Het goede nieuws van de menselijke waardigheid vernamen de Westerse volksmassa's
uit het Evangelie'.
'Alleen de erkenning van een hogere essentie in ieder mens - met name van een
onsterfelijke ziel waarover God alleen kan oordelen, stelt paal en perk aan de
verdrukking van de mens door de mens. De willekeurige voorrechten van het gezag
worden daardoor diep geschokt. De onschendbaarheid van de menselijke persoon is
aldus erkend'.
'Het godsdienstige leven leidt tot zelfrespect en zelfvertrouwen, dat onverenigbaar
is met de totale onderwerping van het individu aan een aardse macht'.
'De nederigste gelovige voelt zich inderdaad gesteund door een macht die zó ver
boven die van zijn meester uitstijgt dat ieder maatschappelijk onderscheid uiterst
relatief wordt'.
'Vandaar dat de tyran poogt de godsdienst te vernietigen - althans indien hij hem
niet als werktuig voor zijn macht gebruiken kan'.
'En niet toevallig werd de totalitaire staat slechts door mensen met een sterk geloof
begaafd openlijk uitgedaagd'.4.
De hedendaagse geschiedenis levert al te talrijke bewijzen.

III. - Betekenis van de godsdienst op het huidig historisch moment
Het groot historisch feit van de XXe eeuw is het ontstaan van één enkele
wereldomvattende samenleving waarvan de leden onderling afhankelijk zijn. Dit
resultaat werd voor het eerst sedert het bestaan van de mens bereikt door de universele
uitstraling van de Westerse beschaving.
Betreurenswaardig is nu dat de geestelijke boodschap - de christelijke - die het
Westen aan de wereld bracht niet evenzeer ingang heeft gevonden als de Westerse
techniek die de 'one world' mogelijk heeft gemaakt.
De volkeren aanvaardden wel de Westerse wetenschap, doch niet de geestelijke
leiding van het Westen. De mens leeft echter niet van techniek alleen.
En techniek is namelijk niet bij machte om aan de wereld-samenleving de
onontbeerlijke ideologische grondslag te verlenen.
Of de toekomstige wereldorde materialistisch en dus totalitair, ofwel spiritualistisch
en bijgevolg vrijheidslievend en menswaardig zal zijn, daarom gaat het nu. De strijd
tussen Jerusalem en Babylon is niet nieuw. Nieuw is de inzet van de strijd die, sedert
het begin dezer eeuw heel het mensdom omvat. Reeds tijdens de eerste twee
wereldoorlogen werd immers vooral voor menselijke vrijheid en waardigheid
gestreden. Wilson's 'veertien
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punten' en Roosevelt's 'vier vrijheden' zijn tenslotte slechts toepassingen en
bevattelijke voorstellingen van het Westerse Credo.
Twee maal mochten 'de krachten der vrijheid' zegevieren over 'de machten der
duisternis'. Twee maal werd gepoogd de vruchten van de overwinning te bestendigen
door de oprichting van een wereldorganisatie die de rechten van mensen en volkeren
zou huldigen en doen eerbiedigen. Twee maal faalden de pogingen in die zin
ondernomen. De oorlog woedt verder: koude oorlog met een tot nog toe ongekende
intensiteit; bloedige oorlog ook op een niet geringe schaal.
De strijd tussen twee levensbeschouwingen, tussen twee geloofsbelijdenissen is
heviger dan ooit.
Want het communisme is een philosophie en een geloof. 'Nooit is zo'n stoutmoedige
poging gedaan om een alles omvattende en samenhangende leer op te stellen, welke
de gehele sociale, economische, politieke en intellectuele bedrijvigheid der mensen
dekt en de ideologische grondslag voor een regering verschaft'.5.
De wortels van dit geloof liggen zeer diep. 'Achter de gesloten wereld van de
Sovjet-Republiek met haar volstrekte vereenzelviging met de communistische
ideologie en haar volstrekte onderwerping aan de communistische dictator, ligt de
gesloten wereld van Orthodox Rusland met zijn volstrekte vereenzelviging met de
Orthodoxe Kerk en zijn volstrekte onderwerping aan de Orthodoxe Tsaar. Het kan
niet genoeg worden onderstreept dat oorspronkelijk de totalitaire idee noch fascistisch
noch Italiaans noch Duits is. Het is wel bepaald een Russische reactie die haar
verklaring vindt in eeuwen lange kulturele isolering en politiek-religieuze eenheid
die het Russisch nationaal bewustzijn vormde'.6.
Tegen de individuele en collectieve verdrukking, tegen de opvatting die van de
mens een werktuig maakt in handen van de staat, tegen het proselytisme van zekere
doctrine die de inmenging in de aangelegenheden van andere staten als een plicht
voorschrijft, stelt het Westen zich te weer.
En zoals men eerst de waarde van een bezit beseft wanneer men het bedreigd weet,
zo ontdekt het Westen nu de waarde van zijn levensstijl, het belang van haar diepe
grondslag en de plicht van solidariteit bij de verdediging er van.
Nu schijnt het ook naief ooit te hebben geloofd aan oprechte en volledige
samenwerking onder de leden van een volkerenorganisatie, zij hete Volkerenbond
of Verenigde Volkeren, wanneer geen overeenstemming over de geestelijke basis,
die de onontbeerlijke voorwaarde is van dergelijke organisatie, werd bereikt.
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Immers 'wanneer men het volkenrecht van het goddelijk recht zou losrukken om het
te vestigen op de zelfstandige wil der staten, dan zou men daardoor dit recht onttronen
en het overlaten aan de rampzalige dynamiek van het particulier belang en van het
collectivistische egoïsme'.7.
Is het dan wonder dat er misverstand heerst over de begrippen van vrijheid en
democratie en dat in meer concrete aangelegenheden zó moeilijk overeenstemming
onder de volkeren bereikt wordt?
Bijzonder pijnlijk en symptomatisch in dit verband is de verwerping van het
Nederlands voorstel, gesteund door de Zuid-Amerikaanse staten maar niet door
Engeland noch Frankrijk - 'for the sake of unanimity' - om in de inleiding tot de
verklaring van de rechten van de mens 'de erkenning van de waardigheid en de
gelijkheid van al de leden der menselijke gemeenschap' te doen steunen op de
'goddelijke oorsprong en de eeuwige lotsbestemming van de mens'. Alsof
eensgezindheid steunende op misverstand van enige betekenis kan zijn.
Tegenover de tekortkomingen van de Verenigde Natiën en namelijk t.o.v. haar
proefondervindelijk bewezen structureel onvermogen de huidige belangrijke
internationale vraagstukken op te lossen, haar blijkbare onmacht om de vrede te
handhaven, is noodgedwongen de vredescoalitie tot stand gekomen, de 'Heilige
Alliantie' der natiën van goede wil. Dit is de diepe zo niet de uitdrukkelijke betekenis
van het Atlantisch Pact.
Hoewel het tegen geen bepaalde staat en zeker niet tegen een bepaald volk gericht
is, brengt het toch de treurige bevestiging van de splitsing van de wereld in twee
kampen. Het kamp van de Westerse democratie dat de morele basis van het sociaal
en politiek leven volgens de leer van het Christendom aanvaardt en het kamp van de
Oosterse democratie dat steunt op de immorele wet van ras en klasse, op
macchiavellistische machtspolitiek en dat als dusdanig voor geen procédé en voor
geen enkele wreedheid terugdeinst om haar doelstellingen te verwezenlijken.
Voorwaar een typische illustratie van het klassieke onderscheid tussen eeuwigheidsen tijdsphilosophie.
Geestelijke waarden vormen de inzet van de strijd. Ondanks alle schijn vormen
geestelijke waarden ook de beslissende wapenen in deze strijd.
Onverwacht genoeg wordt zulks ook toegegeven door de zeer nuchtere James
Burnham in zijn 'Struggle for the World': 'De feiten zijn zó dat de wereld in een
periode van uiterst diepe politieke crisis getreden is, en dat de twee grootse
machtsgroeperingen, de éne geleid door de U.S.S.R., de andere door de U.S.A., de
vertegenwoordiger der Westerse beschaving, een strijd om de wereldbeheersing
begonnen zijn'.
Uitgaande van de waarschijnlijke veronderstelling dat de U.S.A. de
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oorlog niet zullen ontketenen en dat bijgevolg de uiteindelijke worsteling slechts zou
plaats grijpen wanneer ook de U.S.S.R. over atoomwapens zal beschikken, voorziet
hij een lange oorlog waarin de verwoestingen aan beide zijden zó geweldig zullen
zijn dat de factor 'techniek' zijn aanvankelijke betekenis grotendeels zal verliezen en
dat politieke en morele factoren de schaal naar een of andere zijde zullen doen
overhellen. Het zou dan een 'politieke' oorlog worden, een volkerenoorlog, een sociale
oorlog, een oorlog van principes - die wellicht zulkdanige rampen zou teweegbrengen
dat iedere 'sociale recuperatie' problematisch wordt.
Doch daarom zou de ondraaglijke politieke wereldcrisis niet opgelost zijn. Alleen
zou het Westen dan bewezen hebben onmachtig te zijn om zijn eigen inwendige
crisis op te lossen. Dan zou misschien het Verre Oosten - China of Indië - licht
brengen. Geestelijk licht.
God geve dat het niet zo ver hoeft te komen.
Doch dat hangt grotendeels van het Westen zelf af. Want 'God tolereert de uitdaging
en vindt daarin het middel om zijn scheppingswerk voort te zetten. Ontmoeting tussen
twee persoonlijkheden - tussen twee beschavingen - in de vorm van uitdaging en
antwoord: is dit niet de vuurslag waaruit de reddende vonk schiet?'8.

IV. - Pauselijke richtsnoeren
Het ogenblik is te plechtig en te veel staat op het spel opdat de Kerk lijdzaam en
zwijgzaam zou blijven toezien op wat Z.H. de Paus zelf noemt 'de gigantische strijd
tussen twee onverzoenbare ideologieën die om de wereldheerschappij dingen'.
Daarom - en zeker na rijp overleg - schijnt het Vaticaan zich thans minder stipt te
houden aan de strenge reserve waarmede het zich gewoonlijk over politieke
aangelegenheden uitlaat. Zelden sprak de Paus zulke klare en harde taal als deze:
'De tijd van nadenken is voorbij, de tijd voor actie is aangebroken'.9. 'De wereld
bevindt zich op een keerpunt. Het uur is gekomen om op te staan voor het heil van
het geloof. Er is geen plaats meer voor lafheid, onbeslistheid noch aarzeling... Men
kan geen twee heren dienen'.10.
'De christelijke vredeswil moet practisch zijn en realistisch... Iedere aanvalsoorlog
is zonde, misdaad en aanslag tegen Gods majesteit. Wil het christelijk denken en
handelen, dan mag een volk, bedreigd met of slachtoffer van een onrechtvaardige
aanvalsoorlog, zich niet terugtrekken achter het scherm van passieve onverschilligheid
en de solidariteit verbiedt aan de andere volkeren lijdzaam en neutraal te blijven
toezien... Er zijn waarden
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die zo kostbaar zijn voor de menselijke samenleving dat hun verdediging tegen
onrechtvaardige aanval gewettigd is.'
'Om wille van deze verdediging moeten de volkeren zich in solidariteit verenigen;
zij hebben de plicht het aangevallen volk niet aan zijn lot over te laten. De verzekering
dat deze plicht zal worden nageleefd zal de aanvaller ontmoedigen en de oorlog
voorkomen of, ten minste, in de ergste veronderstelling, de ellende er van verkorten'.11.
'Een oorlog zou nu bloediger zijn dan ooit te voren. Daarom begroeten wij met
vreugde de initiatieven die, om de bedreiging ervan te weren, de volkeren in het raam
van allianties, door steeds nauwere banden pogen te verenigen'.12.
Over de betekenis van de huidige wereldgebeurtenissen en hun terugslag op de
geestelijke waarden, over de noodzakelijke solidariteit onder de volkeren die deze
waarden eerbiedigen, over de wenselijkheid van een concrete alliantiepolitiek onder
diezelfde volkeren, laten de geciteerde pauselijke woorden geen twijfel bestaan.
Doch Z.H. de Paus legt niet minder nadruk op de diepere oorzaken van de huidige
maatschappelijke crisis, inzonderheid op de nood aan sociale rechtvaardigheid. 'De
sociale crisis is zo diep en zo gevaarlijk voor de toekomst dat alle mensen, vooral
die welke meer bezitten dan andere, het gemeenschappelijk belang vóór hun privaat
belang dienen te stellen', en hij bidt: 'Dat Uw genade alle mensen de zo talrijke
ongelukkigen lere liefhebben die de ellende tot een staat gebracht heeft, de mensheid
onwaardig. Wekt in de geesten van hen die mij Vader noemen de honger en de dorst
naar sociale rechtvaardigheid'.13.
Onwillekeurig denkt men hier terug aan de voorzegging van Frommel in 'L'Eglise
et la crise de l'humanité': 'Tout laisse prévoir que la crise sociale, apparue dès la fin
du XIXe siècle, se dissoudra au XXe sur le terrain de la religion. Les peuples en
sortiront meurtris ou régénérés, selon la mesure de leur incroyance ou de leur foi...
Si l'on veut éviter une catastrophe terrible, il faut que le christianisme s'impose un
effort héroïque et redevienne, pour l'ensemble de l'humanité, ce qu'il fut, il y a dix
neuf cents ans, pour une humanité restreinte'.

11.
12.
13.

Kerstboodschap 1948.
Toespraak aan de bisschoppen, April 1949.
Maart 1949.
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Politiek Overzicht
Internationaal
OP 4 April is te Washington door de twaalf deelnemende staten het Atlantic Pact,
namens 332 millioen vrije mensen getekend. Dean Acheson wees daarbij nogmaals
op de louter defensieve betekenis van dit verdrag, zeggende: 'Voor hen, die de vrede
zoeken, is het pact een gids naar veiligheid en kracht, een steeds nabije hulp in gevaar.
Voor hen echter, die voet zetten op het pad van agressie, is het een waarschuwing'.
De bedoeling van dit Pact is niet, dat de V. St. - zoals zij reeds tweemaal gedaan
hebben - West-Europa ter hulp zullen komen, nadat het onder de voet is gelopen,
maar om te voorkomen, dat het ooit zover komt. Daartoe moet W-Europa door
W.-Europeanen gered worden en wil men deze taak succesvol volbrengen, dan moet
W.-Europa tijdig voorzien zijn van de benodigde uitrusting en bewapening. Aan de
voorbereiding hiervan was reeds gewerkt door de Brusselse Unie van 5 landen, die
Montgommery met de leiding heeft belast. De V. St. hebben nu op zich genomen
niet alleen hun eigen oorlogsmacht aanzienlijk uit te breiden, maar ook de aangesloten
leden van het Atlantic Pact ruimschoots van het benodigde te voorzien.
Gelijk men weet, heeft de bezettende macht in de drie zones van West-Duitsland
11 'Länder' opgericht. In de Franse zone zijn het: Baden, Würtemberg en Rijn-Palts;
in de Engelse zone: Rijn-Westfalen, Neder-Saksen, Sleeswijk-Holstein en de
Hansestad Hamburg; in de Amerikaanse zone: Beieren, Groot-Hessen,
Würtemberg-Baden en Bremen. De twee elkaar in deze 11 Staten beconcurrerende
partijen zijn de sociaal-democraten, onder Kurt Schumacher, en de
Christelijk-democraten, onder Adenauer. Deze elf 'Länder' nu hebben maanden
geleden van de bezettende macht verlof gekregen te Bonn bijeen te komen tot het
samenstellen van een grondwet. De wens der geallieerden, in het bijzonder van
Frankrijk, is, dat de grondwet meer federalistisch dan unitaristisch zal zijn, waarmee
zich wel de Christen-democraten, maar niet de sociaal-democraten kunnen verenigen.
Op dit punt had Frankrijk, dat bij ondervinding de macht van een sterk geconcentreerd
Duits rijk heeft gekend en voor een herhaling van overmacht bevreesd is, zich het
vurigst beijverd voor een zoveel mogelijke zelfstandigheid der 11 deelstaten. Tenslotte
is Schuman tijdens zijn verblijf te Washington voor de aandrang van Acheson
bezweken en kwam het 'Bezettingsstatuut' tot stand, dat 10 April aan de constituerende
vergadering te Bonn werd overhandigd. De drie geallieerden verklaren daarin, dat
zij toezicht zullen blijven uitoefenen op de ontwapening, op de herstelbetalingen, op
de industrie van het Ruhrgebied en op de buitenlandse verhoudingen van
West-Duitsland. Als de parlementaire raad te Bonn het federaal beginsel voldoende
tot zijn recht zal laten komen en Berlijn in de geprojecteerde grondwet niet wordt
opgenomen, zal de E.C.A. hulp niet uitblijven en zullen, in plaats van het militaire
bestuur, drie hoge commis-
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sarissen, alleen met civiele macht bekleed en die elk afzonderlijk een veto hebben,
het hoogste controle-orgaan vormen. Deze mededeling was voor de vergadering een
prikkel om na maanden tijdverlies het constitutioneel werk ijveriger aan te pakken.
Er bestond echter een diepgaand verschil tussen de twee voornaamste partijen over
de vraag, of het godsdienstonderwijs op de staatsscholen in de federale wet zou
worden opgenomen dan wel aan de beslissing der afzonderlijke länder-parlementen
zou worden overgelaten. Na een bijeenkomst der partijleiders werd gepubliceerd,
dat er volledige overeenstemming tussen de socialisten en de christen-democraten
was bereikt zowel over financiële kwesties als over de bouw van de komende
Westduitse federatie. Hoe de kwestie van het godsdienstonderwijs geregeld wordt,
zal eerst later blijken.
Begin April hebben in Engeland verkiezingen voor de country's, graafschappen,
plaats gehad en brachten aan de labour-party een verlies toe van ruim 253 zetels.
Niet weinig heeft tot deze nederlaag bijgedragen de buitengewoon eerlijke en
realistische uiteenzetting, die sir Stafford Cripps, minister van financiën en
economische zaken, vlak voor die verkiezingen in het Lagerhuis had gegeven. Zijn
uitvoerig betoog kwam hierop neer, dat hij tot geen belastingsverlaging van betekenis
kon overgaan en van de andere kant de subsidies op de levensmiddelen moest
verlagen. Bij slot van rekening kunnen sociale maatregelen slechts doorgevoerd
worden als de belastingbetaler het geld fourneert: de kosteloze medische behandeling
b.v. is niet kosteloos voor de gemeenschap.
In de nacht van de 1ste op de 2de Paasdag heeft Ierland, onder veel gejuich, zich
een onafhankelijke republiek verklaard. Het merkwaardige daarbij was, dat president
O'Kelly met dit feit werd gelukgewenst, niet alleen door een aantal staatshoofden en
minister-presidenten van de Commonwealth, maar dat ook de koning van Engeland,
onder welks heerschappij Ierland 764 jaar geregeld onderdrukt werd, zich bij dit
huldebetoon heeft aangesloten. Van de andere kant heeft de Valera, de grote
voorvechter van Ierlands vrijheid, zich van deelname aan de feestvreugde onthouden
en de graven bezocht van degenen, die in de opstand van 1916 hun leven voor deze
vrijheid gegeven hadden. De Valera was van mening, dat, zolang Ulster niet in het
Iers verband is opgenomen, er nog geen rede is tot juichen. Feitelijk is de Ierse
regering het met hem eens, want reeds heeft de eerste minister Costello meegedeeld,
dat, zolang de verdeling van zijn land bestendig blijft, Ierland zich niet bevredigd
kan voelen.
In de zucht tot afscheiding gaat India niet zover als Ierland. De eerste ministers
van de Dominions, bijeengekomen om de houding van India te bespreken, kwamen
tot een resultaat, waarbij India erkend werd als een republiek, waarvan niet meer de
koning van Engeland, maar een eigen gekozen president het hoofd zal zijn, dat zelf
eigen gezanten zal benoemen en internationale verdragen zal tekenen. Ondanks deze
nieuwe figuur in de verhouding der Dominions, blijft de koning van Engeland erkend
als symbool van de vrijwillige verbondenheid met de landen van de Commonwealth.
Hiermee wordt een nieuwe weg ingeslagen in de verhouding tot het moederland en
de kroon.
De Sovjet-blokkade van Berlijn is door de luchtbrug glansrijk overwonnen.
Eindelijk is de Sovjet-Unie bereid te onderhandelen, mits de weder-
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zijdse blokkade gelijktijdig wordt opgeheven. Na besprekingen tussen Malik en
Jessup hebben de drie geallieerde mogendheden, die niet opnieuw bij de neus wensen
genomen te worden, hun voorwaarden gesteld. Wanneer deze eerst eerlijk vervuld
zijn, zou dan eindelijk een datum worden vastgesteld voor een conferentie, waarin
Duitsland besproken zal worden, zonder afbreuk te doen aan de inmiddels gevormde
West-Duitse staat.

Nederland
Eindelijk, op 23 April 1949, eigenlijk vier jaar te laat, zijn de grenscorrecties een
feit geworden. Op die dag vaardigde de Nederlandse regering een proclamatie uit,
die verklaarde, dat 'krachtens overeenkomst met de regeringen van de V. St. van
Amerika, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg en Nederland het
gebied tot aan de nieuw uitgezette grens voorlopig toegevoegd is aan Nederland. In
en over dit gebied heeft de Duitse overheid geen bevoegdheid meer. Het gezag wordt
door het Nederlandse bestuur uitgeoefend. In beginsel is het Nederlands recht van
toepassing. Het plaatselijk bestuur berust bij de landdrost. Bescherming van persoon
en goederen wordt volgens de Nederlandse wetten gewaarborgd. Het maatschappelijk
verkeer vindt normaal voortgang.
Voor het zover was, is er heel wat binnen en buiten de grenzen over deze correcties
te doen geweest. De Duitse pers, zogenaamd sprekend namens het Duitse volk, blies
hoog van den toren over de roofzucht en eigen baat van het Nederlandse volk. Ten
opzichte van de langzame omvorming van Oost-Duitsland tot een Sovjet-staat en
van de inlijving bij Frankrijk van het productieve Saargebied had men zich ingetogen
gedragen. Maar dat het door Duitsers geschonden en uitgeplunderde Nederland een
betrekkelijk onbelangrijke grenscorrectie ging aanbrengen met grotendeels door
Duitsers niet bewoonde streken, was een onverdragelijke aanslag, meer op hun 'Stolz'
dan op hun bezit. Liever wilden zij op eigen kosten het IJsselmeer droogleggen of
enkele concessies van verkeer op eigen gebied toelaten dan deze kleine amputatie
te ondergaan. Hun woordvoerder, die in zijn protest tegen deze correcties voor Duits
gehoor zich wel erg vrij had laten gaan, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen,
Dr. Arnold, beging zelfs de tactloosheid, of liever frechheid, ongevraagd de
Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Stikker, een bezoek ter bespreking
van de kwestie te brengen. 'Beleefdheidsbezoek' is wel een eufemistisch woord voor
deze arrogantie. Na twee minuten van een koel onderhoud begreep Arnold, dat hij
aan het verkeerde kantoor was geweest en keerde hij met de staart tussen de benen
- als men dat van zo'n hooggeplaatste Duitser mag zeggen - naar zijn Heimat terug.
In beide Kamers was de stemming ten opzichte van de regeringsplannen niet
onverdeeld gunstig. Er waren tegenstanders uit allerlei motieven. De een vond, dat
deze geringe correcties de weg naar verdere schadeloosstelling zouden afsnijden;
een ander meende, dat de opbloei van Duitsland, een noodzakelijkheid ook voor de
welvaart van ons land, er ernstig door zou belemmerd worden, een derde was
bevreesd, dat het herstelde Rijk deze rechtmatige, schoon onvoldoende, compensatie
nooit zou vergeven en weer een ander was zelfs van oordeel, dat deze correcties geen
voldoende rechts-
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grond hadden. In deze verwarring der geesten handhaafde de Limburger Maenen het
recht op vergoeding en betoogde, dat we ons door het geschreeuw der Duitsers niet
uit het veld moesten laten slaan. Hij herinnerde er aan, dat de Duitsers slechts één
ding betreuren en dat is, dat zij de oorlog verloren hadden. Dat zij 100 jaar terug een
begerig oog op Limburg hadden geslagen, dat sommige klein-Nederlanders, uit angst
voor de machtige nabuur bereid waren geweest af te staan. Minister-president Drees
wees er op, dat, als de vertegenwoordiging deze grenscorrecties afwees, de kans om
later door annexatie schadevergoeding te verkrijgen geheel zou zijn afgesneden. Het
resultaat was, dat de Tweede Kamer met 54 tegen 24 stemmen de regering machtiging
verleende tot de gevraagde correcties over te gaan. De Eerste Kamer toonde zich
nog meer onhandelbaar. Uit alle partijen gingen stemmen op tegen het
regeringsvoorstel en het bleek, dat de meerderheid van de aanwezige Kamerleden
het ministerie een echec zou laten lijden. De verwarring werd nog verergerd, toen
het bericht kwam, dat zowel België als Luxemburg zich niet aan de afgesproken
datum van de correcties zouden houden. De Duitsers bedankten al vast voor de
rechtvaardigheidszin van België, dat in werkelijkheid de grenscorrectie slechts voor
een deel uitstelde, omdat de ambtenaren met hun technisch voorbereidend werk niet
tijdig gereed waren gekomen. Het Nederlandse ministerie beraadde zich intussen.
Daarna weerlegde minister Stikker de bezwaren tegen de plannen der regering
ingebracht en beëindigde zijn rede met de verklaring, dat de, naar de mening van het
kabinet, internationale positie van ons land door verwerping van het voorstel zodanig
zou worden verzwakt, dat de regering de verantwoordelijkheid daarvoor niet kon
dragen. Omdat de regering, niet ten onrechte meende, dat haar prestige tegenover
het buitenland op het spel stond en dat zij bezwaren tegen de voorgenomen correcties
schromelijk overdreven vond, nam zij haar toevlucht tot de portefeuille-kwestie,
hetgeen staatkundig onverantwoordelijk en betreurenswaardig genoemd werd. Wat
kon zij echter doen? De meerderheid zwichtte en de eerste Kamer gaf,
noodgedwongen en verontwaardigd, haar goedkeuring met 25 tegen 17 stemmen.
Aldus werd een oppervlak van ongeveer 70 Km2 aan Nederland toegevoegd, ter
verbetering van waterlopen, grenstoezicht en douaneverkeer en het rechttrekken van
onredelijke grensverhoudingen. Er zijn een kleine 10.000 Duitsers mee gemoeid,
die, als hun door valse propaganda opgewekte angstgevoelens tot rust zijn gekomen,
de hemel zullen danken bij hun stamverwanten te zijn opgenomen.
De 'Grenscorrecties' hebben gedurende de maand April de aandacht van Indonesië
afgeleid. Niettegenstaande de U.N.C.I., met toestemming van beide partijen, de zaak
in handen heeft genomen, heeft de algemene vergadering der V.N., op voorstel van
India en Australië, met 41 tegen 3 stemmen en 12 onthoudingen de Indonesische
kwestie op haar agenda geplaatst, een gebaar, dat bedoeld is als een stok achter de
deur. Te Batavia heeft de heer Cochran op 14 April de voorbesprekingen voor de
Ronde Tafel-conferentie geopend en gaf aan de voorzitters der beide delegaties, Dr
van Royen en Moh. Rum, gelegenheid de standpunten hunner regeringen uiteen te
zetten. De Nederlandse regering is bereid in te stemmen met de terugkeer van de
republikeinse regering naar Djocja, mits een bindende verklaring wordt verkregen,
dat de republikeinse regering haar gewapende aan-
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hangers zal bevelen de guerilla te staken en samen te werken bij de handhaving van
orde en rust en dat eveneens overeenstemming bereikt wordt, betreffende de tijd en
de voorwaarden voor de Ronde Tafel-conferentie te den Haag. De Indonesische
delegatie wil echter van geen voorafgaande bindende voorwaarden weten en staat
op het standpunt, dat zij eerst te Djocja moet hersteld zijn, alvorens de andere
voorwaarden te aanvaarden. In informele gesprekken tracht men elkaar te overtuigen
van elkaars standpunt. De jeugdige sultan van Djocja kwam naar Batavia, er werd
heen en weer gereisd naar Banka, het hoofdkwartier van Sukarno, en de V. St. lieten
weten, dat de republiek niet moest overvragen. Cochran stelde een formule op, die
hij aanvaardbaar achtte voor beide partijen.
1-5-49.
K.J.D.

Belgie
Het staat nagenoeg vast, dat de verkiezingen voor de provincieraden, voor de Kamer
en de Senaat ditmaal dezelfde dag, en wel de 26e Juni, zullen plaats hebben. De
zenuwachtigheid is in de beide kamers toegenomen; aldus bleek op de 5e Mei de
bespreking van een wetsontwerp over het verlof van de jonge arbeiders eerder een
gelegenheid, om de onverzoenbaarheid tussen het individualistisch standpunt van
de Socialisten en het familiaal standpunt van de Christenen op de spits te drijven.
Ook op het syndicaal gebied komt het tussen de Marxisten en de Christenen tot
vijandige verhoudingen. Enerzijds spannen de Socialisten, die al de officiële sociale
sleutelstellingen bezet houden, zich in om de Christelijke syndicaten - die zowel wat
het ledental als de inwendige eenheid betreft het op hen winnen - in hun opgang te
stuiten; anderzijds pogen ze hun syndicaten, alhoewel die door de communisten zijn
genoyauteerd, bij de aanstaande verkiezingen rechtstreeks te betrekken. In de pers
is reeds een strijd ontketend, waarin zich 'La Libre Belgique' en 'Le Peuple' door hun
niets ontziende heftigheid onderscheiden: terwijl het Parlement en de Kroon het
ontgelden moeten, beweren ze nochtans - en denken ze wellicht - de democratie te
verdedigen.
Dat een juiste opvatting over de parlementaire instelling verloren gaat, blijkt
trouwens, zowel bij de Socialisten uit de uitslagen van de pollvergaderingen, als bij
de Christenen uit de besprekingen die het opstellen van candidatenlijsten voorafgaan.
De Heer Max Buset, voorzitter van de B.S.P., kreeg te Charleroi slechts de tweede
plaats, terwijl de Heer Merlot, minister voor de Administratie en de Pensioenen, te
Luik slechts de vierde plaats kreeg; niet om wille van een politiek meningsverschil
werden die twee heren achteruit gesteld, maar wel daar ze te zeer door leidinggevend
werk in beslag werden genomen, om in hun arrondissementen stemmen te ronselen,
en te Brussel voor hun kiezers te demarcheren. - Vanwege de standen streeft men er
opnieuw naar, in de structuur van de C.V.P. opgenomen te worden, en tot de
vooroorlogse standenorganisatie van de partij terug te keren. De eerste stoot werd
gegeven door de Middenstand die, omwille van zijn betrekkelijke zwakheid met een
complex van minderwaardigheid behept, een aanstoot vindt in de overwegende
invloed van de Christelijke Werklieden op de Volkspartij. Een paar weken geleden
stelde hij,
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in een vrij onbehendige brief, zijn 'eisen' aan de Nationale Voorzitter van de C.V.P.
De opvatting van de standen over hun verhouding tot het partijwezen, verkondigde
een brutaal artikel, dat de 9e April in 'De Middenstand' het officieel orgaan van het
N.C.M.V. gepubliceerd werd. Wij lichten er de volgende passus uit: 'De C.V.P. dat
is vooreerst een programma... Maar dan hebben we de mensen die dit programma
moeten uitwerken. Zijn wij tegenover die mensen gebonden? Maar net zoveel als
een meester gebonden is tegenover zijn huisknecht (sic). 't Is te zeggen, wij, het
N.C.M.V., vrije en zelfstandige organisatie, mogen en moeten aan de mensen van
de C.V.P. zeggen: “dat is Uw werk, dat hebt ge voor ons part te doen en te laten”.
Doen die mensen toch hun gedacht, zonder daarmee rekening te houden, dan zijn
wij sterk genoeg om - door tussenkomst onzer leden - bij elke kiesperiode andere
mensen te verkiezen. Doen ze met of zonder succes hun best, dan houden we hen in
dienst (resic) en zorgen alleen dat ze op de goede weg blijven en regelmatig een
aansporing krijgen'.1 Duidelijker kon niet bekend gemaakt worden en onvrijwillig
gewaarschuwd, dat de ondergeschiktheid van het algemeen belang aan een meer
particulier, t.w. het standsbelang, het onvermijdelijk gevolg zou zijn van een
reorganisatie van de C.V.P. in de bedoelde zin; de standen, die primair slechts een
deelgoed nastreven, dienen bij hun taak te blijven. Hun taak is niet dezelfde als die
van een nationale partij, die integendeel op het algemeen belang is gericht.
De vraag is eveneens gerezen, of de Volkspartij niet enkele plaatsen op hare lijsten
zou voorbehouden voor personen die het vertrouwen van de 'incivieke gemeenschap'
genieten. Dit om te voorkomen dat thans, net zoals na de eerste wereldoorlog, een
stugge houding t.o.v. de gewezen incivieken aanleiding zou geven tot de oprichting
van een dissidente en dienvolgens in een staatsvijandige gezindheid gestijfde partij.
Het feit alleen dat de term 'incivieke gemeenschap' reeds burgerrecht heeft verworven
wijst erop, dat het gevaar niet denkbeeldig is. De vraag was door 'De Nieuwe Gids'
van de 28e April gesteld door de verwarrende en onnauwkeurige titel 'Voor
Verruiming van de C.V.P.'. Zij werd door de hoogste instantie van de partij in de
geest van het programma beantwoord: het komt de arrondissementele comités toe,
naar gelang van de plaatselijke omstandigheden, en rekening gehouden met het
algemeen welzijn, hun houding te bepalen t.o.v. de aan de poll-vergaderingen voor
te leggen candidatures; van kartelvorming mag evenwel, in de Vlaamse provincies
althans, geen sprake zijn. De hoogste partij-instanties zijn ten andere de mening
toegedaan, dat de partij niet moet verruimd worden tot mensen en groepen die slechts
aarzelend hun afzijdigheid opgeven; de volkspartij staat immers open voor al wie de
principes en de tucht aanvaardt.
De aanpassing van het getal zetels in de beide kamers aan de uitslagen van de
laatste volkstelling werd op de 27e April in de tweede kamer met een aanzienlijke
meerderheid - uit al de Christenen, de Vlaamse Socialisten en Liberalen samengesteld
- goedgekeurd. Aan het debat, dat zich naar aanleiding van het regeringsontwerp
ontspon, dient geen historische betekenis gehecht te worden. Wel werden een paar
voortreffelijke redevoeringen uitgesproken, nl. die van de heren P. Harmel (C.V.P.),
Van

1

'Het N.C.M.V. en de Politiek'.
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Eynde (Soc.) en P. Vermeylen, minister voor Binnenlandse Zaken; maar het voorwerp
zelf van het debat is niet nieuw: sinds het ontstaan van het Koninkrijk werd reeds
meermalen het getal zetels bij het gewijzigd bevolkingscijfer in overeenstemming
gebracht.
Het bezoek aan België van H.K.H. Prinses Joséphine-Charlotte is te gelegener tijd
gekomen. Het heeft allen aan de uiteindelijke inzet van de aanstaande verkiezingen,
t.w. het nationaal belang, herinnerd. Het geestdriftig onthaal dat de Prinses te beurt
viel, bracht tevens het bewijs dat de aanhankelijkheid van het volk aan Vorst en
Vorstenhuis sinds 1945 niet is verminderd. Ook achtte Z.M. de Koning de dag
aangebroken, om samen met zijn plaatsvervanger en de regering de mogelijkheid
van een onverwijlde terugkeer tot de grondwettelijkheid te onderzoeken. De
besprekingen werden de 25e April gevoerd in de residentie van de Legatie van België
te Bern; zij waren in de jongste maanden door ruime raadplegingen voorafgegaan
o.m. van de liberale ministers van state Gillon en Dierckx. Uit de communiqués, die
na de besprekingen door de Belgische Legatie te Bern (25-IV-1949) en door de
Regering te Brussel (26-IV-1949) werden verstrekt, was niets op te maken. Terwijl
de Kamers door de regering in de onwetendheid werden gelaten, dreef de
Eerste-Minister de sans-gêne zo ver, dat hij een volledig verslag uitbracht op een
vergadering van de Socialistische fractie van de tweede kamer, in aanwezigheid dan
nog van journalisten en syndicale leiders; de Minister voor de Justitie, Moreau de
Melen, meende daarna hetzelfde te moeten doen op een vergadering van de
rechterzijde van de Senaat. Sindsdien werd een brief van Z.M. de Koning aan de
Prins-Regent, gedagtekend de 30-IV-1949, bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat Z.M.
de Koning ervan werd overtuigd dat het hem, gelet op de huidige machtsverhoudingen
in het Parlement, onmogelijk zou zijn een regering samen te stellen. Dienvolgens is
het na de verkiezingen, aldus Z.M. de Koning, dat 'de regering en het Parlement hun
verantwoordelijkheden zullen opnemen. Wat mij betreft, ik zal de mijne opnemen,
en mij daarbij uitsluitend laten leiden door de hogere belangen van het Vaderland,
waaraan onze dynastie onherroepelijk is toegewijd'. (Brief van de Koning). Hieruit
moeten we helaas! besluiten, met het voortreffelijk politiek weekblad 'La Relève',
van de 7e Mei 1949: '...quoi qu'on en écrive, même si on le regrette, la question royale
sera au coeur des prochaines élections. La preuve étant au surplus établie: elle ne
peut progresser, dans l'un ou l'autre sens, que si la représentation parlementaire de
demain est différente de celle d'aujourd'hui.'
10-V-1949.
Th.L.
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Kroniek
De Hoeksteen1.
De Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jesus vierde op 6 Januari 1949 haar
honderdjarig bestaan. Dit eeuwfeest was voor haar een aanleiding niet om - wat men
zou verwachten - een gedenkboek uit te geven, maar om, zoals het 'Ter Geleide' zegt,
een uitgave samen te stellen, 'die een bezinning bevat op de taak, zoals deze ons nu
voor ogen staat. Wij willen vriend noch vijand onwetend of in twijfel laten omtrent
onze eigenlijke bedoelingen en onze inzichten'. Een alleszins originele opzet. Het
boek verscheen na Beloken Pasen onder den titel 'De Hoeksteen'. Zeventien paters
hebben er aan meegewerkt. Na een inleidend artikel worden de overige zestien
bijdragen gerangschikt onder vier hoofdstukken, die elk als motto dragen een gedeelte
van Ephesiërs 2/20,22: 'Christus Jesus, de Hoeksteen - In Hem wordt ook gij
opgebouwd - Tezamen met de anderen - Tot een woning van God in de Geest.'
Het is niet de bedoeling en ook onmogelijk alle artikels afzonderlijk te bespreken.
Hier moge in grote lijnen van het gehele werk een overzicht volgen, ontleend aan de
uitmuntende inleiding van pater H. van Waesberghe.
In dezen tijd, nu het niet meer gaat in de eerste plaats, zoals tijdens de Reformatie,
om het ware geloof; nu het niet gaat, zoals tegenover het Jansenisme, om de liefde;
maar nu het gaat om Christus zelf, de Hoeksteen: nu de samenleving zich van Christus
afwendt of meent onverschillig tegenover Hem te kunnen staan; in dezen tijd van
verwereldlijking en ontkerstening des levens is het meest fundamentele werk dat nu
te doen staat: de heroriëntatie der geesten en harten, der bedrijvigheden en bezinningen
op Christus, in Wien alles is gegrondvest. Daarom willen de schrijvers in dit boek
een katholiek getuigenis neerleggen van Zijn safeheid en Zijn draagkracht, van Zijn
sterkte en Zijn cohaerentie, van Zijn onwrikbaarheid en Zijn rustgevende
geborgenheid, in één woord: van Christus als enige Hoeksteen voor den opbouw van
individu en gemeenschap.
Het boek richt zich tot allen, katholieken en andersdenkenden, die een serieuse
belangstelling hebben voor de positief-christelijke grondslagen van het eigen leven
en van de samenleving.
Het eerste hoofdstuk 'Christus Jesus, de Hoeksteen' behandelt de fundamentele
dogmatische waarheden. Het geeft in drie artikels een antwoord op de vragen:
wat is geloven?
wie is Christus, in Wien wij geloven?
en wat is de Kerk, die Christus in ons leven brengt?
Christus wordt hier getekend in Zijn innerlijke persoonlijkheid en in Zijn functie
als Verlosser; de Kerk als de voortlevende Christus, als de verbindingsschakel, die
'de eeuwige Christus vertijdelijkt in ons voorbijgaand mensenleven'.
Tegen dezen algemenen achtergrond van Christus, Kerk en geloof

1.

De Hoeksteen, Een Katholiek getuigenis in actuele levensvragen, J.J. Romen en Zonen Uitgevers, Roermond en Maaseik, 1949, 360 blz., fl. 9,90.
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worden de drie volgende hoofdstukken geprojecteerd.
In Hoofdstuk II worden in een vijftal artikels de vraagstukken besproken, die zich
voordoen bij evenzoveel mensengroepen: priesters, religieusen, leken, gehuwden,
jeugd.
Hoe moeten zij 'in Christus worden opgebouwd': de priester, in wien Christus het
meest onder ons bereik komt; de religieus, wiens eerste bestemming is in zijn leven
te veraanschouwelijken, dat God de Heer is en de oneindige Volmaakte, uit liefde
tot Wien een mens al het andere kan opofferen en verlaten; de leken, wier plaats in
de Kerk juist op dit ogenblik een nauwkeuriger omschrijving vraagt; de gehuwde
Christenen, die het grootste bolwerk moeten vormen tegen de ontkerstening, maar
die zelf bedreigd worden door infiltraties van moderne theorieën en praktijken; de
jeugd voor wie het niet zo gemakkelijk is op te groeien in de wereld-van-nu, zo vol
van levensangst-zonder-uitweg.
De Kerk mag haar zorg en arbeid echter niet bepalen tot de 'huisgenoten Gods,
gebouwd op de grondslag der Apostelen en Propheten, waarvan Christus Jesus de
Hoeksteen is' (Ephes. 2/19,20). Al is in de hedendaagse maatschappij de dreiging
voor haar eigen kinderen nog zo groot, al is de roep om consolidatie nog zo sterk,
voortplanting des geloofs blijft een vitale drang en levenseis. 'Nooit en nergens kan
de Kerk de expansie uitstellen tot na de consolidatie'. De Kerk mag zich niet
onttrekken aan den plicht de waarheid te verkondigen aan andersdenkenden in het
vaderland en in de missie, opdat allen één zijn in den enig waren schaapstal.
Daarom worden in het eerste artikel van Hoofdstuk III op uitnemende wijze de
tendenzen besproken, die naar voren kwamen gedurende en na de oecumenische
wereldconferentie te Amsterdam (22 Augustus tot 4 September 1948), terwijl in het
tweede artikel een missionaris, die tot voor kort in het hartje van de Republiek
verbleef, een kernvraagstuk der Javanenmissie behandelt, n.l. de diagnose op de
religieuse aspiraties van het Javaanse volk. 'Zowel de missie als het Indische
Gouvernement bezitten hier een mening over en deze kloppen niet. De mening van
het Gouvernement was die van de Leidse hoogleraar Snouck Hurgronje. De
missionarissen daarentegen ontlenen hun inzichten aan den “Vader der Javanen”,
Pater van Lith. De recente ontwikkeling der Javanenmissie in de Republiek werpt
op deze controverse een geheel nieuw licht. De huidige bestuurders zouden hieruit
kunnen afleiden bij wie zij voor de naaste toekomst in deze materie te rade moeten
gaan.'
In het laatste artikel van dit hoofdstuk wordt een zeer actueel vraagstuk aan de
orde gesteld n.l., de nadere bepaling van de houding tegenover andersdenkenden in
eigen land. De schrijver neemt als motto het woord van St. Paulus: 'De waarheid
bewaren in liefde'. De waarheid, de volle waarheid aan de Kerk toevertrouwd moet
worden gezegd en gehandhaafd. Dit is een eis van getrouwheid aan de opdracht van
Christus, een eis van rechtvaardigheid; maar het is ook een eis van liefde, dat de
waarheid wordt geleerd zonder dat er een titel of jota aan wordt veranderd. De
algemene inleiding preciseert het vraagstuk op de volgende wijze: 'Van protestantse
zijde wordt de vraag, waarop zij van ons een antwoord verlangen, aldus gesteld: wat
zullen de Roomsen doen als zij aan de
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macht zouden komen?' Men kan zeker niet zeggen dat de scherpte van de vraag hier
wordt verdoezeld. Antwoorden, dat de vraag zeer voorbarig is, neemt de ongerustheid
niet weg. Men vraagt: wat zijn de normen, die uw houding tegenover ons bepalen?
We kunnen zeggen met het oog op het verleden: 'il faut juger les actes selon leurs
dates'. Maar ook dit antwoord bevredigd niet. Dit zou slechts een bepaalde toepassing
van het beginsel kunnen excuseren. Het gaat echter om het beginsel zelf, dat blijft
voor alle tijden. Voelt de protestant zich niet bedreigd door een principiële
onverdraagzaamheid? Het protestantse principe der verdraagzaamheid, dat berust
op de veronderstelling, dat alle kerken slechts een gedeeltelijke waarheid bezitten,
kan voor den katholiek niet gelden. Wij geloven immers vastelijk dat de Katholieke
Kerk de volle en onveranderlijke waarheid bezit. Wij kunnen daarom geen ander
tolerantie-beginsel hebben dan Paulus ons heeft geleerd: dat wij de waarheid moeten
bewaren in liefde. 'De protestant, die over de Katholieke Kerk nog slechts kan denken
en spreken van “macht” moet het “andere Rome” nog ontdekken. Men zou kunnen
opmerken, dat het poneren van de liefde als het normerend beginsel in de verhouding
tot andersdenkenden, dit zeer complexe vraagstuk niet in zijn geheel oplost. Deze
opmerking is juist. Als men echter de opmerking zou maken, dat een Katholiek, die
zegt op de liefde als beginsel te steunen, een diplomaat is, die iets anders zegt dan
hij meent en dat hij een lieveling is, die men niet kan vertrouwen, dan permitteer ik
mij de opmerking, dat deze argwaan zowel tegen de liefde is als tegen de waarheid.
Als een van de twee partijen - katholiek of protestant - zich niet kan ontwortelen aan
blinde, historische vooroordelen, dan is het beter de discussie te sluiten, elkaar het
beste toe te wensen en zijn weg te vervolgen. Tot beter tijden!' (Inleidend art., blz.
20).
Hoofdstuk IV vestigt onze aandacht op de 'geest des tijds', die door alle
mensengroeperingen heen gaat. Ook Gods Geest gaat door alle groepen heen om
allen tot een huis Gods samen te bouwen. De tijdgeest werkt ook aan een gebouw:
de cité terrestre. 'De confrontatie van den geest Gods met den geest des tijds is een
zeer delicaat werk. Het is met name moeilijk om in de actuele stromingen het kaf
van het koren te scheiden. De tendenzen, die in een bepaalde tijd leven, zijn nooit in
hun geheel te nemen of te laten. Zij moeten behandeld worden volgens het principe
van St. Paulus: “Onderzoekt alles en behoudt het goede”. Maar waar ligt de
scheidingslijn?' Om deze juist te trekken zal het nodig zijn 'door te dringen tot in de
grondslag der fundamentele beginselen, die - hoewel ze ver van de actualiteit
verwijderd schijnen - het meest beslissend zijn voor de christelijke levenshouding
in dezen tijd.'
In de vijf artikels van dit hoofdstuk worden vijf actuele vraagstukken behandeld.
Vooreerst het sociale probleem en wel in zijn uiterst urgente vorm: de zielzorg onder
groot-stad-arbeiders. Het tweede artikel brengt ons in contact met het communisme
en onderzoekt de fanatieke houding van den communist tegen den godsdienst. De
drie laatste bijdragen confronteren de Kerk met de cultuur, de philosophie en het
humanisme, drie waarden, die in het christelijk leven thuis horen, die ontaarden zodra
zij op onchristelijke
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basis gecultiveerd worden, en die toch ook weer geenszins met het christelijk leven
samenvallen. Ook in deze vraagstukken kan alleen de Hoeksteen vastigheid bieden.
Ziedaar in grote lijnen de samenhang van dit merkwaardige feestboek, dat door
samenwerking is tot stand gekomen. Aan de medewerkers was de ruimte gelaten
voor eigen uitwerking en eigen stijl. Daardoor werd het boek een weerspiegeling
van het leven, bont en gevarieerd en vrij van alle schematisering, en het behield toch
de eenheid van geest en beginselen.
Slechts één enkele opmerking zij hier veroorloofd en wel in de vorm van een wens:
wanneer een tweede uitgave zou nodig blijken - en het boek verdient dit ten zeerste
- moge de uitgever dan de uiterlijke verschijning ervan (met name omslag, band en
typographische verzorging van de eerste 10 bladzijden) nog meer in evenwicht
brengen met de voornaamheid, stijl en betekenis van den inhoud.
A.J. Wessels S.J.

'De Geest van Sint Ignatius in zijn Orde'
Den 27en September van het jaar 1940 herdacht de Sociëteit van Jezus haar vierde
eeuwfeest. Feestelijk kon die herdenking toch niet zijn, belangrijk was zij enigermate,
en dit mede door het verschijnen van een boek dat bovenstaanden titel draagt. Het
is een oorspronkelijk-nederlandse studie over de Jezuïetenorde van de hand van Dr
M.M.J. Smits van Waesberghe S.J. Verschenen bij Het Spectrum te Utrecht, was de
eerste druk van dit lijvig werk vrij spoedig uitverkocht, hetgeen een aanwijzing mag
heten voor de goede invloed die ervan is uitgegaan. In 1948, nu kort voor een ander
jubileum, het eerste eeuwfeest van de nederlandse provincie der zelfde Sociëteit van
Jezus, zag bij de uitgeverij De Koepel te Nijmegen een tweede druk het licht (338
blz. Prijs gebonden f. 10,50). De inhoud bleef dezelfde, maar vormgeving en
verantwoording werden verbeterd, terwijl aan het einde van het boek een zeer nuttige
beknopte bibliographie werd toegevoegd. Wegens de veranderde economische
omstandigheden is de uitgave niet meer zo royaal: de illustraties zijn beperkt en de
letter is aanzienlijk kleiner. De uitgeverij De Koepel verdient echter allen lof voor
het kleed waarin zij onder moeilijke omstandigheden dit rijke boek gestoken heeft.
Het werk van P. Smits is inderdaad een rijk boek. Het is rijk door de talrijke citaten
uit de oudste documenten der Sociëteit, het is rijk om de vele onderwerpen die het
behandelt, het is niet in het minst rijk door de oorspronkelijkheid waarmede deze
onderwerpen besproken worden. Dit boek tracht een synthese te geven van de uitingen
van Sint Ignatius' geest. Het geeft, soms enigszins moeizaam, een theologische
doorkijk door het Instituut der Jezuïetenorde. En deze doorkijk en synthese komen
voelbaar van een geest die worstelt met de problemen van dezen tijd. Een en ander
moge blijken uit een korte weergave van de inhoud.
Het boek begint met een korte historische beschrijving van het ontstaan der Sociëteit
tot aan het tijdstip waarop zij, door Paus Paulus III goedgekeurd, haar intrede deed
in
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Christus' Kerk. Daarvóór groeide zij langzaam in de geesten van Sint Ignatius en
zijn eerste gezellen. Zij groeide, want noch in Manresa noch bij de geloftenaflegging
in Montmartre stond den Stichter en zijn apostolische volgelingen duidelijk en volledig
dat plan voor ogen waaraan de Paus later zijn goedkeuring zou geven. Dit plan
ontstond pas in de 'Beraadslagingen der eerste Paters', waarin besloten werd dat de
Sociëteit - met de goedkeuring des Pausen - een kloostergemeenschap zijn zou. Het
plan dat toen werd vastgelegd leidde tenslotte tot de 'Formula Instituti', welke in de
oprichtingsbulle is opgenomen.
Hoewel de gemeenschap van Ignatius en de zijnen zich dus pas in 1539 tot
kloostergemeenschap wilde maken, waren toch te voren reeds vele harer eigen
kenmerken tot uiting gekomen. Deze eigenheden raakte zij als kloostergemeenschap
niet kwijt, want de bulle harer oprichting was tegelijk een revolutionaire daad in de
geschiedenis der kloosterorden. De eigen structuur der Sociëteit als gemeenschap en
als kloostergemeenschap werd verder uitgewerkt in de Constituties van Sint Ignatius,
en zij werd ondanks allerlei tegenkanting en een tijdelijke opheffing der Sociëteit
door de Pausen gehandhaafd. P. Smits nu heeft zich tot taak gesteld deze structuur
te beschrijven, zoals zij vanuit Sint Ignatius' bovennatuurlijke persoonlijkheid op
zijn orde overging. Hij heeft zijn stof ingedeeld naar enige markante woorden uit de
beginzin der Formula, en zo bestaat zijn boek uit drie delen, getiteld resp.
'Gemeenschap in Christus', 'Kerk en Paus', 'Weg naar God'.
In het eerste deel behandelt schr. eerst de naam 'Societas Jesu', 'Compañia de Jesus'.
Hij komt er tegen op dat deze naam alleen militair zou worden begrepen en laat zien
hoe achter deze soldateske naam ook diepe mystieke perspectieven opengaan,
perspectieven op een innige vereniging met Christus. Zeer gelukkig noemt hij de
Sociëteit verschillende malen een 'apostolische Christusgemeenschap', en in dit gehele
deel laat hij vooral zien hoe de apostolische Christusgemeenschap van Ignatius haar
eigen trekken invoegt in de algemene karakteristieken van een kloosterorde. Schr.
behandelt hierbij uitvoerig de armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, en geeft
daarbij ook vele inzichten in het kloosterleven in het algemeen. Vooral echter laat
hij het ignatiaanse gehoorzaamheidsideaal in al zijn diepten zien; hij doet dit zelfs
in twee hoofdstukken, waarvan het laatste duidelijk maakt hoe de 'blinde
gehoorzaamheid' ziende is met de ogen van geloof en mystiek. Een hoofdstuk over
Christus in zijn vernedering als voorbeeld van den jezuïet besluit dit uitvoerigste
deel van het boek.
In het tweede deel wordt behandeld hoe de arbeid der Sociëteit van Jezus is
ingeschakeld in Christus' Kerk en in bijzondere gehoorzaamheid gebonden aan
Christus' Plaatsbekleder. De titels der hoofdstukken luiden: 'De apostolische idee',
'In dienst van het Pausdom', 'Een priesterlijke gemeenschap', 'Lidmaat en Lichaam'.
Duidelijk zijn hier schrijvers pogingen om het Ignatiaanse ideaal van het 'zich invoelen
in de strijdende Kerk' (dit is letterlijker vertaald dan: 'voelen met de Kerk') ook een
hedendaagse inhoud te geven, met name in verband met de liturgische vernieuwing.
Het derde deel van P. Smits' werk
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geeft het diepste inzicht in de geestesstructuur van Sint Ignatius' orde. Het behandelt
hoe de jezuïet zijn gehele reeds beschreven ordestatuut moet beleven als een 'weg
naar God', hoe hij in zijn kloosterleven, zijn dienst binnen en buiten de Kerk, zijn
gebed en ook zijn uiterlijk werken God steeds moet zoeken en vinden. Dit deel zou
ook de grondslag kunnen vormen voor een commentaar op Sint Ignatius' Geestelijke
Oefeningen. Het laat nl. vooral de uitwerking dezer Oefeningen in den jezuïet zien:
hoe hij in zichzelf en in de gehele schepping instrumenten van God ziet, hoe dit
instrumentaliteitsbegrip de hem eigen waardering der natuurlijke waarden verklaart
en vereist; hoe de jezuïet in alles God aanwezig en werkzaam moet zien, en hoe dit
zijn wijze van 'contemplatie in de actie' is; hoe hij tenslotte elke geschapen waarde
moet nastreven als verwerkelijking der 'maior Dei gloria', als afstraling en
zelfverheerlijking van God 'in de Kerk en in Christus Jezus'.
Tenslotte geeft nog een tekstbijlage enige zeer interessante documenten in
nederlandse vertaling. De instructie van Ignatius' tijdgenoot Nadal over het gebed,
welke zich hieronder bevindt, is bij ernstige lezing in staat vele vooroordelen tegen
de ignatiaanse spiritualiteit te doen verdwijnen.
Uit deze inhoudsopgave blijkt enigszins de rijkdom die men in het boek van P.
Smits van Waesberghe vinden kan. Ook zijn actualiteit, zelfs ten aanzien van
problemen die in de tijd tussen eerste en tweede uitgave duidelijker voor het voetlicht
kwamen, zoals dat der juiste, christelijke waardering der tijdelijke werkelijkheden
enerzijds en van maagdelijkheid, kloosterleven en onthechting anderzijds. Het boek
is immers een duidelijke apologie voor deze laatste waarden en de vruchten van
apostolaat (en zelfs van cultuur) welke zij, wel verre van ze te belemmeren, eerder
bevorderen.
P. Schoonenberg S.J.

Boekbespreking
Godsdienst en ascese
M. van CASTER S.J., Christus onze Koning. - De Kinkhoren, Brugge,
1948, 128 blz. met 12 buitentekstplaten, Fr. 44.
Dit nieuw deeltje uit de reeks godsdiensthandboeken 'Leven in Christus' bezorgd
door het Studiecentrum voor Godsdienstige vorming, onder leiding van Sch., zal
even welkom zijn voor de godsdienstleraars van de IV klasse dit keer, als de twee
reeds verschenen deeltjes. Ook dit deeltje staat in het teken van de cathechetische
vernieuwing die zich momenteel opdringt. De frisse uitgaven, de suggestieve en
smaakvolle illustratie, actueel en jeugdig georiënteerd, maken het zeer aantrekkelijk.
Vooral op te merken is ook hier de concentratie op de persoonlijkheid van Christus,
waar vroeger dezelfde stof ondergebracht werd in een abstracte 'zedenleer'. De
geboden zijn slechts de beleving van zijn liefdewet; zij worden positief geformuleerd
en in verband gebracht met de edelste levenstaken. Dit leerboek wil nochtans niet
het werk van den leraar overbodig maken: bondig en zeer overzichtelijk wil het
slechts een veilige gids wezen in het immer aan te passen en te vernieuwen
godsdienstonderricht.
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R. CLAUDE S.J., en P. CAPART S.J., Jésus-Christ, notre maître.
Témoins du Christ III. - Tournai, Casterman, 1948, 200 blz., Fr. 44.
Deze speciale uitgave voor meisjes is een aanpassing en omwerking van 'Jésus-Christ
notre chef', en werd bezorgd door de medewerking van onderwijzende religieuzen
uit België en Frankrijk. De tekst bleef in wezen ongewijzigd, maar aangepast aan de
meisjes-psychologie en ook het illustratie-materiaal werd bij voorkeur gehaald uit
de vrouwenwereld: O.L.V. en Geneviève Hennet de Coutel namen de plaats in van
St. Paulus en Frassati. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor studiekringen,
debatavonden en persoonlijke lectuur zal dit boek een welkome leiding zijn. Levendig,
fris, modern en jeugdig. Doch het is vooral afgestemd op Franse cultuur- en
godsdiensttoestanden en beantwoordt niet direct aan een Vlaamse of Nederlandse
meisjes-psyche. In tegenstelling met het leesboek van P. van Caster staat hier de
'persoon' in het centrum. De eerste hoofdstukken gaan uit van het feit dat de rijpende
jeugd haar persoonlijkheid zoekt vast te zetten; vandaar een inwendig dramatisch
conflict. Hetgeen nu volgt moet een bewijs leveren, dat de schoonste en volste
ontplooiing van de persoonlijkheid te vinden is in den dienst van God en den
evennaaste, en van uit dit standpunt wordt dan heel de 'zedenleer' bekeken en
aangeboden.
P. de Meester
P. Cuthbert Van BRIGHTON O.F.M., Leven van Sint Fransciscus van
Assisi, vertaling van P. Heribertus, O.F.M. - 2e druk, Brepols, Turnhout,
1948, 392 blz., vollinnen band Fr. 350.
Enkele jaren geleden bespraken we de eerste uitgave van dit werk (Streven XI,
1943-1944, 53); gedeeltelijk willen we herhalen wat we toen schreven.
'Wij kennen de Franciscus-boeken van Chesterton, van Jörgensen, van
Timmermans, elk van de drie legt op een andere wijze bloot wat Franciscus voor
den hedendaagse gelovige steeds zijn kan. Doch graag benaderen we ook den
historischen Franciscus, en dan luisteren we het liefst naar de Franciskanen, die van
binnen uit den geest kennen van hun Vader Franciscus. Dan grijpen we naar De man
die gekruisigd werd van Pater Quirinus van Alphen,... of, beter nog, naar deze nieuwe
vertaling van de allerbeste onder de Franciscus-biographieën...'
Em. Janssen
Morceaux choisis de Jean Guitton. Précédés d'une introduction de
Raymond Christoflour. - 'Pionniers du spirituel', Casterman, Doornik-Parijs,
1948, 192 blz. Fr. 48.
Jean Guitton, betrekkelijk jong nog, heeft reeds veel gepubliceerd; werken over
wijsbegeerte, godsdienst en paedagogie. Buitengewoon soepel, veelzijdig en
begrijpend, met zijn psychologischen aanleg en zijn zacht-bekoorlijken stijl, doet hij
even aan Renan denken en nog meer aan Newman. Open voor alle leven, even
beweeglijk als rustig in onzen intens-vorderenden tijd, doet hij alle verscheidenheid
ombuigen naar de eenheid in de liefde, alle kennis naar de nederige wijsheid, elk
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tijdsverloop naar de volle eeuwigheid, - en meteen weten de lezers hoeveel weldoend
licht en blijvende bevrediging deze korte teksten hun kunnen aanbieden.
Em. Janssen
Alfred NOYES, De onbekende God. - Sheed & Ward, Antwerpen, De
Koepel, Nijmegen, 1948, 264 blz., ing. Fr. 80, geb. Fr. 105, f. 5,90.
De onbekende God, van den Engels-Amerikaansen bekeerling Alfred Noyes, is geen
betoog en geen verhaal; het gaat niet van een wijsgeer uit, niet van een geleerde, niet
van een theoloog. Het is, in vorm van essay, het getuigenis van een universitair
gevormde, een dichter en kunstenaar, een ernstig levend mens, omtrent de meest
beslissende wending van zijn leven. Alfred Noyes heeft zich bekeerd tot het
Katholicisme omdat hij, achter alle vormen en verschijnselen van kennen en leven,
telkens daarvan volstrekt onafscheidelijk, 'den onbekenden God'
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heeft gevonden, door Wien en in Wien alles bestaat en zich beweegt. Achter de
agnostische beoefening van natuurwetenschappen en zedenleer, achter de
pantheïstische wijsbegeerte, achter de kunst en de schoonheid, achter de
levenservaring met lijden en inconsequenties, achter de wriemeling en verwording
van negentiende en twintigste eeuw...: altijd en alom ontdekte hij 'den onbekenden
God', die, voor wie Hem eenmaal heeft waargenomen, onweerstaanbaar zich opdringt.
En in het midden van alles stelde deze kunstenaar, deze denker, deze ruim-levende
met een onuitputtelijke belangstelling en genegenheid, Christus den Godmens: alpha
en omega, harmoniëring van stof en geest, Verrijzenis en Leven. In het midden van
alle levensdaden stelde hij offeren: was Christus eens de eerste, blijft hij de enige
Hostie niet, geheven op Calvarië?
Er zijn weinig boeken die, voor gecultiveerden, zoekenden en kunstenaars, zoveel
rijkdom bevatten, zoveel licht, zoveel bevrediging.
Em. Janssen
C.C. MARTINDALE S.J., De roeping van Aloysius Gonzaga, vertaald
door L. van den Biesen S.J. - Sheed & Ward, Brussel, De Koepel,
Nijmegen, 1948, 318 blz.
Versta den titel niet verkeerd. Het gaat niet om Aloisius' roeping tot de Sociëteit van
Jesus; het gaat om zijn bestemming voor vele geslachten, niet het minst voor het
onze: 'Men moet in Aloysius een heilige zien, die zijn invloed doet gelden in het
hedendaagse leven' (blz. 256). Met een onvermoeiden speurzin, een onverbiddelijk
realisme en een nooit feilenden zin voor menselijke en goddelijke waarden, heeft
Father Martindale den heiligen Patroon voor de jeugd dan hertekend. Hij hertekende,
in de niet vlekkeloze aristocratie van het zestiende-eeuwse Noord-Italië, den wijzen
nonconformist, den taaien aspirant-religieus, den handigen en bekoorlijken hervormer.
In de nog jeugdige Sociëteit van Jesus, hertekende hij den begaafden en overtuigenden,
den heiligen en soepelen scholastiek. Daarna stelde hij diens jeugdig offer en sterven
voor, als duidde God zelf de bestemming aan van deze even sterke als verheven
persoonlijkheid: zij moet, eeuwen door, de jeugd bezielen.
Father Martindale maakte van zijn boek een getuigenis. Zelf heeft hij, in zijn jeugd
en bekeringstijd, Aloïsius ontdekt, bewonderd en bemind. Kan zijn geval, in onze
benarde en behoeftige tijden, niet veelvuldig herhaald worden?
Em. Janssen
A. BEEKMAN O.S.B., Katholiek Huisboek, liturgische gedachten.
gebruiken, lezingen, gebeden en wenken voor het katholiek gezin. Diligentia, Amsterdam en Beyaert, Brugge, 1947, 294 blz.
Een kostbare en keurige bijdrage tot intenser godsdienstig leven in het huisgezin. De
ouders vinden er al het nodige om van Zon- en Feestdagen echte heilige dagen te
maken en dieper in hun betekenis door te dringen voor zichzelf en hun kinderen.
Daaromheen en daarnaast allerlei interessante gegevens ter verklaring van de
liturgische tijd en van al de gebeurtenissen in het huisgezin met zijn wel en wee.
Kortom, een bijzonder mooi geschenk bij huwelijk of verloving. - De uitgevers halen
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eer van deze keurige uitgave, al moet men betreuren dat het papier nog niet van het
beste kon zijn.
J. Cauwe
Anna Catharina EMMERICH, Het bitter lijden van onzen Heer Jesus
Christus. Uit het Duits vertaald door G.L. Dijkman. - Winants, Heerlen,
1948, 339 pp.
Clemens Brentano heeft in 1823 de visioenen die A.C. Emmerich beleefde uit haar
eigen mond vernomen en te boek gesteld. Sindsdien hebben zij grote bekendheid
verworven in de geestelijke literatuur als de diep doorvoelde beleving van 's Heren
passie. Een beleving die talrijke details toevoegt aan het Evangelieverhaal, die de
verschrikking van Christus' lijden ontstellend doet uitkomen, maar ons ook vaak
bevreemdt door haar merkwaardige bijzonderheden. We hebben hier een
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sterk subjectieve en zeer persoonlijke ervaring van het lijden, die resoneren zal met
de stemming van velen, maar historisch minder verantwoord is. De vertaling is
waardig en gewijd, echter wat ouderwets.
J. de R.
François MAURIAC, De rouwende minnares. - De Koepel, Nijmegen,
1949, 181 pp., geb. f. 4,90.
De grote Franse romanschrijver heeft in dit boek het leven van Margaretha van
Cortona geschilderd. De strijd van God om de ziel ontmoeten we hier en tevens de
strijd van de ziel met zichzelf om God. De overwinning van de genade op de vleselijke
mens wordt tastbaar gemaakt en we ervaren hoe hevig de kruisiging van de zondige
natuur is onder de verheffing van den bovennatuur. De vertaling is prettig leesbaar,
de uitgave verzorgd.
J. de R.
In de befaamde encyclieken-reeks 'Ecclesia docens' verschenen nog:
Praeclara gratulationis. Apostolische brief van Paus Leo XIII van 20
Juni 1894 over eenheid van geloof, met twee andere documenten uit het
jaar 1894. Vertaald door F.A.J. van Nimwegen C.ss.R. Hilversum, N.V.
Gooi & Sticht, 1948, 62 pp., f. 1,15.
Praeclara gratulationis is een dankbrief van Leo XIII na de viering van zijn gouden
bisschopsjubileum en tevens een vurige oproep tot terugkeer naar de Katholieke
Kerk. Onder de andere documenten is het meest van belang de encycliek Caritatis
providentiaeque van 19 Maart 1894 aan de bisschoppen van het toenmaals nog in
drieën gedeelde Polen.
Mit brennender Sorge. Encycliek van Paus Pius XI van 14 Maart 1937
over de toestand der Katholieke Kerk in Duitsland. Vertaald door M.W.E.
Kühling. Met een voorwoord van F.A.J. van Nimwegen C.ss.R., Hilversum,
N.V. Gooi & Sticht, 1949, 68 pp., f. 1,30.
Deze vertaling is een verbetering van die der uitgave door het R.K.
Werkliedenverbond. In het voorwoord is een decreet opgenomen, in 1938 door de
H. Congregatie der Studiën en Universiteiten uitgevaardigd, waarin verschillende
rassistische stellingen als vals worden gebrandmerkt. In de encycliek zelf lijkt ons
vooral de passage tegen het misbruik van heilige woorden en begrippen van blijvende
waarde.
P. Sch.
Carolus BOZZOLA S.I. et Crescentius GREPPI S.I., De Verbo incarnato,
de gratia et de virtutibus. - Neapoli (Italia), M. D'Auria, 1948 (Cursus
theologicus a professoribus facultatum Cheriensis et Kirulitanae exaratus,
vol. III). 304 blz.
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De uitgebreide stof van de in de titel genoemde tractaten, en ook van de Mariologie,
is hier uiterst beknopt weergegeven, in 44 theses met vele scholia, waarin naar veel
literatuur verwezen wordt. Opvatting en opbouw blijven 'klassiek'.
P. Sch.
Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland. Voordrachten
en discussies 1947-1948. - J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik,
(1949), 186 blz., ing. f. 6,90.
Het in de titel genoemde werkgenootschap, dat sinds 1947 bestaat en vruchtbaar
arbeidt, ziet nu pas zijn eerste jaarboek verschijnen. Dit bevat 11 inleidingen en
daarbij de gedachtenwisseling, welke vaak zeer belangrijke uitzichten opent. De
eerste inleiding handelt over 'actuele stromingen en problemen in de theologie'.
Verder zijn er uiteenzettingen over het traditie-begrip, uit de christologie, uit de
genadeleer en uit de moraal (o.a. over leugen en periodieke onthouding).
P. Sch.
Dr P. Hilarin FELDER O.F.M. Cap., Der Christusritter aus Assisi. Zürich-Altstetten, B. Götschmann, 1941, 165 blz. titelpl., geb. DM. 5,80.
Deze capucijn-bisschop, van wien wij binnenkort een boek over Chris-
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tus in heruitgave zullen aankondigen, is ook de schrijver van 'Die Ideale des hl.
Franziskus'. Dit laatste boek wordt door hem in de onderhavige studie vervolledigd,
welke geheel uitgaat van de overtuiging dat 'Persönlichkeit und Wesen des umbrischen
Patriarchen nur aus dem Rittertum restlos erschlossen werden können' (blz. 3).
P. Sch.
Prof. R.L. JANSEN O.P., Het Apostelambt en de zending der Twaalf.
- Uitgave van het Geert Groote Genootschap (n. 634), Nijmegen, Dekker
& v.d. Vegt, (1949), 40 blz.
In deze brochure zijn enige artikelen bijeengebracht van den overleden nijmeegsen
hoogleraar, die de leiding en het leeuwenaandeel had in de Canisius-vertaling der
gehele H. Schrift. Op populaire wijze worden hier beknopt en volledig de
schriftgegevens over de Apostelen en hun ambt bijeengebracht.
P. Sch.
Getuigen van Christus. - W. Ten Have, Amsterdam, 1949, per nummer
f. 0,75, per serie of tiental naar keuze f. 5,90.
Een reeks korte levensschetsen (gemiddeld 32 pp.) van voorbeeldige Christenen,
katholieken en protestanten, onder redactie van Prof. Dr Kohnstamm en Prof. W.
Nolet. Tot nu verschenen een 18-tal brochuurtjes: de H. Franciscus van Assisie naast
Calvijn, Pascal naast St. Bonifatius, Titus Brandsma naast O.G. Heldring. Een
merkwaardige samenwerking tussen Katholiek en Protestant getuigend van een
gemeenschappelijk verlangen om Christus beter te doen kennen als ideaal en houvast
van kracht en moed.
Franz Michel WILLAM, Der Rosenkranz und das Menschenleben. Wien, Herder, 1949, 336 blz., geïll., S. 31,40, sfr. 13,60.
Van dezen om zijn Leven van Jezus en zijn Leven van Maria zo gunstig bekenden
schrijver kondigden wij reeds een boek aan dat de historische documenten over den
rozenkrans in duitse vertaling geeft. Hier heeft hij zelf een meditatieboek geschreven
over haar geheimen. Bij elk geheim wordt de reproductie van een meesterwerk uit
de schilderkunst gegeven, vergezeld van een kort commentaar, en ook een overweging
in drie punten, terwijl tevens de drie reeksen van geheimen telkens door een
afzonderlijke meditatie worden ingeleid. De degelijke kennis van bijbelse realia, het
theologische inzicht, de psychologie en de vroomheid van den schrijver, welke o.i.
het beste uitkomen in zijn Leven van Maria, vinden wij hier terug.
P. Sch.
J.J.M. SICKING, Gods Geheimenissen. - Het Hooghuis, Eindhoven,
1949, 57 pp., f. 1,25.
Een zeer beknopte maar degelijke uiteenzetting van de voornaamste mysteries van
ons geloof, met mooie teksten van vaders, H. Schrift en van grote dichters.
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Zr Dr M. CONSTANZA C.ss.R., Theotokos-Hymnen der Oosterse
Kerk. - G.G.G.-serie, no 642, Marienbosch, 's Hertogenbosch, 1949, 52
pp.
Zr Constanza brengt hiermede enige wonderschone hymnen op de Moeder Gods uit
de Oosterse Kerk in Nederlandse vertaling. De vertaling is uitmuntend, de hymnen
hier practisch onbekend, en zeer mooi voor gebed en meditatie.
Societas Jesu Orans. Gebeden verzameld uit geschriften en aantekeningen
van leden der Sociëteit van Jezus. - De Koepel, Nijmegen, 1948, 240 pp.
Deze collectie gebeden van Heiligen en Zaligen, en van bekende en soms ook voor
de wereld onbekende Jesuieten geven in hun beknoptheid enige kijk op het veelzijdig
gebedsleven volgens de ene geest van Sint Ignatius, tenminste aan hen, die reeds
vertrouwd zijn met de spiritualiteit van de Jesuietenorde. Het gebed (gedicht) van
G.M. Hopkins werd door hem geschreven nog voor zijn bekering tot het Katholicisme.
Als korte meditaties zijn de gebeden zeer geschikt.
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Jan DAM, Neutraal Christendom. - De Koepel, Nijmegen, 1948, 341
pp., f. 8,90.
Jan Dam is de pseudoniem voor een missionaris uit Indonesië, een man met een
apostolisch hart, met beide voeten op de grond en een prettig causeur. Dit boek is
een geestelijke lezing over van alles, men kan vooraan beginnen, of middenin of
achteraan, overal vindt men wel iets wat geschikt is, een gezonde gedachte en gezonde
opvatting. Het is vlot geschreven, niet zwaar, inspannend of vermoeiend.
Heinrich MOHR, Die Botschaft in der Frühe. - Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 1949, 250 pp., geb. DM 6,80.
Heinrich Mohr is in Duitsland een bekend predikant. In dit boek geeft hij voor elke
Zondag van het kerkelijk jaar alsook voor de voornaamste feestdagen een preek in
eenvoudige, heldere en aantrekkelijke taal.
Ludovicus VERSCHUEREN O.F.M., Het Huis van Bethlehem. G.G.G.-serie, no 641, Marienbosch, 's Hertogenbosch, 1949, 16 pp.
Een beknopte schets van de geschiedenis van het kleine klooster, Huis van Bethlehem,
dat vooral interessant is omdat het de herinnering levendig houdt aan de geestelijke
beweging, die bekend staat onder de naam van: De Moderne Devotie.
Pater FAMILIAS, Zo bracht ik mijn kinderen groot. Met een voorwoord
van Dom A. Beekman O.S.B. - Opvoedkundige brochurenreeks, nr 140,
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1949, 63 pp., f. 1,25.
Op heldere en bevattelijke toon worden hier aan de ouders een reeks practische
wenken gegeven bij de moeilijke taak van de opvoeding hunner kinderen.

Taal en letterkunde
Dr G.S. OVERDIEP, Syntaxis en Stilistiek, voor den druk bezorgd door
Dr G.A. van Es. - Verzamelde opstellen over Taal- en Letterkunde IIe d.,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 258 blz., geb. Fr. 170.
Men kent de stilistisch-syntaktische taalmethode van wijlen Professor Overdiep. De
taal is voor hem een sociaal en een individueel verschijnsel, dat in tijd en ruimte zich
uitstrekt; hij beschrijft ze bij enkele individuen uit dezelfde periode; zo maakt hij
normen op, waaraan hij tenslotte weer het individu zal meten. Zijn werkwijze is dus
beschrijvend en inductief; om de beurt psychologisch, sociologisch,
sociologisch-psychologisch.
Maar zij raakt de werkelijkheid en zij maakt één. Samen met de taal, benaderen
en doorvorsen we den mens, de groepering van mensen, de stad en provincie, het
volk! Daarbij horen taalstudie en literatuur weer tot één werkelijkheid; de gesproken
en de geschreven taal worden in onderling verband gezien; verleden en heden krijgen
beide hun deel, en het heden wordt levend gelijk het verleden!
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Dit tweede deel van 'Verzamelde opstellen' volgt op een eerste over 'volkstaal en
dialektstudie'; een derde zal volgen over 'stijl en litteratuurgeschiedenis'. Zie de drie
titels naast elkaar: samen geven ze het ruime veld aan, waarop Professor Overdiep
onverdroten en onvermoeid, geduldig en plichtgetrouw, ontdekkend en revelerend,
jaren arbeidde.
Em. Janssen
M. MOK, Vergeefs Gebaar. - Bayard reeks, Kroonder, Bussum, 43 pp.
Een bundel nogal esoterische verzen.
Jacques BENOIT, Ex Corde. - Sllijthoff, Leiden, 63 pp.
Een herdrukte en vergrote verzenbundel die veel religieuze poëzie bevat.
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Frans Van ISACKER, De Wereld verandert. - Elsevier, Brussel, 1949,
404 blz., Fr. 145.
De bespreking van dit boek stelt de katholieke recensent voor een moeilijke taak.
Deze kroniek van de wijdvertakte, kroostrijke, welgestelde en katholieke familie
Toorop, aan wie de beproevingen van de oorlog niet voorbijgaan, levert
ontegensprekelijk het bewijs van de grote litteraire gaven van de jonge schrijver.
Deze kroniek is weliswaar nog te los gebouwd om eigenlijk een roman te zijn, maar
de vlotte verteltrant en het spontaan verbeeldingsvermogen van dit eerste boek
verraden een meer dan gewoon talent. Des te pijnlijker valt het ons de lezing er van
niet te kunnen aanbevelen, om redenen die eigenlijk met literatuur niets te maken
hebben. De familie Toorop vertoont ons het beeld van een bourgeois-milieu waarin
het katholiek geloof een loutere traditie is geworden, het afsterven nabij. Er wordt
nog naar de mis gegaan in een kapelletje, waar men gelukkig aan het sermoen ontsnapt
- de parochiekerk is toch zo ver! De enige vrome persoon blijkt een ongenietbare
kwezel te zijn, en de soutane van een der zoons, de bode van alle onheil. Er wordt
geflirt en gevrijd, dat het een aard heeft en de schrijver heeft niet kunnen weerstaan
aan de verleiding om door de beschrijving van zondige scènes zijn boek van moreel
standpunt gezien nutteloos onaanvaardbaar te maken. De schrijver waarschuwt, dat
zijn kroniek een mengsel is van Dichtung und Wahrheit. We hopen, maar zonder
veel gronden, dat het lichtzinnig en futiel burgerlijk bestaan van de jonge Toorops,
hetwelk ons hier bijna argeloos wordt weergegeven, tot de Dichtung behoort. Het
spijt ons de lezing van deze eersteling van een talentvolle jonge katholieke schrijver
te moeten afraden.
S.
Thomas J. de VRIES, Duutsche Sermoenen door Magister Joan Cele.
- Bloemlezing met inleiding. - Tjeenk Willink, Zwolle, 1949, 77 pp., fl.
1,80.
Joan Cele was de eerste rector van de Zwolse 'clercken' school, welke hij, dank de
pedagogische kwaliteiten van zijn bestuur, tot hoge bloei wist te brengen. Vriend
van Geert Groote, trok hij met deze in de jaren 1877 of '79 naar Groenendaal, waar
hij zich liet inwijden in de leer, zowel als in de taal van Ruusbroec. Hoe groot de
invloed van de vader van het mystieke proza op Cele is geweest, blijkt uit de 43
sermoenen die hem, op goede gronden, door de Vries worden toegekend. Met het
uitgeven van een kleine bloemlezing uit deze Sermoenen, vestigt de Vries de aandacht
op een zeer belangrijke figuur uit de Moderne Devotie. Het is te hopen dat voldoende
fondsen kunnen worden bijeengebracht, om het hele 'Prekenboek' van Cele, dat zowel
in taalkundig als in geestelijk opzicht veel schoons doet vermoeden, onder het publiek
te brengen. Zou deze uitgave niet kunnen worden opgenomen in de serie
'Tekstuitgaven' van Ons Geestelijk Erf?
B.V.R.

Kunst en cultuurleven
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Al. De MAEYER en Dr Robert ROEMANS, Een kwart eeuw toneelleven
in Vlaanderen. - Boekhandel-Uitgeverij 'Van Maerlant', Antwerpen, 1948,
288 blz., Fr. 250.
Dit lijvig werk bevat de analytische inhoudstafel en de klappers bij de zes-en-twintig
jaargangen van het maandschrift Toneelgids (1909-1914, 1918-1940). Met recht
draagt het nochtans zijn titel: het gehele Vlaamse (en zelfs ruimere) toneelleven ligt
in Toneelgids gevat; omgekeerd heeft Toneelgids dat leven grondig beïnvloed en
gewijzigd.
Tussen de twee oorlogen, vooral van 1919 tot 1930, steeg en verbreidde zich,
ongemeen hoog en wijd, het Vlaams toneel. Was het de laatste drager misschien van
het heroïsch Vlaams idealisme, dat nu is weggekwijnd? de laatste hoge inspanning
van een opstrevend volk, dat nu neergaat? Wij weten het niet. Maar
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namen als Dr O. de Gruyter, Johan de Meester, Staf Bruggen, Anton van de Velde,
vaagt men, voor de eens verrukte getuigen van hun prestaties, nooit meer weg; het
minst van al, voor wie achter de schermen mocht kijken, den naam van Hector
Bernaerts.
Dom L. BARON, L'expression du Chant grégorien. Commentaire
liturgique et musical des Messes des Dimanches et des principales fêtes
de l'année. I. Le temporal de l'Avent à Pâques, II. Le temporal de Pâques
à l'Avent. - Abbaye Ste Anne de Kergonan, Plouharnel, Morbihan, Presses
de Belgique, Brussel, 1947 en 1948, 345-46 en 390 blz., Fr. 100 per deel.
Het kan een omstreden vraag blijven of in het kunstlied de tekst dan wel de muziek
hoofdzaak is, en welke van beide componenten bij een gebeurlijk conflict moet
onderdoen. De kwestie is dan ook door verschillende componisten in beide richtingen
opgelost. Toch, wil men het zingen van teksten rechtvaardigen, moeten beide
elementen - woord en klank - zodanig tot eenheid versmelten dat het gezongen woord
dieper en vollediger uitdrukking geeft aan het esthetisch beleven in de scheppende
of reproducerende kunstenaar dan het louter gesprokene.
Deze tot eenheid gegroeide samenvoeging van woord en klank, met haar verhoogde
intensiteit in de uitdrukkingsmogelijkheid, noemen wij expressiviteit. Die
expressiviteit in de Gregoriaanse muziek te achterhalen en te omlijnen is de opzet
van schr.
De Gregoriaanse zang leeft in een eigen klimaat. Om te beseffen wat hij aan de
mens van onze tijd te zeggen heeft is het niet alleen nodig een inzicht te krijgen in
de eigen technische middelen, rhythme en modaliteit die ver van onze moderne
hoorgewoonten liggen; er is bovendien een ruim begrip vereist van zijn inspiratie,
d.i. de religieuse beleving waaruit hij is ontstaan.
Dit zijn de opvattingen die voor den schrijver van het hier besproken werk
richtinggevend waren bij het opstellen van zijn commentaren over de Gregoriaanse
gezangen. Tekst en melodie worden tot in hun fijnste nuances ontleed. De liturgische
context waarin deze gezangen pas hun volledig reliëf krijgen wordt nauwkeurig
omschreven. Op deze basis kan dan een poging worden gewaagd om de expressiviteit
van het Gregoriaanse repertorium te laten aanvoelen. Meer dan een aanwijzing, een
op-weg-zetten, kan dit nooit zijn, want het blijft steeds de onvervangbare taak van
den zanger de expressieve kracht die in deze composities schuilt door eigen levende
vertolking tot werkelijk aanzijn te brengen.
Meerdere commentaren op de liturgische gezangen zijn reeds verschenen. Dit
werk verdient nochtans bizondere aandacht én om de volledigheid waarmee het
repertorium werd behandeld én om de grondigheid der ontledingen. Aan alwie door
beroep of esthetische belangstelling een grondige kennis onzer liturgische muziek
wenst zal dit boek hoog te waarderen diensten bewijzen. Twee delen zijn verschenen
die het Tijdeigen omvatten. Een derde deel, over de voornaamste Heiligenfeesten,
wordt nog voor dit jaar aangekondigd.
G. De Wolf
S. TROELSTRA-BOKMA de BOER en Dr J. POLLMANN, Het Spel
van Moeder en Kind. - De Toorts, Heemstede, 1948, 158 pp.
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Deze verzameling 'Oude kinderrijmen voor jonge ouders' verdient in alle opzichten
belangstelling. Mevr. Troelstra-Bokma, die deze liedjes verzameld heeft, had op de
eerste plaats als practisch doel voor ogen, dat men die rijmpjes opnieuw zou zingen,
en het succes van de eerste uitgave wettigt het vermoeden dat dit gedeeltelijk bereikt
werd. J. Pollmann, die de verzameling persklaar maakte en de voornaamste bedoeling
van Mevr. Troelstra-Bokma deelde, zag in dit werkje ook een bevestiging van zijn
algemene opvattingen over het echte volkslied: van inhoud 'hard als een bikkel',
oprecht, meewarig en spottend soms, nooit sentimenteel; ongekunsteld van vorm,
zo literair als muzikaal; conservatief en toch levend; met als essentiële eis, dat het
gezongen of gespeeld wordt, en daarom noodza-
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kelijkerwijze met een eenvoudige muzikale lijn, beperkte toonomvang en
sterk-uitgesproken, rijk gevarieerd rhythme. Dus ook voor de studie van het volkslied
een interessant werk.
A. Boone
Dr A. STUBBE, Bruegel en de Renaissance. Het probleem van het
manierisme. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1948), 232 blz.,
22,5 × 14,5 cm., ing. Fr. 115, geb. Fr. 140.
Dit boek is een poging tot begrip en bepaling van de 16-eeuwse kunst, eerder dan
een studie over Bruegel. Deze eeuw vol contradicties, waarvan S. een schitterend
beeld ophangt, valt moeilijk met één definitie te omschrijven. Terecht worden de
leemten aangetoond van de kunsthistorische theorieën, die pogen haar gehele kunst
onder de naam Manierisme samen te vatten. Overigens beantwoordt deze term al
even weinig aan de inhoud die hij dekt, als de namen Romaans, Gotisch, enz., iets
wat S. vaak uit het oog schijnt te verliezen, wanneer hij een begrippen-discussie
opent. Daartegenover poogt hij dan zelf tot een omschrijving van deze kunst te komen,
maar hij begaat o.i. een vergissing wanneer hij hetgeen hij zelf de 'meerderheidskunst'
noemt, tegenover die van een 'geniale minderheid' in het debat betrekt: wanneer deze
minderheid Tintoretto-Pontormo-Michelangelo-Greco heet, dan gaat het niet op,
tegenover hen de meerderheid van een leger Salviati's, Vasari's en tutti quanti te
stellen; naar het werk van de genieën, en niet naar dat van de epigonen ener vergeten
grootheid, wordt een kunstperiode door de geschiedenis gewaardeerd en bepaald. In
zover S. echter het voorbarige van gegeven omschrijvingen, en de complexiteit van
het probleem aantoont, betekent zijn studie een vruchtbaar peilen naar de
cultuurwaarden van deze zeer bewogen tijd.
A. Deblaere

Land- en volkerenkunde
James MORIER, Hadji Baba uit Ispahan. Ingeleid en vertaald door
G.W.J. Drewes. - Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1948, 493 pp.
Een boek over Perzië, met zijn eigenaardige toestanden en kleurrijke gewoonten,
heeft, al is het dan ook meer dan een eeuw geleden geschreven, ook tot op heden
nog zijn belang. Morier was Engels gezant in Perzië tijdens Napoleon en heeft voor
Engelse diplomaten een klassieke verhandeling geschreven over het volkskarakter
der Perzen. Hij heeft daarvoor de vorm gekozen van de avonturenroman, over een
schelmachtig type, dat met het op en neergaan der fortuin met alle lagen van de
bevolking in aanraking komt.
De gewoonten en gebruiken zijn onderhoudend geschreven en zijn voor een deel
ongetwijfeld nog altijd hetzelfde gebleven. Professor Drewes heeft een vlotte vertaling
geleverd en een uitgebreide verklarende woordenlijst toegevoegd.
C. Kock
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Prof. Dr L.H. GRONDIJS, Tussen twee werelden. Studies over de
bewoners van Oost-Europa. - 2e dr., Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1949,
389 pp.
Het boek bevat een respectabele hoeveelheid cultuur-historisch materiaal door Prof.
Grondijs bij elkaar verzameld tijdens verschillende reizen en gedeeltelijk in
voordrachten al verwerkt. Het gebied, dat gaat van Finland tot in Servië, heeft als
geen ander in Europa cultluurgolven over zich heen zien gaan en toch een eigen
karakter weten te ontwikkelen, getypeerd door Slavische vroomheid en
hartstochtelijkheid.
De stof is nog al heterogeen, zij handelt over bezoeken aan Grieks katholieke
kloosters, Middeleeuwse geschiedenis van onbekende Slavische rijkjes,
praehistorische opgravingen, benevens vele folkloristische gegevens; kortom teveel
om het in één verband te kunnen brengen, terwijl het als reiservaring niet voldoende
boeiend geschreven is.
Om de actualiteit van het gebied
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blijft het boek belangwekkend. Het is nu na de oorlog, door Elsevier opnieuw met
aantrekkelijke foto's uitgegeven.
C. Kock
Charles BELL, Portret van den Dalaï Lama, vertaald door René
Verbeeck. - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1948, 400 blz., ing.
Fr. 150, geb. Fr. 180.
Thibet in Midden-Azië is een van de meest onbekende landen ter wereld, omdat geen
vreemdeling er een voet mag zetten. Een Engels ambtenaar slaagde er in van uit Indië
vriendschap aan te knopen met den dertienden Dalaï Lama, de god-koning, en later
als Brits Gevolmachtigd Minister een tijd lang in de hoofdstad Lhasa te verblijven.
Dit boek is de neerslag van zijn ervaringen en van zijn talrijke gesprekken met
den Dalaï Lama, ministers en andere hoge lama's. Het leidt den lezer in in de
wonderbare en diep religieuze Aziatische wereld, vertelt hoe een Dalaï Lama,
incarnatie van Boeddha, ontdekt wordt en hoe de dertiende zijn land geestelijk en
politiek leidde.
Het werd prettig geschreven en - afgezien van enkele herhalingen - blijft het een
interessante kennismaking met dit onbekende land en met den geestelijken
gezagdrager van Siberië, Mongolië en Midden-Azië.
P. Lenders

Geschiedenis
Mgr Dr Jan O. SMIT, Pastor Angelicus, Paus Pius XII. - Romen &
Zonen, Roermond, 1949, 405 pp., in linnen f. 17,50.
Mgr Smit verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat hij van dichtbij het pauselijk
hof kan waarnemen. Tevens gaat zijn wetenschappelijke aanleg uit naar de studie
van het Vaticaans verleden en zijn schatten en heiligdommen. De vruchten hiervan
zijn de Nederlandse lezers niet onthouden. Daarom was Mgr Smit de aangewezen
man om ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van paus Pius XII een voorlopige
levensschets van de 'pastor angelicus' samen te stellen. In dit fraai uitgegeven werk,
met talrijke platen geïllustreerd, zien we de opgang van de jeugdige Pacelli naar het
hoogste geestelijke gezag zodanig door de Voorzienigheid aangewezen als, met
uitzondering van de H. Petrus, niet licht bij een zijner honderden voorgangers van
te voren kon worden waargenomen. Geen paus is natuurlijkerwijze door zijn
veelvuldige gaven, door zijn talenkennis, door de beheersing van het woord, door
de ondervinding in zijn gevarieerde functies, bijna over de hele wereld opgedaan,
zodanig gepredestineerd voor Stedehouder van Christus als Pius XII, waarbij we nog
abstractie maken van de bovennatuurlijke sfeer, waarin deze uitverkorene zijn leven
doorbrengt. Zijn de pogingen om de machthebbers dezer wereld tot het juiste inzicht
van vrede en recht te brengen totnogtoe niet geslaagd, zijn encyclieken b.v. over de
Liturgie en de Katholieke Actie, geven de richtlijnen, binnen welke de katholieken
hun in- en uitwendig leven inrichten. Dit alles en veel meer wordt door de schrijver
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helder en boeiend uiteengezet. Een eigenhandig in het Nederlands - volgens de oude
spelwijze - geschreven apostolische Zegen gaat aan de inhoud van dit boek vooraf.
Mogen we nog opmerken, dat Hindenburg (blz. 48 en 51) geen 'rijkskanselier' is
geweest.
K.J.D.
Alfred FABRE-LUCE, Een Koninklijke Tragedie. Het Geval Leopold
III. Geautoriseerde vertaling. - ''t Galjoen', Merksem, z.j., 255 blz., Fr. 78.
Na 'Het Proces van Leopold III' van Oud-Minister E. Ronse, de 'Léopold III, roi des
Belges' van G.H. Dumont, en de documenten-uitgave 'Verslag van de Commissie
Servais', vergast Alfred Fabre-Luce ons op een kort maar degelijk boek over den
verbannen Belgischen Koning. Niet alleen geeft de auteur
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een duidelijke uiteenzetting van het geschil tussen Leopold III en zijn ministers in
1940 en van den twist over de terugkomst, maar hij tracht de echte, zelden openlijk
uitgesproken redenen der anti-Leopoldisten te achterhalen. Daaruit blijkt, dat er tegen
den Koning wel opwerpingen gemaakt kunnen worden, en tevens, dat juist deze
enigszins kortzichtige bezwaren des te meer het juiste inzicht, de vooruitziende
politiek en de machtige persoonlijkheid van Leopold III doen uitkomen. Aan deze
studie zijn een dertigtal bijlagen toegevoegd (blz. 177-253) met merkwaardige teksten
van redevoeringen of verslagen tussen 1936 en 1945. Dat een zo innemende, zo
sterke, zo helderziende vorst in deze donkere naoorlogse jaren door zijn onderdanen
in ballingschap wordt gehouden, zal latere geslachten verbazen en ergeren.
M. Dierickx
Leo DE WACHTER, Repertorium van de Vlaamse gouwen en
gemeenten IV (Gemeenten T tot Z - Register). - De Sikkel, Antwerpen,
1948, XV-396 blz., ing. Fr. 360, geb. Fr. 400.
Van 1942 tot 1945 verschenen de drie eerste delen van dit repertorium dat nu met
dit IV deel volledig voor ons ligt. Het telt 75.000 verwijzingen naar 13.000 boeken
en een 500 tijdschriften, verschenen tussen 1800 en 1940. Het eerste deel geeft 4800
referenties voor de geschiedenis en de heemkunde van het Vlaams gedeelte van
België, chronologisch en systematisch geordend, en daarna duizenden verwijzingen
voor elk der vijf Vlaamse provincies (ook enige honderden voor Henegouwen en
Luik); in de delen II-IV behandelt de auteur alfabetisch alle Belgische gemeenten
benoorden de taalgrens en ook enige randcentra. Men kan enigszins den rijkdom van
dit repertorium realiseren, als men ziet dat Tielt 151 referenties telt, Tienen 299 en
Tongeren 519. Het is de bedoeling van de auteurs periodisch de bibliografie aan te
vullen en bij te houden.
Dit grootse bronnenwerk moge leemten hebben en kritiek uitlokken o.a. voor de
gebruikte afkortingen - zie onze besprekingen van de drie eerste delen in 'Streven',
X, 1942-43, pp. 378-379; XI, 1943-44, pp. 251-252; XIII, 1945-46, p. 152 - het is
een feit dat men er steeds referenties van boeken of artikels aantreft, die men elders
tevergeefs zoekt. In België is het voortaan onmogelijk zich met geschiedenis of
heemkunde op te houden zonder dit onmisbaar repertorium voortdurend bij de hand
te hebben; en voor de algemene geschiedenis der Zuidelijke Nederlanden is het eerste
deel, als aanvulling bij de 'Bibliographie de l'Histoire de Belgique' van H. PIRENNE,
onontbeerlijk. Wij hopen dan ook, dat de auteur binnen afzienbaren tijd de sinds
1940 verschenen werken en artikels, en enige vergeten studiën, in een aanvullend
deel zou verwerken.
M. Dierickx
Alc. MENS O.F.M. Cap., Oorsprong en betekenis van de Nederlandse
begijnen- en begardenbeweging, in Verhandelingen der Kon. Vlaamse
Acad. voor Wet., Lett. en Schone Kunsten van België. Standaard-Boekh., Antwerpen, 1947 (1948), XXX-451 blz., ing. Fr. 300.,
geb. Fr. 350.
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Over de begijnen en begarden, die door hun gematigdheid met het wezen van den
Nederlandsen, en vooral van den Zuidnederlandsen mens als vergroeid zijn, waren
reeds verscheidene studiën geschreven, o.a. door L. Philippen en vooral door Dr J.
Van Mierlo, jr; Dr Alc. Mens echter biedt ons nu voor het eerst een meesterlijke
studie over de samenhang van deze godsdienstige beweging met andere soortgelijke
in de Middeleeuwse christenheid.
In een eerste Deel geeft hij een uiteenzetting over de devotie tot de mensheid van
Christus en over het opkomen der evangelisch-apostolische bewegingen in heel het
Middeleeuws Europa. Het tweede Deel beschouwt diezelfde stroming in de
Nederlanden, de minne-mystiek, de devotie tot het kind Jezus en den gekruisten
Christus, en het armoede- en predikideaal. In het derde Deel gaat het meer bepaald
over de Nederlandse begijnen en begarden, al reikt de blik nog dikwijls genoeg over
de landsgrenzen heen.
Den rijkdom van deze gedegen studie kunnen wij slechts even laten vermoeden.
Het orthodoxe begijnen-
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genootschap heeft, zoals de Franciskaner- en Dominicanerorden, zijn evangelischen
levensvorm geput uit Oosters-Byzantijnse idealen, naar Westerse opvatting beoefend
in een Europees milieu. Wat deze twee bedelorden in het begin der XIIIe eeuw in
het Zuiden van Europa bewerkten, dat bracht op het einde der XIIe eeuw reeds de
begijnenbeweging in het Noorden teweeg, met haar evangelisch ideaal en
ziekenverpleging. Duidelijk toont de auteur, dat de begijnen uit de 'reclusen' zijn
ontstaan, dank zij een conjunctuur van religieuze en ook sociaal-economische
beweegredenen. Ten slotte, in tegenstelling met P. Van Mierlo, die de naam 'begijn'
van 'albigens' afleidt, meent de auteur dat het woord komt van 'bege', het huidige
Franse 'beige': 'ongeverfd', dat doelde op de kledij der begijnen. Uit deze enkele
randbemerkingen zullen de kenners kunnen opmaken, welke aanwinst voor de
geschiedenis van de Kerk en van de Nederlandse vroomheid deze grondige studie
betekent.
M. Dierickx
W. ULLMANN, The Originis of the Great Schism. - Burns Oates,
Londen, 1948, XIII-244 blz., 18 s.
Nadat de Paus 70 jaar in Avignon had gewoond, was eindelijk Gregorius XI
(1370-1378) naar Rome teruggekeerd. Na diens dood koos het Conclaaf onder de
dreiging van het Romeinse volk, maar voldoende vrij, en dus geldig, de bisschop
van Bari, Urbanus VI (1378-1389). Vijf maanden later echter, kozen de 13
niet-Italiaanse kardinalen, met stilzwijgende goedkeuring van de Italiaanse, een
tegenpaus Clemens VII, die te Avignon ging wonen. Het gevolg was een verwarde
periode van veertig jaar, met twee en zelfs drie pausen, die de Christenheid ontzaglijke
schade berokkende.
De vraag is: hoe konden de Kardinalen een tegenpaus kiezen en zo het grootste
onheil over de Kerk neertrekken, dat deze ooit heeft getroffen? Soms wijst men op
de nationalistische tendenzen van de Franse kardinalen, meestal op het strenge,
hautaine optreden van Urbanus VI, of op de wereldse geest van de Kardinalen. Het
is de grote Verdienste van Ullmann's studie, o.i. afdoend, te hebben aangetoond dat
de reden dieper is te zoeken. Eigenlijk wilden de Kardinalen een 'breder basis' aan
de Kerk geven, zich deelachtig maken aan het opperste bestuur der Kerk, zoals zij
sinds 70 jaar practisch hadden gedaan. Toen Urbanus VI zich hier niet toe leende,
oordeelden zij zich bij machte hem af te zetten als 'inaptus', onbekwaam. De theologen
en canonisten sprongen hen bij, en nu ging de conciliaire theorie met reuzenschreden
vooruit. Een verdere ontwikkeling van deze ideeën zou tot het Gallikanisme en het
Protestantisme leiden. De auteur schildert treffend het hele complexe gebeuren van
Urbanus' verkiezing, van het schisma en zijn gevolgen, maar zijn grote verdienste is
het aangegeven dieptezicht.
M. Dierickx
Corrig.: In het Mei-nummer is op p. 874, eerste kolom na de 23e regel een regel
weggevallen. Men leze: Een anti-lawaaicampagne, zó opgevat en begrepen dat zij
voor de mens bedoelt te zijn een automatisch wegvallen van al te grote
nadrukkelijkheid in uitingen...
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In het volgende nummer:
Het Humanisme als probleem voor de Christen
door
Prof. Dr P. SCHOONENBERG, Maastricht
Sociale structuur en sociale toestand in Sovjet-Unie
door
TESTIS, Leuven
De Psychologie van het Stalinisme
door
C. THOEN, Den Haag

ONZE ABONNÉ'S, DIE EEN BAND BESTELDEN EN DEZE NOG NIET ONTVINGEN, ZULLEN
DEZE BAND IN DE EERSTE HELFT VAN JUNI ONTVANGEN.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aflatencodex. Vertaald door de Benediktijnen der St. Paulusabdij Oosterhout.
- J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 596 pp., geb. f. 9,50.
ANDERSON, H.C., Sprookjes en vertellingen. Vert. d. Dr W. van Eeden, 6e
dr. - De Haan, Utrecht, 412 + 420 pp., geb. f. 9,75.
BEERLING Prof. Dr R.F., Onsocratische Gesprekken. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 134 pp., f. 5,90.
BELA von BRANDENSTEIN, Leben und Tod. - H. Bouvier, Bonn, 177 pp.,
DM. 5,80.
CRUYSBERGS, Mgr K., Lichtstralen uit Jesus' lijdend Hart. Standaard-Boekh., Antwerpen, 159 pp., Fr. 30.
DENAUX, Joris, Heilsgeschiedenis van Oud en Nieuw Verbond. - Verbeke-Loys,
Brugge, 288 pp., Fr. 60.
Denken uit geloof en leven in de tijd. Een serie voordrachten. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 141 pp.
EDER, Dr K., Die Geschichte der Kirche im Zeitalter des Konfessionellen
Absolutismus (1555-1648). - Herder, Wien, 459 pp. Linnen S. 56, sfr. 24,40.
ESSEN, Prof. Dr L. van der e.a., Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden III. Afl. 3-4. - Nijhoff, Den Haag; De Sikkel, Antwerpen, 159 pp.,
Jaarab. Fr. 275.
FISCHEL, Dr W., Das Leben als göttlische Schöpfung. - Bamberger
Verlagshaus, Meisenbach, Bamberg, 146 pp., DM. 3.
HALLEMA A., Prins Maurits. - Born, Assen, 222 pp., geb. f. 7,90.
HIJMANS, Ir. E. en Dr MEY, Mensch en samenleving III. - W. de Haan, Utrecht;
Standaard, Antwerpen, 440 pp., f. 12,50; Fr. 235.
KNOX B., Oud en Nieuw. Retraite voor priesters. - Sheed and Ward, Antwerpen,
199 pp., Fr. 75 en Fr. 95.
LAUB A., Gebetslehre mit psychologischen Hinweisen und Richtlinien. Benziger Verlag, Einsiedeln etc., 261 pp.
MATTHEW David, Catholicism in England. 2e ed. - Eyre and Spottiswoode,
London, 295 pp.
MEULEMANS A., Responsoria ex Officio Ssmi Sacramenti. 2e ed. - Alfonsiana,
Leuven, 20 pp., Fr. 60.
MUSSET A. De, De geschiedenis van een witte merel. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 50 pp.
NOLDUS L., American Anthology. - A. De Boeck, Brussel, 96 pp., Fr. 40.
PAUWELS M., Beginselen van handelseconomie en boekhouding I. - A. De
Boeck, Brussel, 140 pp., Fr. 56.
PEETERS A.J., Lentebloemen. Stille stonden voor meisjes. - Chirojeugd, 119
pp.
PHILIPON O.P., M., Die geistliche Lehre Schwesters Elisabeth von der
heiligsten Dreifaltigkeit. - Herder, Wien, 316 pp., S. 30, sfr. 13, DM. 10.
PINXTEN, Dr K., De tuinbouweconomie in België. - Standaard, Antwerpen.
PRIMS Fl., Antwerpiensia 1948. - De Vlijt, Antwerpen, 350 pp., Fr. 125.
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ROLAND HOLST A., Verzamelde gedichten II. - C. van Dishoeck, Bussum;
A. Stols, Den Haag, 225 pp., per dl f. 7,50.
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ROEMANS R. en A. DE MAEYER, Esmoreit. - De Vlijt, Antwerpen, 95 pp.
+ het handschrift, geb. Fr. 105.
SCHARPE, Dr A., Wezen en Wording der klassieke Sanskritliteratuur. - J.B.
Wolters, Groningen, 27 pp., f. 0,90.
SERTILLANGES R.P., Le Problème du mal. Histoire. - Aubier, Ed. Montaigne,
Parijs, 514 pp.
SPOT, E.M.A. De, Een groot Westvlaming, Seraphijn Dequidt. - Lannoo, Tielt,
212 pp., Fr. 72 en Fr. 92.
STRUIK D.J., A concise history of mathematics. - Dover Public., New-York,
123 en 299 pp., $ 1,50 per dl.
TAYMANS d'EYPERNON S.J., Fr., La sainte Trinité et les Sacrements. Lessianum nr 46, Ed. Universelle, Brussel, 163 pp., Fr. 85.
THERESIA, Heilige, Werken van de H.- III. Brieven en fragmenten. - Paul
Brand, Bussum; De Kinkhoren, Brugge, 1267 pp.
WAUGH Evelyn, Work suspended. - Chapman and Hall, London, 239 pp.
WERF A.C. van der, De H. Mis voor de Jeugd. - Brakkenstein, Nijmegen, f.
0,35.
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[1949, nummer 10]
[Bijvoegsel]
Het weekblad kan die problematiek aanwijzen. Het tijdschrift alleen is in staat tot in
het hart der problemen door te dringen. Een keur van medewerkers doet dit voor U
in het K.C.T. STREVEN iedere maand.
Het K.C.T. STREVEN wil dit alles niet alleen voortzetten, het wil ook groei, het wil
ook vervolmaking: veelzijdiger en treffender nog de voorlichting, aantrekkelijker de
vorm.
De redactie heeft haar ideeën. Ze heeft echter behoefte aan uw ideeën. Spreekt U uit.
Schrijft wat er U op het hart ligt. Stimuleer ons met uw critiek, liever fel dan tam.
Het gaat om de katholieke cultuur van uw eigen stam, om de vervolmaking van die
cultuur in Christus Jesus.
Uw persoonlijke opinie, uw in het hart begraven mening, wordt in de gemeenschap
van ons tijdschrift sociaal waardevol. Van lezer moet gij worden vriend. Het is niet
ons, het is uw tijdschrift. Schrijf ons, dat ge toetreedt tot onze vriendenkring. En ge
hoort meer van ons. We wachten op U!
En tenslotte:
Duizenden ontwikkelde katholieken, en vele belangstellende niet-katholieken,
kennen ons tijdschrift niet, hebben er zelfs nauwelijks of nooit over gehoord. U kent
ze in uw eigen omgeving.
GEEFT ONS DIE NAMEN EN ADRESSEN! Duizenden kunnen nog abonné
worden en daardoor uw tijdschrift groter en mooier.
Geeft U die moeite. HET IS APOSTOLAAT VOOR DE KATHOLIEKE
CULTUUR, EN APOSTOLAAT VOOR CHRISTUS REX!
Doe het daarom nù.
De Hoofdredacteuren:
A.J. Wessels S.J.
F. De Raedemaeker S.J.
Geef ons uw naam als vriend van K.C.T. STREVEN!
Geef ons namen en adressen van niet-abonné's!
Bijvoegsel aan K.C.T. Streven no 10. (Juli 1949)
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De onverwinbare Hoop
door Dr P. Smulders S.J.
DIE meester van de paradox, die Chesterton was, heeft ooit geschreven: 'Hoop is het
vermogen blij te zijn in omstandigheden, die we als hopeloos erkennen. Er kunnen
zich hoopvolle situaties voordoen, die vol zijn van blijde vooruitzichten voor morgen;
maar dat is niet de deugd van hoop. De deugd van hoop bestaat bij een aardbeving
of een eclips. In de praktijk hebben de mensen hoop nodig op hopeloze ogenblikken,
en de deugd van hoop bestaat ofwel niet, of begint op zulke momenten te bestaan.
Juist als de hoop niet meer redelijk is, begint ze nuttig te zijn.' Zoals vaker in zijn
wondere paradoxen, treft hij hier een oer-christelijke waarheid. Want als Sint Paulus
tot voorbeeld voor alle gelovigen het geloof stelt van Abraham, die geloofde toen
God hem een talloos nageslacht beloofde, hoewel Sara onvruchtbaar was en beiden
reeds op hoge leeftijd, zegt hij: 'tegen alle hoop in heeft hij in hoop geloofd' (Rom.
4/18). Wanneer de toekomst hopeloos is, en er menselijkerwijze geen uitkomst meer
bestaat, juist dan is het de tijd om te hopen. Niet zonder reden vergelijkt de H. Schrift
de hoop met het anker (Heb. 6/18). Want niet bij rustige zee gebruikt de kapitein zijn
anker, maar wanneer hij in gevaarlijk water door wind en golven voortgedreven, de
macht over zijn schip verliest en weerloos naar de klippen of banken drijft, dan werpt
hij de ankers uit. Zodra dezen pakken, is het schip veilig, en rijdt het sterk en zeker
op de golven, stevig gehouden door de strakgespannen kabels. Zo sterkt en beveiligt
ons de deugd van hoop, niet zozeer wanneer het leven vreedzaam en rustig voortvloeit,
maar bovenal wanneer van alle zijden gevaren ons bespringen.
Nu hebben we dus alle reden om te hopen. Want onze situatie, zowel van ons
individueel als van de Kerk en van de gehele mensheid, lijkt hopeloos. Een ieder,
die iets dieper ziet onder de oppervlakte van het leven, erkent, hoe dreigend onze
tijd is, en hoe weinig hij tegen die gevaren is opgewassen. Wij voelen ons de moed
ontzinken. Maar juist die hopeloze situatie is een aansporing om te hopen. Geloviger
tijden leerden zeggen: Waar de nood het hoogst is, is de redding het meest nabij.
Want een bijna ondragelijke toespitsing van de nood is de voorbode van goddelijk
heil. Door het failliet van menselijke kracht en inzicht schept God ruimte voor zijn
werking. Dit heeft
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Sint Paulus ons geschilderd in zijn eigen ervaringen. Hij vertelt, hoe hij door de Satan
werd gekweld - doelt hij op bekoringen, of op een vernederende ziekte, die zijn
optreden minder werkzaam maakte? -, en hoe hij driemaal bad om van deze
beproeving te worden bevrijd. Maar Christus ontsloot hem het geheim van Gods
genadeplan en antwoordde: 'Mijn genade is u genoeg: want juist bij zwakheid komt
de Kracht tot haar recht!' Nu ziet Paulus zijn eigen onmacht met andere ogen: vroeger
vreesde hij, dat zij een beletsel was voor het werk Gods, doch nu roemt hij op zijn
zwakheid, opdat de kracht van Christus in hem zou wonen. En hij besluit met de
paradoxale verklaring (dit 'want' is verrassend): 'Want als ik zwak ben, ben ik sterk'
(2 Kor. 12/7vv).
Geheel de geschiedenis der Kerk is een bevestiging van dit woord. Telkens wanneer
de christenen door bittere ontgoocheling ervaren hebben, hoe onmachtig zij zijn,
komen waarlijk grote dingen tot stand. De heiligen, wier werken het vruchtbaarst
bleken en de eeuwen overleefden, een Augustinus, een Franciscus van Assisië, een
Ignatius, waren mensen, die hun eigen ellende, hun zondigheid zelfs, diep beseften.
Zij hadden ervaren, hoe machteloos zij in zichzelf waren; zij hadden geschouwd in
de afgrond van zwakheid en boosheid, die gaapte in hun eigen hart, en hadden
gevoeld, hoezeer zij verloren waren, indien zij op eigen kracht moesten steunen. In
die vertwijfeling leerden zij hun hoop te stellen op God alleen. En daarmee ontsloten
zij de bron van bovenmenselijke en goddelijke kracht. De hoop maakt sterk, omdat
wie hoopt niet op het losse zand van menselijke wisselvalligheid bouwt, maar op de
éne onwankelbare rots, die alle stormen tart, op God. Toen Petrus Canisius werd
uitgezonden om het katholicisme in de Duitse landen te gaan redden, een enkeling
in de bruisende chaos der geloofsverdeeldheid, was het eerste punt van de instructie,
die Ignatius hem gaf: 'Meer dan iets anders zal het helpen, een volstrekt wantrouwen
te hebben in zichzelf en een grootmoedig vertrouwen op den Heer'. Waar grote
werken in het Rijk van Christus moeten geschieden, moet het gebouw der hoop hecht
gegrondvest zijn, en daartoe is het nodig, dat de fundamenten diep worden gegraven
en de mens van alle zelfvertrouwen wordt ontledigd. Als dus door de slagen van het
leven onze zelfverzekerdheid verbrijzeld wordt, is dat een voorteken, dat God grote
plannen heeft.
Deze onwaarschijnlijke waarheid kunnen wij trachten enigszins te verklaren.
Datgene, waartoe de mens bestemd is, en dat hij min of meer bewust in zijn diepste
wezen nastreeft, is een goddelijke gave: het eeuwige en schaduwloze Rijk van God.
Maar dit rijk moet van
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den hemel komen, en is tè goddelijk-verheven, om door menselijke inspanning te
worden verwerkelijkt. De vrede, die wij nastreven, kan de wereld ons niet schenken.
Wel mogen wij aan de opbouw ervan medewerken, doch niet uit eigen macht, maar
alleen in de kracht Gods. Dus moet de mens zich door Hem laten grijpen en laten
voeren. Voordat hij echter zichzelf zonder voorbehoud aan Gods hand overgeeft,
voordat hij een soepel werktuig is in de hand van den goddelijken bouwer, is het
noodzakelijk, dat zijn zelfvertrouwen wordt gebroken. Anders zal hij toch weer zijn
lot in eigen handen nemen en zal hij als een weerspannig instrument onbruikbaar
zijn. Hoe meer dus het hart ontdaan is van alle zelfverzekerdheid, en hoe dieper hij
zijn menselijk onvermogen beseft, des te vollediger zal hij zich aan God
toevertrouwen. Des te vrijer en machtiger ook zal God zijn werk in de mens en door
de mens kunnen voltooien.
***
Het broze scheepje, dat de mens is, wordt door de hoop beveiligd tegen de machtig
rijzende golven, omdat hij door dat anker vastheid vindt in God: het anker der hoop
is geslagen in het heilige der heiligen, in Gods innerlijke wereld (Hebr. 6/18).
Want de christelijke hoop berust op het geloof, dat God de oorsprong en de
bestemming is van al wat is, en dat God liefde is. Hij heeft door het woord van zijn
almacht de wereld geschapen met alles wat daarin leeft. Hij schiep de mensheid en
iedere mens. Alles, vanaf de onmetelijke wereld der sterren tot aan het nietigste
insect, draagt Hij in de palm van zijn hand, en niets kan bestaan tenzij het door Hem
geschraagd wordt. Met alomvattende wijsheid overschouwt Hij geheel het
wereldgebeuren vanaf de eerste dageraad der schepping tot aan de laatste dag, de
levensloop van elke mens en de gehele geschiedenis der mensheid. Dat alles leidt
Hij langs onnaspeurlijke wegen tot het einddoel dat Hij heeft bestemd, zodat er niets
geschieden kan, wat ontsnapt aan zijn wijsheid en almacht en wat uiteindelijk niet
zou passen in zijn goddelijk plan.
Dat plan is een plan van liefde. 'God is liefde', zo heeft Hij zelf ons geleerd (1 Joh.
4/8). Aan vroegere geslachten had Hij zich geopenbaard als de almachtige, de
rechtvaardige, de gestrenge, als de trouwe en onveranderlijke; maar in de volheid
der tijden heeft Hij door zijn Zoon de diepste grond van zijn ondoorgrondelijk wezen
ontsluierd: God is liefde. De liefde is niet één van de vele eigenschappen, die wij
mensen aan het goddelijk wezen toeschrijven, maar is daar-
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van het middelpunt en de oerbron. God is liefde. Zijn almacht, zijn wijsheid en zelfs
zijn strenge gerechtigheid staan in dienst van zijn liefde. Dus zijn ook alle werken
Gods werken van liefde. Uit liefde heeft Hij geschapen, in liefde leidt en bestuurt en
behoudt Hij de wereld. Volgens het woord van den kerkvader Irenaeus schiep God
'om iemand te hebben, aan wie Hij zijn gaven schenken kon.' De engelen en de
mensen riep Hij tot het bestaan, opdat Hij aan die geestelijke schepselen zou kunnen
mededelen van zijn eigen volheid, en hen zou kunnen opnemen in zijn goddelijke
vreugde, door hen aan zijn eigen leven deelachtig te maken en hen binnen te voeren
in die stralende wereld, die Hij zelve is. Gods plan is een plan van liefde, en wel van
een liefde, die niet rust, voor zij aan de schepselen alles gegeven heeft, God zelf.
Alle ondank van de mensen, alle opstandigheid, waardoor zij zich aan zijn leiding
onttrokken en het schepsel boven den Schepper verkozen, geheel die troebele stroom
van boosheid, heeft deze liefde niet kunnen doven. Integendeel, onze schuld werd
in Gods plan zelfs het middel om ons de volle uitzinnigheid van zijn liefde te
openbaren, zodat de Kerk durft zingen: 'O waarlijk noodzakelijke zonde van Adam,
die door Christus' dood is gedelgd! O gelukkige schuld, die zulk een Verlosser
verwierf!' (Exsultet van Paaszaterdag ). Omdat de mens zich van God had afgewend
en zo steeds verder afdwaalde van het ware geluk, daarom is Gods Zoon mens
geworden: de Goede Herder, die het verloren schaap gaat zoeken tot in de barre
verlatenheid der woestijn. 'Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren
Zoon heeft gegeven' (Joh. 3/16). De eeuwige Zoon van den Vader kwam in de wereld,
die een God-vijandige wereld was, die God haatte en Gods Zoon uitwierp en doodde.
Doch zelfs deze uiterste boosheid diende de vervulling van het goddelijk liefdeplan.
Doordat Hij de Godshaat der mensen ondervond en onderging totdat Hij erdoor stierf,
daardoor verloste Hij hen. Waarlijk, Jesus heeft de mensen liefgehad tot het uiterste
(Joh. 13/11), tot de laatste grens der mogelijkheden, tot waar God mens werd en zich
de prooi der menselijke slechtheid maakte, om door dit offer van zichzelf de mensen
met God te verzoenen en de poort des hemels voor hen te ontsluiten. Gods liefde
werd door het uiterste der zonde niet overwonnen, maar overwon het door zich eraan
te onderwerpen. Gods liefde is onverwinbaar. Die liefde is de grondslag van onze
hoop. Want 'wanneer God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij, die zijn enigen
Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgeleverd, hoe zou Hij tegelijk
met Hem niet alles schenken?' (Rom. 8/32v).
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Experimenten op de Mens en Eerbied voor de menselijke
Persoonlijkheid
door Dr Fr. van Baarle
DE persoonlijkheid is een heilig en onaantastbaar bezit van ieder individu. Het begrip
'persoonlijkheid' is rijker en volwaardiger dan het begrip 'mens'; het wendt zich af
van de numeratieve massa-conceptie en keert zich meer naar het geheel van het
individuele ziels- en karakterleven eigen aan iedere persoon. Nadat de laatste jaren
dit patrimonium zo herhaald en openlijk werd besmeurd, wordt thans langs alle zijden
het wereldgeweten wakker geschud en worden politici, moralisten, juristen en ook
medici tot de verdediging van de menselijke persoonlijkheid gemobiliseerd. Het
belang van het vraagstuk kan niet ontkend worden: het vormt het onderwerp van het
Internationaal Congres der Katholieke Geneesheren dat in de herfst van dit jaar te
Rome zal gehouden worden.
In het kader van dit onderwerp neemt de studie van de waarborgen die de eerbied
voor de menselijke persoonlijkheid bij het experimenteren op mensen vereist, een
zeer belangrijke plaats in. Dergelijk experimenteren is immers sinds de laatste oorlog
opnieuw actueel geworden en belicht zeer scherp de gevaren van een unilateraal
gematerialiseerde geneeskunde.

I. Op weg naar het experiment op de mens
Het experimenteren op mensen is als het ware een knooppunt in het strak
feitenmateriaal dat de biologie en physiologie tijdens de laatste decennia hebben
opgestapeld. Na heel de planten- en dierenwereld bij allerhande proeven betrokken
te hebben, roept nu eindelijk de naar objectiviteit hunkerende wetenschapsmens ook
het menselijk lichaam ter verantwoording op.
Men kon een evolutie der geneeskundige wetenschap in dergelijke richting
verwachten. Zij was onvermijdelijk wanneer men voorafgaandelijk de interactie of
interpenetratie van de physiologie in de geneeskunde beschouwt. Naast de geneesheer,
die tenslotte toch nog steeds als curator van het pathologisch organisme optreedt en
zich als dusdanig van ieder experimenteren kan onthouden, evolueren in de
geneeskunde immers de physiologen, de biologen, de physico-chemici, de
bacteriologen e.a., die zich natuurlijkerwijze geroepen voelen de physiologische,
objectieve, ja rechtstreeks stoffe-
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lijke basis der geneeskunde zo breed en vast mogelijk op te bouwen. De geneesheer
zelf weet, dat deze basis niet alles is en, alhoewel onontbeerlijk voor het begrip van
het pathologisch gestoorde lichaam, toch een mogelijke uitoefening van 'geneeskunst'
niet uitsluit. We staan echter hemelsbreed verwijderd van het tijdstip, dat de
geneesheer zonder enige physiologische en zelfs met zeer ontoereikende anatomische
bagage zijn beroep moest uitoefenen zoals op het einde der 18e eeuw. Te gemakkelijk
wordt wellicht de weg vergeten, die sinds ruim honderd jaar werd afgelegd en die
dank zij een onverpoosd experimenteren aan de geneeskunde de noties van
physiologie, biologie, endocrinologie, bacteriologie en immunologie waarop heel de
moderne therapie steunt, moest eigen maken. Deze evolutie gaat van Lavoisier,
ontdekker van de verbranding als basis van het leven, over Claude Bernard 'die geen
physioloog maar de physiologie zelf was' en Brown-Séquard, vader der experimentele
endocrinologie, over Liebig, de ontdekker der calorische waarde der voeding, over
Pasteur, Behring en Koch, steunpilaren van de bacteriologie, tot onze ontelbare
hedendaagse vorsers in alle domeinen. Op haar berust de rijkdom van de hedendaagse
therapie en de vaak zo opvallende doeltreffendheid van een geneeskundig optreden.
Deze evolutie heeft echter volgens Richet1. als onvermijdelijk gevolg gehad, dat
de physiologie zich tegenwoordig onder vier afgetekende richtingen loswerkt:
1. Vooreerst de mathematische richting: voor 100 jaar was de physiologie een
kwalitatieve wetenschap. Thans is zij kwantitatief. Dit is geen nadeel. Het is beter
dat de geneeskunde op wetenschap berust en wetenschap is nauwkeurigheid en een
cijfer blijkt toch nog steeds het summum der nauwkeurigheid op voorwaarde dat
men er geen dictator van maakt!
2. De physico-chemische richting: voor 50 jaar was de physioloog scheikundige,
later moest hij tevens physicus zijn en thans is hij physico-chemicus.
3. De interpenetratie van de physiologie en de geneeskunde in elkaar. Geen twijfel,
dat het modern medisch denken een onophoudelijke aanvoer van biologische
aanwinsten vereist en dat de huidige kliniek en therapie, de biologie en de physiologie
één aansluitend geheel vormen.
4. De laatste richting is voor ons onderwerp zeker de belangrijkste: het ontstaan
van een individuele physiologie, dus het tot stand brengen van een physiologie niet
enkel voor iedere soort levende wezens doch in bepaalde gevallen zelfs voor de
afzonderlijke leden van de soort.
Hier raken we de sleutel van het probleem aan. Indien de huidige physiologie zich
niet meer tevreden kan stellen met de vergelijkende proefnemingen

1.

C. RICHET, in 'Histoire de la médecine', Albin Michel, Paris.
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tussen de verschillende diersoorten, is het logisch dat het onderzoek zich soms beperkt
tot één bepaalde diersoort en hierin tot één groep of één enkele vertegenwoordiger
van de soort. Dan kan de mens in zijn soort aan dergelijk onderzoek en aan de drang
tot uitwerking van een specifieke mensenphysiologie moeilijk ontsnappen. Wat voor
de physiologie nodig is, zal a fortiori voor de pathologie en de therapie van een
gestoorde physiologie onontbeerlijk blijken en zo spruit de neiging om de mens als
proefterrein te gebruiken uit de evolutie der physiologie zelf voort.
Pogingen om het menselijk lichaam in een experiment in te schakelen, levert de
geschiedenis der geneeskunde voor de 20ste eeuw niet veel op. Wij vinden wel
vermeld, dat de geniale ontdekker van de bloedsomloop, William Harvey, in 1629
er niet voor terugdeinsde de juistheid van zijn bevindingen in zake circulatie te
bevestigen op het lichaam van de graaf van Montgomery wienst borstkas door een
ongeval ongeveer half vernield was en bij wie hij kon aantonen, dat bij de mens
hartsamentrekkingen en -geluiden voorkomen gelijk aan die bij het dier. Van echt
experimenteren is hier echter geen spraak.
In de loop van de 19e eeuw en in de aanvang van de 20ste eeuw deed zich de
noodzakelijkheid van een experimenteren op het menselijk lichaam evenmin gevoelen.
Alles was nog ongeveer te ontdekken en het experimenteren op dieren, dat
hoofdzakelijk in het endocrine domein door figuren als Berthold, Claude Bernard
en Brown-Séquard beoefend werd, leverde voldoende vergelijkbare resultaten op
om de toepassing op de mens mogelijk te maken.
Dat echter om een idee te doen triomferen een wetenschapsmens soms niet
terugdeinst voor het experiment zelfs op zijn eigen persoon, bewees Brown-Séquard
door zijn vermaarde teelbalextractinspuitingen, die hij bij zich zelf liet toepassen al
ware het om te bewijzen dat 'zijn' seniliteit met hormoon van de teelbal kon bestreden
worden. Daarbij stelde hij zijn lichaam wel aan zekere gevaren bloot, niet enkel door
de in die tijden nog gebrekkige inspuitingstechniek, doch ook door het gebrek aan
antisepsis en de onvolledige verwijdering der soortvreemde eiwitten uit de extracten.
De bacteriologie stelde nieuwe problemen niet alleen van therapeutische maar
even zo belangrijk, van prophylactische aard. Het ontdekken van de microbenwereld
en het herkennen van pathogene micro-organismen als ziekteverwekkers openden
een nieuw jachtterrein voor ontelbare vorsers, en hier leidde de studie van de
besmetting bij bepaalde infectieziekten reeds vroegtijdig in de 20ste eeuw tot de
aanwending van de mens als proefterrein. In tegenstelling met de endocrine
proeftherapie wordt hier echter het lichaam opzettelijk ziek gemaakt, in contact
gebracht met pathogene microben, dit meestal met het doel beter de wijze van
besmetting
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en de mogelijke therapie te bestuderen. Historische voorbeelden zijn hier met de
vleet: deze werden juist herhaaldelijk bij het proces der geneesheren
oorlogsmisdadigers te Neurenberg in Januari 1946 als bewijzen ter ontlasting door
de verdediging aangehaald. De geschiedenis der ontdekking van de besmettingswijze
der malaria-koorts levert een typisch voorbeeld. Nadat in 1878 Laveran de
malariaparasiet in het bloed van malarialijders had ontdekt en in 1884 de Engelsman
P. Manson had beschreven hoe de Filariaparasiet door muggen werd overgebracht,
werd de mening vooropgesteld dat ook op een soortgelijke wijze de mens door malaria
werd besmet. In 1900 liet de zoon van P. Manson zich steken door besmette muggen
of anophelen, die speciaal van Indië naar Engeland verzonden werden, en hij kreeg
een typische malaria met malariaparasieten in het bloed. Het bewijs der overbrenging
van de malaria door de anophelen was geleverd en ditmaal door een bewijs, dat
bezwaarlijk rechtstreekser 'ad hominem' genoemd kan worden. Soortgelijke
proefnemingen op de mens werden weldra herhaald voor andere infectieziekten en
wel voornamelijk telkens wanneer een onderzoeker of een eventueel in een
geïnfecteerd gebied ter plaatse gezonden commissie van bacteriologen het
epidemologisch karakter van een infectie op geen andere wijze kon bestuderen. Zo
verliep het met de Amerikaanse Commissie samengesteld uit Reed, Carroll,
Agramonte en Lazear die in 1900-1901 naar Cuba werd gezonden met het doel de
besmettingswijze van de gele koorts te bestuderen. Ook bij de studies over de
slaapziekte, de papatacci-koorts, de vlektyphus, de pest, de Kala-azar, de epidemische
hepatitis, de syphilis, de gonorrhea enz. werden weliswaar sporadisch, doch met
zekerheid in meerdere landen reeds vanaf het begin dezer eeuw af en toe proeven op
mensen met min of meer grote schadegevolgen voor het lichaam verricht, zonder
dat zich feitelijk hierdoor het probleem der experimenten op de menselijke persoon
acuut stelde.

II. Het misdadig experimenteren op de mens
Sinds de laatste oorlog, tengevolge van het bekend worden van ongehoorde praktijken
in gevangenenkampen, onder het mom van wetenschappelijke noodzakelijkheid, op
weerloze slachtoffers uitgevoerd door een medisch onwaardig personeel, is het
vraagstuk der experimenten op het menselijk lichaam brandend actueel geworden.
Hier volgen uit het verslag van Dr Sillevaerts2., die het proces van Neurenberg
tegen de geneesheren-oorlogsmisdadigers bijwoonde, enkele beknopte gegevens
over de proeven waartoe deze soort geneeskunde zich leende:

2.

Nummers van 'Bruxelles Médical' van 29 December 1946 tot 6 April 1947.
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1. Proefnemingen betreffende weerstand aan de hoogte, uitgevoerd in Dachau op
verzoek van de luchtmacht met het doel de uiterste grenzen van weerstand en de
levenskansen bij zeer grote hoogten te bepalen. Ontelbare mensen hebben dit met
hun leven bekocht: zij werden opgesloten in een ruimte alwaar atmosferische laagdruk
overeenkomstig een hoogte van 22.440 meter kon aangebracht worden.
2. Proefnemingen betreffende de weerstand tegen afkoeling, uitgevoerd in hetzelfde
kamp, eveneens op aanvraag van de luchtmacht, met het doel vast te stellen welke
de doelmatigste middelen zijn om bevriezing te behandelen. Hiervoor werd bij een
eerste reeks slachtoffers de persoon gedurende 3 uur geplaatst in een ijsbad. Zodra
de lichaamstemperatuur, gemeten in het rectum of in de maag, gedaald was rond 27o,
trachtte men de overlevenden met allerhande middelen, waaronder zelfs de meest
amorele, te verwarmen. Bij een andere reeks proeven werd het slachtoffer eenvoudig
naakt buiten bij een temperatuur vèr onder nul graden gelegd, en dit gedurende uren,
ondanks onuitstaanbare pijnen.
3. Malarisatieproeven bij meer dan 1000 geïnterneerden met het doel betere
immunisering en behandeling tegen malaria te ontdekken.
4. Proeven met mostaardgas, waarbij opzettelijk verwekte wonden verder met
mostaardgas verbrand werden met het doel een geschikte behandeling hiertegen te
ontdekken.
5. Proeven met sulfamiden op tevoren moedwillig verwekte en geïnfecteerde
verwondingen met het doel de doelmatigheid van de sulfamiden bij huidwonden
geïnfecteerd door streptococcen, tetanos en gasgangreen te bestuderen.
6. Proeven over de regeneratie van been, spieren en zenuwen, tot zelfs de
transplantatie van beenderen, waarbij bij enkele vrouwen eenvoudigweg fragmenten
van skelet, spieren of zenuwen werden weggenomen en eventueel getransplanteerd.
7. Proeven aangaande de absorptie van zeewater, op last van de marine en de
luchtmacht, met het doel de verschillende methoden te bestuderen om zeewater
drinkbaar te maken.
8. Proeven aangaande epidemische icterus waarbij meerdere gevangenen met het
virus der epidemische icterus geïnfecteerd werden met het doel èn de prophylaxis
èn de therapie van de gele koorts te kennen.
9. Sterilisatieproeven met het doel de beste en snelste methode te ontdekken om
in een minimum tijd millioenen individuen (joden) te steriliseren.
10. Proeven aangaande vlektyphus, waarbij 90% der geïnoculeerden stierven.
Deze proeven werden op meerdere honderden slachtoffers gedaan.
11. Proeven met bepaalde giften die heimelijk bij het eten werden gemengd.
12. Proeven met brandbommen, bijzonder met het oog op de behandeling van
phosphoorbrandwonden.
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13. Het vervolledigen van de collectie geraamten van de universiteit van Straatsburg
(Prof. Hirt) kostte het leven aan 112 joden die systematisch uitgezocht, gemeten en
nadien gedood werden.
Over het resultaat van deze experimenten kan men kort zijn: aangezien deze
proefnemingen meestal bevolen werden door niet-medici en gecontroleerd door een
niet-medisch of een laag-medisch personeel dat hoegenaamd geen belang had in
wetenschappelijke nauwkeurigheid, zijn de uitslagen voor het grootste percent der
gevallen onbetrouwbaar en waardeloos. Daar waar een experiment soms een resultaat
bijbracht, was dit gegeven vaak niets meer dan een bevestiging van een sinds lang
gekende waarheid. Dààr lag zeker het belang der geneeskunde en de vooruitgang der
wetenschap in dienst van het mensdom niet: in plaats van het lijden te verzachten,
werd hier systematisch het lijden geschapen en georganiseerd. Het kon niet anders
dan dat dergelijke misdadige experimentering op de mens wegens de afwezigheid
van iedere controleerbare objectiviteit van het experiment en anderzijds wegens de
dwang, een storm van protest in gans de wereld deed losbarsten en dit niet enkel in
lekenmilieu's doch tevens in technische kringen en medische centra.
Wij lezen in een artikel van H. Baruk3. in La Presse Médicale: 'Bij de achteruitgang
van de beschaving ziet men de waarde van het mensenleven dalen en men doodt of
wordt gedood zonder weerstand of ontroering. Dit verdwijnen van iedere schroom
en specifiek menselijke gevoelens tekent met zekerheid het verval van een volk. Zo
was het ook bij het verval van het Romeins keizerrijk. In die omstandigheden sterft
de mens als een dier en heeft iedere gehechtheid aan het leven verloren... Thans, na
afloop van het afschuwelijk drama, dat een schande was voor het mensdom, is het
nodig geleidelijk de geest opnieuw te vormen en de zedelijke ontwikkeling op stevige
basis te bouwen.' Dezelfde gedachte bij Ravina:4. 'Het ware te wensen dat zo spoedig
mogelijk een internationale geneeskundige rechtspraak zou ontstaan, toepasselijk
tijdens de oorlog en waaraan de geneesheren van iedere nationaliteit zich moeten
onderwerpen, welke bevelen de machtvoerenden van hun land hun ook zouden geven.'
Op het eerste congres der World Medical Association stelde Prof. Richet, die zelf
meerdere jaren in een gevangenenkamp verbleef en als gevangene meerdere
proefnemingen op mensen heeft bijgewoond, voor dat de eed van Hippocrates zou
aangevuld worden met de formele verbintenis vanwege de geneesheren, dat van
eenieder die aan hem toevertrouwd wordt of zich aan hem toevertrouwt, de morele
vrijheid zal geëerbiedigd worden, en dat de

3.
4.

'Presse médicale', 7 Augustus, 1948.
id., 18 October, 1947.
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medicus zich zal verzetten tegen iedere foltering op diens persoon door welke macht
deze ook zou opgelegd worden. Deze aanvulling van de eed van Hippocrates werd
vanzelfsprekend door alle aanwezige landen goedgekeurd en zij plaatste een eindpunt
achter het donkere hoofdstuk der misdadige experimentering op de mens, waarover
van weldenkende medici a priori een éénsgezinde afkeuring kon verwacht worden.

III. Is het experimenteren op de mens toegelaten?
Wat echter te denken over de menigvuldige experimenten op mensen die zich
vrijwillig hiervoor aanbieden zoals er vaak de laatste jaren op grote schaal in Amerika
werden uitgevoerd, dit voornamelijk in de gevangenissen?
Reeds tijdens de oorlog lieten de gouverneur van de staat Illinois en het ministerie
van Openbare Veiligheid toe, dat in één van de staatsgevangenissen van Illinois de
gevangenen zich vrij zouden mogen aanbieden om zich met malaria te doen inenten
en hierdoor de gelegenheid te bieden betere preventieve en curatieve middelen tegen
deze ziekte te vinden. Er werd geen verkorting van de straf als beloning voorzien.
Wij vinden in de naoorlogse Amerikaanse literatuur andere voorbeelden van
experimenten op de mens, voornamelijk in het bacteriologisch domein; zo onderzocht
P. Havens5. de oorzaak van infectieuze hepatitis of geelzucht rechtstreeks op
vrijwilligers, nadat bewezen was dat geen enkel laboratoriumdier voor het besmettend
virus vatbaar bleek. Zelfs de chimpanzee liet zich niet besmetten, terwijl bij de mens
dadelijk bewezen werd door opname van geïnfecteerde foeces of serum, dat de orale
weg de voornaamste besmettingsweg is en dat de prophylaxis dààr langs georganiseerd
moet worden. Het prophylactisch belang van dergelijke proeven is niet te
onderschatten, wanneer men zich herinnert de reusachtige epidemieën, die tijdens
de oorlogen van Napoleon, tijdens de boerenkrijg in Zuid-Afrika en tijdens de beide
wereldoorlogen bestaan hebben.
In de Zomer en Herfst 1946 verspreidde zich in de New-Yorkse gasthuizen,
krankzinnigengestichten en gevangenissen, een epidemie van een mysterieuze
gastro-enteritis die met hoge koorts gepaard ging en geen typhus, paratyphus of
dysenterie was. Op 2623 gehospitaliseerden telde men na één maand 589 gevallen,
waarvan er 7 stierven, en op 354 leden van het personeel waren er 115 ziek. De
verspreiding van de infectie bleek niet te wijten aan drinkwater, aan voedsel of melk
en scheen zich het best te verklaren door contactbesmetting van persoon tot persoon.
Daar het bacteriologisch onderzoek op proefdieren en ook het morphologisch
onderzoek bij de lijkschouwing niets opleverde aangaande de wijze van ontstaan en

5.

'The Journal of the American Association', 1947, vol 134, p. 653.
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voortzetting, deed men proeven op vrijwilligers en liet hen filtraten van foeces van
patienten innemen, alsook spoelingsvloeistoffen afkomstig uit de keel van dezelfde
patienten. Allen kregen de ziekte. Men kende thans de besmettingswijze van de
aandoening en met succes kon hierna de prophylaxis opgebouwd worden.6.
Wij vinden verder nog vermeld - steeds op bacteriologisch gebied:
Proeven op vrijwilligers bij wie men atypische longontsteking verwekt.7.
Proeven op 25 vrijwilligers die wekelijks met streptokokkenculturen besmet worden
om na te gaan of een immuniteit tegen de streptokok kan opgebouwd worden en of
hieruit een mogelijke prophylaxis van akuut gewrichtsrheuma kan voortvloeien.8.
Proeven op meerdere groepen van 10 vrijwilligers die ingeënt worden met allerlei
katarrh-microben voortkomende van de naso-pharynx in de hoop het geschikte
geneesmiddel te vinden tegen verkoudheden die ieder jaar zó talrijke personen
werkonbekwaam maken.9.
Proeven op 4 leden van de medische staf van het hospitaal te Jeruzalem, ingeënt
met flagellaten van de Leishmaniose-ziekte met het doel te bewijzen dat bij
experimentele inenting dezer ziekte geen incubatiestadium voorkomt.
Proeven op 241 mannelijke vrijwilligers in een gevangenis van Indianapolis, met
gonokokken. Bij hen werd druiper verwekt om beter de sulfamidenresistentie te
bestuderen.10.
Bij al deze proeven om niet het dier doch wel de mens als proefterrein te gebruiken
golden steeds als hoofdargumenten enerzijds het feit, dat het virus of de microob
niet of onvoldoende bij de klassieke proefdieren zoals cavia's, knaagdieren, konijnen,
honden, paarden en zelfs niet bij de chimpanzee ingrijpt; anderzijds dat het opzettelijk
inenten van een microob bij de mens op een bepaald ogenblik en op een bepaalde
plaats zeer nauwkeurig, bij de epidemologische studie van een infectie, de juiste
incubatietijd en de besmettingsweg aangeeft; tenslotte dat bij een eventuele bereiding
van immuunserum of reconvalescentenserum het een voordeel oplevert 'soort'-eigen
sera te bekomen en het dan wel nodig is de mens zelf als serumproducent te bezigen.
Intussen worden bijna overal ook buiten de bacteriologie menselijke personen in
het experiment ingeschakeld en staat men verwonderd, dat vrijwilligers zich zo
gemakkelijk aanbieden om zich aan bepaalde experimenten te onderwerpen. Het
spreekt vanzelf dat een organisatie zoals het leger nog andere problemen heeft op te
lossen dan de eenvoudige epidemo-

6.
7.
8.
9.
10.

'The Journ. of the Amer. Med. Assoc.' 1948, vol 136, p. 987.
id. 1946, vol 132, p. 640.
id. 1946, vol 130, p. 1256.
id. 1946, vol 132, p. 1016.
id. 1946, vol 131, p. 256.

Streven. Jaargang 2

1021
logische kwesties. Practisch worden alle vraagstukken die tijdens de oorlog in de
gevangenenkampen onder dwang onderzocht werden, thans zeer methodisch in
vredesvoorwaarden en op vrijwilligers beproefd, zo ondermeer: de weerstand van
het lichaam tegen sterke luchtverdunningen, tegen langdurige kou en bevriezing,
langdurige ondervoeding of éénzijdige voeding, de levensmogelijkheid bij een
ratio-minima, het uithoudingsvermogen van drenkelingen, schipbreukelingen en
vliegeniers, die een noodlanding op zee deden enz.
Steeds geldt hetzelfde argument: alleen de rechtstreekse proef op de mens levert
onbetwistbare gegevens waaruit positieve conclusies kunnen getrokken worden.
Bij dergelijke steeds toenemende neiging mensenmateriaal in de weegschaal te
werpen, heeft de American Medical Association, nog sterk onder de invloed van de
lessen die uit het proces van Neurenberg zijn voortgevloeid, enkele ethische richtlijnen
opgesteld, die volgens haar strikt te onderhouden zijn wil men tot experimentering
op de menselijke personen overgaan11.:
1. De vrijwillige toestemming van het individu, dat zich aan het experiment
onderwerpt, is vereist. De persoon mag nooit onder dwang handelen en moet op
voorhand ingelicht zijn over de mogelijke gevaren.
2. Het te vervullen experiment moet gebaseerd zijn op de resultaten van proeven
op dieren en op de kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte, die men wil
bestuderen.
3. De resultaten die men voor het heil der gemeenschap verwacht, moeten
voldoende ernstig zijn om het experiment te wettigen. Dit experiment mag geen
louter toeval zijn of uiteraard onnuttig.
4. De verwachte resultaten moeten langs geen enkele andere studieweg verkregen
kunnen worden.
5. Alle onnuttig lichamelijk of geestelijk lijden moet vermeden worden.
6. Geen proef mag uitgevoerd worden waarin uit voorgaande proeven op dieren
blijkt, dat a priori de dood of enige blijvende schade aan het lichaam kan verwacht
worden. Indien dergelijk a priori gevaar bestaat en de proef moet toch uitgevoerd
worden, (zoals in het onderzoek van Reed nopens de besmetting van gele koorts),
dan zou het wenselijk zijn dat medici-onderzoekers zich naast niet wetenschappelijk
personeel als vrijwilligers aan het experiment onderwerpen.
7. De graad van risico mag nooit de graad van humanitaire belangrijkheid van het
probleem overtreffen.
8. Hij die zich tot de proef leent, moet beschermd worden zelfs tegen de meest
verwijderde gevolgen die uit de proef kunnen voortvloeien, schade, ziekte of dood.

11.

'The Journ. of the Amer. med. assoc.' 1947, vol. 135 p. 867; 1948, vol. 136, p. 457.
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9. De proef mag slechts uitgevoerd worden door wetenschappelijk verantwoorde
personen.
10. Tijdens de proef moet hij die ze ondergaat over de nodige vrijheid beschikken
om het experiment te onderbreken in geval van hinder.
11. De experimentator moet er op voorbereid zijn het experiment op ieder ogenblik
van zijn verloop te onderbreken indien hij zou oordelen dat de voortzetting ervan
schade, ziekte of dood van het subject zou meebrengen.
Laten we erkennen, dat bovenstaande ethische reglementering zeker door zeer
diepe humanitaire beschouwingen werd ingegeven en als voorlopige codex inzake
experimentering op de menselijke persoon zeer goed kan dienen.
*

**

Enkele beschouwingen zijn hieraan vast te knopen, beschouwingen die ons beter het
probleem zullen doen situeren bij het zoeken naar een gemotiveerde houding inzake
experimenten op de mens.
a. vooreerst de waarde van het dierexperiment.
Het dierexperiment heeft als doel door vergelijking een dieper inzicht te krijgen
in de physiologie van het normale menselijke organisme en in de oorzaken van ziekte
van ditzelfde organisme. Het stelt de onderzoeker in staat beter de waarde der
ziekteverschijnselen te wegen, de wijze van overbrenging der infectieziekten en het
opbouwen der immuniteit na te gaan en hieruit de nodige prophylactische en
therapeutische maatregelen af te leiden. Het laat toe de weerstand van een levend
organisme te toetsen aan physische, scheikundige, toxische en pharmacologische
invloeden en hieruit eveneens door vergelijking prophylactische en therapeutische
voordelen voor het mensdom op te leveren. Het dierexperiment is tenslotte
aangewezen bij het opbouwen van een bepaalde chirurgische techniek niet alleen
om te zien of een bepaalde ingreep shockerend is voor het lichaam en het leven nog
toelaat, maar tevens om de chirurg de nodige handigheid te geven in het manipuleren
van levend en vaak bewegend materiaal zoals hart- en bloedvaatchirurgie.
Wil men van een bepaalde stof weten of ze giftig, dodelijk, of onschadelijk is, dan
kan men zijn toevlucht nemen tot een experiment op het dier. Wij mogen aannemen,
dat de meeste doseringen die in de pharmacodynamica gebruikelijk zijn geworden,
degelijk werden opgesteld door voorafgaande experimentatie op het dier, waarbij
dan duidelijk de schadelijke, de dodelijke en de maximum dosis werden vastgelegd.
Hier is echter het dierexperiment niet totaal doorslaggevend: het stelt bloot aan vele
fouten. Een product als morphine b.v. werkt bij knaagdieren exciterend in plaats van
kalmerend
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en de hond verdraagt zeer goed tot 1 centigr. morphine per Kgr lichaamsgewicht
zonder doodsgevaar, feiten die totaal iedere vergelijking met de mens uitsluiten.
Hetzelfde geldt voor de toxiciteitsproeven voor de verschillende sulfamiden, en
dezelfde moeilijkheden ontmoet men in de endocrinologie. De overdraging van een
bepaalde therapie met chemische, antibiotische of biologische producten op het
menselijk lichaam blijft dan vaak, spijts herhaalde proeven op het dier, toch nog
steeds een experiment omdat iedere diersoort toch uiteindelijk een 'soortelijke'
physiologie bezit en ook een soorteigen verdedigingsmechanisme tegen giftstoffen
of tegen physische veranderingen. Hoe wil men dit nu anders dan door voorzichtige
(in den zin van de bovenvermelde criteria) experimentering bij de mens in bepaalde
gevallen nagaan?
Geen grotere moeilijkheden ontmoet de onderzoeker dan bij het aanleggen van
een bacteriologisch experiment. In de handboeken vindt men voor iedere microob
aangegeven de verschillende diersoorten waarvoor deze smethevig is, en dit gegeven
klopt dan nauwkeurig met de kennis die men over de verspreiding van de
corresponderende ziekte in de natuur weet. Voor microscopisch zichtbare microben
of parasieten waarvan men door de mikroskoop en door de kultuurmethode de
aanwezigheid in de meeste milieu's kan aantonen, kan een experimenteren op de
mens vermeden worden telkens wanneer deze microben op een voldoend aantal
hogere zoogdieren inentbaar zijn en deze dieren vatbaar zijn voor de infectie. In
dergelijk geval is een vergelijking met de mens mogelijk. Dat het echter niet steeds
zó is, bewijst de malariaparasiet, want geen enkel proefdier is hiervoor vatbaar. Dit
werd het hoofdargument voor de verdediging van Schilling, aangeklaagd in het proces
van Neurenberg, en die in het kamp van Dachau vanaf 1942 ongeveer 900 à 1000
personen met malaria heeft ingeënt: hiervan stierven er 49. Hij verklaarde dat twee
beroemde malariakenners, Stip en Mark Boyd, steeds hun proeven op mensen
uitvoeren, dat malaria geen dodelijke ziekte is op zichzelf, daar men ze zelfs
therapeutisch bij algemene paralysis toepast, dat zijn proeven uiteindelijk toch ten
goede zouden zijn gekomen aan 17 millioen bekende malariagevallen daar hij een
nuttig vaccin zou hebben uitgevonden.
Waardevol voor de studie van talrijke infecties, is het dierenexperiment voor
sommige bepaalde aandoeningen verwekt door bekende microben totaal waardeloos.
Hoe moet het dan gesteld zijn met de studie van alle mogelijke onbekende virussen,
die men waarschijnlijk nog lang niet zal kunnen identificeren doch waarvan het toch
wel wenselijk is, dat men er minstens prophylactisch tegen gewapend is. Prophylaxis
veronderstelt dat men de overzettingsmogelijkheid van iets kent, bovendien ook de
milieu's die smethevig zijn. Indien proefdieren niet vatbaar blijken en indien men
dus met
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een infectie te doen heeft, die specifiek is voor het menselijk ras, hoe wil men anders
dan langs het experiment op de mens de nodige prophylaxis en de eventuele therapie
vaststellen?
De proef op het dier is dus niet altijd verwezenlijkbaar. Zelfs indien ze mogelijk
is, is ze nog niet onfeilbaar omdat er te veel verschillen bestaan tussen onderscheiden
diersoorten, verschillen die logischerwijze een objectief experimentator naar
'soorteigen' experimentering drijven.
Hoe men het probleem dan ook draait of keert, er kunnen zich in de studie der
ziekteoorzaken zeker omstandigheden voordoen, die het bezigen van menselijk terrein
niet alleen wenselijk doch zelfs noodzakelijk maken. Zeer frequent zijn die
omstandigheden zeker niet doch het probleem zal zich telkens - doch dàn alleen stellen, wanneer er zeer grote gezondheidsbelangen op het spel staan (zoals
epidemie-gevaar waarbij uitgebreide personengroepen bedreigd zijn) en de proef op
dieren niet in staat is een behoorlijk antwoord te geven.
b. Indien men de noodzakelijkheid van het experiment op mensen in enkele bepaalde
gevallen mag aannemen, kan men echter niet streng genoeg zijn inzake het risico!
Logischerwijze zou men kunnen eisen dat bij een proef op de mens het subject uit
de proef moet treden zoals het erin trad en dat indien het enig letsel vertoont, dit
laatste van voorbijgaande aard of volledig herstelbaar moet zijn. Maar wat te denken
van de vrijwilliger die zich tot een proef leent waarvan op voorhand een blijvende
schade kan verwacht worden? Is deze gerechtigd een deel van zijn gezondheid op te
offeren voor het belang van de wetenschap, van zijn evennaaste, van een groot deel
van de bevolking, of van 't mensdom in 't algemeen? De meningen verschillen, doch
er mag wellicht aangenomen worden dat in uiterste gevallen waar reusachtige
belangen op het spel staan en een groot heil voor het mensdom kan verwacht worden,
men het recht heeft een experiment te wagen waarbij men een zekere blijvende schade
voorziet.
Wat te denken over de vrijheid van beslissing van 'gevangenen' aan wie men vraagt
zich als vrijwilliger voor experimenten op hun persoon aan te bieden? Wat te denken
over het geval van de ter dood veroordeelde die zich 'vrijwillig' onderwerpt aan een
experiment met waarschijnlijk dodelijke afloop?
Deze vragen maken het probleem zelf des te ingewikkelder en kennen op dit
ogenblik nog geen eensluidende beslissing.
c. Er moet tenslotte veel nadruk gelegd worden op de verantwoordelijkheid en de
bekwaamheid van hem die de proef of de proeven leidt. Wie mag hiertoe overgaan?
Het is vanzelfsprekend dat een schijnbaar onscha-
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delijke proefneming onder leiding van een onbekwame hand soms reusachtige
gevolgen kan hebben en omgekeerd dat bekwame leiding ook proefsubjecten door
gevaarvolle proeven kan brengen. Hetzelfde probleem stelt zich in de chirurgie. Hier
zou wellicht kunnen opgelegd worden dat, indien de werkelijke vooruitgang van de
geneeskunde en daarnaast ook het algemeen belang een proefopstelling met menselijke
personen die aan een min of meer groot gevaar blootgesteld worden, vergen, er verlof
moet worden verleend of aangifte gedaan aan hogere medische instanties. De
waardigheid van de menselijke persoonlijkheid verdient dit zeker en haar bescherming
zal veiliger geschieden wanneer de experimentator zich vooraf te verantwoorden
heeft.
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Heeft Jesus Grieks gesproken?
door L. Rood S.J.
WAnneer men tegenwoordig deze vraag opwerpt in een gezelschap van, overigens
ontwikkelde, leken-in-de-bijbelwetenschap, dan ziet men u met verbazing aan en de
glimlach die deze verwondering omkranst toont duidelijk, dat men er niet zo erg
zeker van is of de vraag wel in ernst werd gesteld. Er is een tijd geweest, dat dit
anders was en het antwoord zelfs volmondig bevestigend luidde. In onze dagen is
de overtuiging, dat Jesus 'natuurlijk' hebreeuws of aramees heeft gesproken, in de
breedste kringen zo vast geworteld, dat aan de mogelijkheid van een afwijking van
deze aangenomen gedragslijn door velen zelfs nauwelijks nog gedacht wordt.
Alvorens we echter deze werkelijk zeer serieuze vraag behandelen, moge een
woord voorafgaan over de belangrijkheid ervan. Als het al een vraagstuk mag heten,
is het dan niet een onbelangrijk snufje, dat wellicht de mannen van het vak interesseert,
maar dat voor de doorsnee-mensen volkomen steriel en onvruchtbaar moet heten?
Dat is het, ik zou bijna zeggen, evident niet. Vooreerst kan men er op wijzen, zoals
b.v. Dalman aan het begin van zijn Jesus-Jeschua doet, dat men zich ontzaglijk veel
moeite geeft om de plaatsen te identificeren waar Jesus geleefd heeft. Met welke
ontroering daalt de pelgrim niet af in de grot van Bethlehem, wat beleeft een priester
niet, als het hem met veel inspanning gelukt is een plaats te krijgen op de lijst van
wie het H. Misoffer mogen opdragen op wat hij met menselijke zekerheid het graf
van de Zaligmaker weet, de harde rots aan te raken van zijn doodstrijd in de Olijfhof,
te mediteren over de onbegrijpelijke eucharistische liefde in de synagoog van
Kapharnaum enz. Alles wat op dit gebied onze kennis vermeerdert, wat gissingen
tot waarschijnlijkheden en waarschijnlijkheid tot morele zekerheid voert, wat ons in
staat stelt Jesus' leven en leer aanschouwelijker te maken en beter te doen begrijpen,
is ons terecht dierbaar.
Maar als dat zo is, dan is het toch zonder twijfel niet van minder belang, wanneer
wij trachten Hem te horen spreken, de taalvormen na te sporen waarin Hij aan zijn
gedachten van liefde en waarheid uitdrukking heeft gegeven.
Daar komt nog iets bij. In welke taal bezitten wij de oorspronkelijke en
geïnspireerde weergave van Jesus' woorden en van de leer die Hij aan zijn Apostelen
had meegedeeld? In het grieks. Alle geschriften van het
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Nieuwe Testament, met uitzondering van het originele maar verloren gegane
Evangelie van Mattheüs, zijn in het grieks geschreven. Hoe is dat mogelijk? Als we
onder de evangelisten Lukas, de arts uit Antiochië, en onder de overige schrijvers
Paulus, uit het hellenistische Tarsus, uitzonderen, is de rest in Palestina in joods land
en milieu geboren en getogen. Waren zij in staat hun geschriften in het grieks samen
te stellen? Is het zo te verwonderen, dat rationalistische auteurs b.v. tegen de echtheid
van de aan Jacobus en Petrus toegeschreven brieven inbrengen, dat ze in het grieks,
niet in het aramees zijn geschreven?
Ook voor de beoordeling van de overlevering van Jesus' leven en leer is dit
vraagstuk niet zonder belang. De Evangeliën zijn niet geschreven tijdens het verblijf
van Christus op aarde, maar de samenstelling ervan is op zijn vroegst pas begonnen
- om het globaal te zeggen en alle discussies hieromtrent te vermijden - een goede
tien jaar na Jesus' dood (aramees Mattheüs-evangelie) en heeft geduurd tot tegen het
eind van de eerste eeuw (Johannes-Evangelie). Intussen is echter de prediking van
Christus' leer door de Apostelen en hun helpers aangevangen, voortgezet en uitgebreid
door middel van mondelinge traditie. Welnu, zo luidt het bezwaar, die mondelinge
traditie was natuurlijk in de taal van het land, dus in het aramees. Zijn onze in het
grieks gestelde geschriften daar een nauwkeurige weergave van? Weerspiegelen zij,
zoals uit de taal reeds blijkt, niet een latere ontwikkeling?
Over deze laatste fase zullen wij in het tweede deel van dit artikel spreken. Thans
over de verhouding van Jesus zelf tot de griekse taal.
Laten we het er dan onmiddellijk over eens zijn, dat het niet zijn moedertaal is
geweest en niet de landstaal, waarin Hij zich doorgaans heeft uitgedrukt. Algemeen
bestaat er heden ten dage overeenstemming op dit punt, dat de gewone landstaal,
ook door Jesus gewoonlijk gebruikt, in zijn tijd het aramees was. Maar we willen
toch even opmerken, dat het nog niet zo heel lang geleden is, dat men de boven ons
artikel geplaatste vraag niet alleen zonder sceptische lach aanhoorde, maar ook in
alle ernst bevestigend beantwoordde.
Er zijn geleerden geweest, die verdedigd hebben, dat in Christus' tijd, globaal
genomen, in Palestina grieks gesproken werd. Als grondlegger van deze stelling
wordt genoemd onze landgenoot Isaac Vossius, die in zijn: De Sibyllinis aliisque
quae Christi natalem praecessere Oraculis, te Oxford in 1679 uitgegeven, niet alleen
waarde hecht aan de sibyllijnse orakels als bewijs voor de waarheid van het
Christendom, maar bovendien betoogt, dat in Palestina, evengoed als in Egypte,
Syrië en Klein-Azië 'nulla praeter graecam audiebatur lingua', 'geen andere taal werd
gehoord dan het grieks', al voegt hij er dan de beperking aan toe 'in urbibus prae-
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sertim oppidisque', 'vooral in grotere en kleinere steden'. Zelfs in de synagogen van
Jerusalem klonk, volgens hem, geen andere taal dan het grieks en de syrische - wat
wel betekent: aramese - moedertaal: dus geen hebreeuws en wèl grieks. Het
hoofdargument voor hun opvatting zoeken Vossius en die hem, meestal in minder
krasse vorm, volgen, zoals Diodati, Paulus, Hug, P. Pezron O.S.B. enz., in het feit,
dat na de veroveringen van Alexander de Grote het grieks zowel op kultureel als op
handels- en verkeersgebied dè taal, de wereldtaal van de Oude Wereld was geworden.
Dat de kracht van dit argument niet totaal ontzenuwd is, moge b.v. blijken uit de
bekende omvangrijke: Grammar of the Greek New Testament van Robertson. Wij
lezen daar in de Voorrede (4de ed. 1923, p. XIX): 'Het griekse Nieuwe Testament
is hèt Nieuwe Testament. Al het andere is vertaling. Jesus spreekt tot ons uit elke
bladzijde van het grieks. Vele van zijn ipsissima verba zijn hier voor ons bewaard
gebleven, want Onze Heer sprak dikwijls in het grieks', en - blijkbaar om zijn 1530
bladzijden tellende grammatica te verdedigen - voegt hij er aan toe: 'Om deze woorden
van Jesus in hun volle betekenis te kunnen begrijpen, is het de moeite waard welke
grammatica ook door te worstelen tot het bittere einde'; en in zijn beschouwing van
de verschillende meningen omtrent Jesus' taal lezen wij (p. 29): 'Het is duidelijk, dat
Jesus zowel aramees als grieks sprak overeenkomstig de vraag van het ogenblik, en
dat Hij even goed het hebreeuws las als de Septuagint' (de griekse vertaling van het
O. Testament door de 70).
Wat hieromtrent te zeggen? Heeft Jesus ooit grieks gesproken? Wij zeggen: ooit.
Als we alleen al de met name door Marcus uit de mond van Petrus opgetekende
woorden van Christus: Talitha koum, Meisje, sta op! (5, 41), Ephphatha, Ga open!
(7, 34), en: Eloï, Eloï, lama sabachthani, Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij
Mij? (15, 34) lezen, is het duidelijk, dat Jesus zeker niet altijd, en hoogst
onwaarschijnlijk, dat Hij gewoonlijk grieks heeft gesproken. Eveneens is het niet
mogelijk voor de stelling van Robertson, dat nl. onze Heer dikwijls grieks sprak,
afdoende argumenten naar voren te brengen. We moeten zelfs zo eerlijk zijn toe te
geven, dat men niet stringent kan bewijzen, dat Jesus ooit die taal heeft gebruikt.
Naar onze even eerlijke mening evenwel is dat laatste echter zeer waarschijnlijk.
Het voornaamste argument, dat voor Jesus zelf door verschillende schrijvers (o.a.
Greydanus in zijn verdienstelijke brochure: Het gebruik van het Grieks door den
Heere en zijne Apostelen in Palestina, Kampen, 1932, bladz. 44) wordt aangevoerd,
is zijn gesprek met Pilatus in het Passieverhaal. De ambtstaal die door de romeinse
overheidspersonen, buiten het romeinse leger, werd gebruikt was het grieks: 'In de
eerste
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eeuwen bedienden de romeinse beambten zich wel uitsluitend van het grieks in hun
omgang met de landelijke bevolking', zegt Schürer (Geschichte des jüdischen Volkes,
II, 66; idem, Dalman, bl. 35). Zelfs de opschriften op de mijlstenen die ten dienste
van de bevolking op de hoofdbanen van Palestina in de 2de en 3de eeuw werden
aangebracht, gaven hun aanduidingen van de afstand naast het latijn alleen in het
grieks. Het ligt dus het meest voor de hand, dat Pilatus zijn vragen over Jesus'
koningschap (Mt. 27,11; Joh. 18,33 vv. en 19,8 vv.) in het grieks zal gesteld hebben.
Al was het ook niet ongewoon, dat de magistraten zich in vreemde landen van een
tolk bedienden, toch geeft vooral het St. Jan's Evangelie de indruk van een gesprek
strikt onder vier ogen; zowel de angst in het hart van de Romein als zijn bedoeling
om in rustige omgeving een duidelijk antwoord van Jesus te krijgen, maken de
aanwezigheid van een derde persoon, als die niet strikt noodzakelijk was, tot een
hindernis. Er is zelfs iets voor te zeggen, dat ook het vraag en antwoordspel tussen
Pilatus en het volk (Mt. 27,17:21-25), zo mogelijk, in het grieks is gevoerd. En die
mogelijkheid is niet uitgesloten, zoals we verderop zullen aantonen.
Andere gelegenheden waarbij Jesus waarschijnlijk grieks zal gesproken hebben,
zijn te vinden in zijn bezoeken aan de Dekapolis, de hellenistische tienstedenbond
(Mc. 5,20 en 7,31), en aan Gadara (Mt. 8,28; Mc 5,1; Luc. 8,26) en zijn contacten
met mensen uit die streken (Mt. 4,25). Het ligt immers voor de hand, dat Jesus zich
om de welwillendheid van dit uitgesproken grieks en heidens gebied te winnen van
hun moedertaal zal hebben bediend.
In het Evangelie van Marcus is bij een bezoek van Jesus aan het gebied van Tyrus
en Sidon sprake van een ontmoeting met een syrofenicische (7,26) of (volgens Mt.
15,21) kananese vrouw, aldus aangeduid naar haar afkomst; maar Marcus voegt er
nog bij ν λλην ς wat in de Vulgaat wordt weergegeven met 'erat enim mulier
gentilis', 'de vrouw was een heidense'; ofschoon deze vertaling niet onmogelijk kan
genoemd worden, is er toch zeker wel veel voor te zeggen het liever te vertalen 'de
vrouw was een helleense', waarin dan behalve de heidense godsdienst tevens de
griekse spraak wordt aangeduid.
Dit is wel alles wat wij als rechtstreeks argument voor het gebruik van de griekse
taal door Jesus kunnen aanhalen. Veel is het niet en doorslaand kunnen wij het in
geen van de genoemde gevallen noemen. Maar de waarde ervan wordt niet alleen
bepaald door wat deze enkele teksten ons te lezen geven, maar veel meer door een
beschouwing van het milieu waarin Hij leefde, het gezelschap van zijn leerlingen en
de algemene toestand van het land. Daaruit ook zullen de consequentie's zich veel
scherper aftekenen.
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De Apostelen en het Grieks
Om de mogelijkheid van het grieks schrijven door mannen als Johannes en nog meer
Petrus en Jacobus te kunnen beoordelen, en om de verhouding van heel de ons in het
grieks overgeleverde teksten tot de oorspronkelijke prediking in een helderder licht
te zien, is het van belang een paar passages uit de Handelingen der Apostelen
nauwkeuriger te bekijken dan wij wellicht gewoon zijn.
Voor de beoordeling van de algemene situatie op taalgebied te Jerusalem, de zetel
van de eerste christenheid, kunnen we iets leren uit een detail van de gevangenneming
van St. Paulus, die beschreven wordt 21,27 en vv. De gebeurtenis speelt zich af in
de tempel. Paulus wordt door joden uit Azië ervan beschuldigd 'Hellenen', d.w.z.
heidenen, in de eigenlijke tempel, verder derhalve dan de voorhof van de heidenen,
te hebben binnengebracht. De beschuldiging was vals: 'zij hadden Trophimus de
Ephesiër in zijn gezelschap in de stad gezien en meenden nu, dat Paulus hem in de
tempel gebracht had' (v. 29). De joden gaan hem te lijf, slepen hem buiten de tempel,
dus buiten het alleen voor joden toegankelijk heiligdom, en willen hem doden.
Intussen is echter de romeinse wacht op de nabije burcht Antonia gealarmeerd en de
commandant daalt met officieren en soldaten van de burcht af in het voorhof van de
heidenen, bevrijdt Paulus uit de handen van de joden, maar leidt hem dan geboeid
weg, de trappen op naar de Antonia. Daar op de trappen vraagt en verkrijgt Paulus
verlof de opdringende menigte toe te spreken. 'En toen er een grote stilte was ontstaan
(men kan om de samenhang met 22,2 wel bezwaarlijk met P.C. vertalen: “toen het
doodstil was geworden”) sprak hij hen toe in het hebreeuws' (d.w.z. aramees, dat in
het N. Test. telkens aldus wordt genoemd): 'Mannen, broeders en vaders, luistert
naar wat ik u thans te mijner verdediging ga zeggen.' En dan volgt (22,2): 'Toen ze
hoorden, dat hij in het hebreeuws tot hen sprak, werd het nog stiller.'
Wat blijkt hieruit? Dat hij aramees spreekt, is een verrassing voor hen: dat hadden
ze niet verwacht. Ze hadden gedacht, dat hij hen in het grieks ging toespreken, zoals
hij zo juist met de commandant ook grieks gesproken had (vgl. 21,37). Nu hij hen
toespreekt in de taal die zeker voor de meesten hun eigen taal is, wordt het 'nog
stiller'. Dit neemt intussen niet weg, dat er tevoren, toen zij in de verwachting leefden
van een griekse toespraak, al 'een grote stilte was ontstaan' πολλ ς δ σιγ ς
γενομ νης. Deze opmerking kan men wel moeilijk anders verklaren dan dat zij, of
althans het grootste gedeelte onder hen, met wat meer moeite zijn woorden ook in
het grieks wel zouden hebben verstaan. De attentie
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ten opzichte van hun moedertaal wordt gewaardeerd, maar de vergelijking maakt
duidelijk dat ook bij deze toevallig samengestroomde menigte in de tempel van
Jerusalem een griekse redevoering niet als iets dwaas en onverstaanbaars zou
beschouwd zijn.
Een andere plaats brengt ons onmiddellijk in contact met de christengemeente en
haar verhouding tot de leiders, diakens en apostelen. Wij lezen aan het begin van het
zesde hoofdstuk: 'Toen in die dagen het getal der leerlingen steeds maar bleef stijgen
begonnen de hellenisten tegen de hebreërs te mopperen, dat hun weduwen bij de
dagelijkse verzorging ten achter werden gesteld.'
Al is het getal der leerlingen steeds maar stijgend, we zijn hier toch nog in de
alleroudste tijden van het Christendom. Want als gevolg van deze uiting van
ontevredenheid worden diakens gekozen en door de Apostelen aangesteld, en aan
het hoofd van deze diakens zien we Stephanus. Hij vangt hier dus pas de
werkzaamheid aan die hem in conflict zal brengen met de joden en die uiteindelijk
zijn dood door steniging ten gevolge zal hebben, waarmee ook Saulus die de mantels
van de stenigers bewaart zal instemmen. Wij zijn hier dus nog voor de bekering en
roeping van de Apostel der Heidenen; het kan slechts een paar jaar na Christus' dood
zijn en de Kerk is nog beperkt tot het joodse land. Daarom is het ook wel kwalijk
mogelijk onder de hier genoemde 'hellenisten' en 'hebreërs' de tegenstelling te verstaan
tussen christenen uit het heidendom en christenen uit het jodendom bekeerd. We
leven hier immers nog in de periode, waarin althans in opzet, het evangelie aan de
joden wordt gepredikt, terwijl bekeerlingen uit het heidendom te Jerusalem toch wel
niet anders dan hoge uitzondering kunnen geweest zijn. Wat hier bedoeld moet zijn,
is: grieks-sprekende en hebreeuws (aramees)-sprekende christenen, beide uit het
jodendom voortgekomen. Die grieks-sprekende, zo kunnen we veilig veronderstellen,
zijn zeker in hoofdzaak, zoniet zonder uitzondering, naar Jerusalem gekomen uit de
Diaspora. Wij komen derhalve uit dit verhaal tot het besluit, dat er te Jerusalem, en
wel in de oudste tijd van de Kerk, al grieks-sprekende Christenen waren, en dat, zoals
uit het verloop van het verhaal ten overvloede blijkt, de twaalf apostelen met hen in
contact stonden. Hoe was de getalsverhouding tussen beide groepen? Daarover wordt
uitdrukkelijk niets medegedeeld, maar uit het verhaal is toch duidelijk, dat de
grieks-sprekende groep niet zo heel zwak kan geweest zijn. Was dat het geval geweest,
dan zou het niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn, dat de kwestie hier als zo belangrijk
wordt voorgesteld en dat er op deze wijze een oplossing voor wordt gezocht. In dit
verband zegt het ook wel iets, dat er niet minder dan zeven diakens worden aangesteld.
Er wordt niet gezegd, dat deze uitsluitend de grieks-sprekenden zullen verzor-
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gen: het is integendeel voor de hand liggend, dat zij in het algemeen de stoffelijke
verzorging van de hele gemeente van de Apostelen moesten overnemen. Dat echter
bij hun aanwijzing met het grieks-sprekende deel ten volle rekening is gehouden,
mogen we wel opmaken uit het feit, dat alle zeven puur griekse, geen aramese, namen
dragen: Stephanos, Philippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolas.
Over twee van hen, Stephanus en Philippus, wordt verderop nog het een en ander
verteld, waaruit vrij duidelijk te besluiten valt, dat zij in die omstandigheden grieks
hebben gesproken. Stephanus vinden wij in 6, 9 in dispuut met 'sommigen uit de
synagoge, welke die der Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen
uit Cicilië en Azië', wat wel moeilijk anders dan in het grieks zal zijn geweest; waarbij
we dan de synagoge der Vrijgelatenen maar buiten beschouwing laten. En het gesprek
van Philippus met de Ethiopiër, de eunuch en opperschatmeester van Kandace,
koningin van Ethiopië, zal waarschijnlijk ook in het grieks gevoerd zijn.
In het licht van deze gegevens valt te besluiten, dat het onderricht en de prediking
voor deze 'hellenisten' te Jerusalem wel in het grieks, althans niet uitsluitend in het
aramees zal plaats gevonden hebben. Maar de verkondiging van het woord Gods
was bij uitstek de taak van de Apostelen. Als zij bij deze gelegenheid zich medehelpers
uitkiezen en wijden, dan is het motief dat zij daarvoor aanvoeren niet om aan hen
een deel van hun predikerstaak toe te vertrouwen, maar om hen te belasten met de
stoffelijke verzorging van de gemeente, opdat zij zich des te vrijer aan het predikambt
kunnen wijden: 'Het is niet goed, dat wij het woord Gods verwaarlozen om aan tafel
te dienen' (6, 2).
Het ligt dus voor de hand aan te nemen, dat de Apostelen, dus ook Petrus, Jacobus,
Johannes en Judas, te gelegener tijd ook het grieks voor hun prediking in Palestina
moesten gebruiken, en het behoeft ons dan des te minder te verwonderen, dat zij later
in staat waren brieven in het grieks te schrijven.
Voor wat de Apostelvorst betreft, kunnen wij dit bovendien met grote
waarschijnlijkheid besluiten uit de belevenissen, die ons in het tiende hoofdstuk
worden beschreven. Petrus gaat daar vanuit Joppe op goddelijke aanwijzing naar
Cornelius te Caesarea. Deze Cornelius was een heiden: wel vroom en 'godvrezend',
wat betekent, dat hij verschillende beginselen en voorschriften van het jodendom
had aanvaard, maar toch niet ten volle daartoe bekeerd en niet besneden was, zoals
blijkt uit 10, 28, waar Petrus tot de aanwezigen zegt: 'Gij weet, dat het een jood niet
geoorloofd is omgang te hebben met een heiden of hem aan huis te bezoeken, maar
God heeft me doen weten, dat geen enkel mens besmet of onrein
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mag worden genoemd', en uit het verwijt dat aan Petrus bij zijn terugkeer te Jerusalem
wordt gemaakt: 'Gij zijt bij onbesnedenen binnengegaan en hebt met hen gegeten'
(11, 3).
De Romein Cornelius was officier (centurio) bij een legerafdeling (cohort), die
de Italiaanse werd genoemd. Uit welke manschappen dit onderdeel was gerecruteerd,
en zelfs de vraag of het wel feitelijk op dat moment te Caesarea was gelegerd, of dat
Cornelius er bij een ander onderdeel was gedetacheerd, doen voor ons onderwerp
weinig ter zake. Hoofdzaak is, dat wij ons in deze militaire kringen niet in een joods
milieu bevinden. Want niet alleen bestond het romeinse leger als regel uit vrijwilligers,
en zullen de joden zich weinig getrokken hebben gevoeld in de dienst van de
bezettende macht over te gaan, zij waren daarenboven, vooral om de sabbats- en
spijswetten en ook wel om de cultus van de keizer die voor hen afgoderij was, reeds
door Julius Caesar in beginsel tegen alle dwang op dit terrein veilig gesteld. Maar
dan is het ook wel zeker, dat Cornelius in die kringen geen aramees zal gesproken
of gehoord hebben, maar uitsluitend latijn en grieks. Weliswaar had hij, zoals we
zagen, daarnaast betrekkingen met de joden en kan hij langs die weg aramees geleerd
hebben. Daartegenover staat echter, dat Caesarea niet alleen een haven en handelsstad
was, maar ook de residentie van de romeinse procurator, en dat de stad een
overwegend heidense bevolking bezat. Daaruit is eerder waarschijnlijk, dat de joden
er grieks dan dat de heidenen er aramees zullen gesproken hebben. En het gaat in dit
verhaal niet om Cornelius alleen. In vers 7 is er sprake van 'twee van zijn dienaars
en een vroom soldaat uit zijn oppassers' (of: uit de mannen die voortdurend in zijn
dienst stonden); zij gaan Petrus in Joppe halen en keren met hem naar Caesarea terug.
Als deze dan in het huis van Cornelius aankomt, vindt hij daar ook de 'bloedverwanten
en beste vrienden' (v. 24), die door de honderdman zijn uitgenodigd. Het is een heel
aantal, 'hij vond er velen bijeen' (v. 27), waaronder we wellicht een belangrijk deel
militairen zullen mogen veronderstellen. Gezien deze feiten moet het wel zeer
waarschijnlijk worden geacht, dat Petrus zijn gesprekken heeft gevoerd en zijn rede
gehouden niet in het aramees, maar in het grieks. 'Het gebied, waar grieks werd
gesproken, is immens; in de hellenistische tijd sprak men grieks van Sicilië tot de
grenzen van Indië, van Egypte tot de noordelijke rivieren van de Zwarte Zee', getuigt
de kenner Meillet (Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 3e éd., 1930, p. 242).
En we kunnen er met een gerust hart aan toevoegen, dat Palestina geen geïsoleerd
eiland heeft gevormd in deze griekse zee. Daarvoor waren de verbindingen met die
grieks sprekende wereld te talrijk.
Opgravingen hebben aan het licht gebracht, dat zelfs lang voor de ver-
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overingen van Alexander de Grote (336-323 v. Chr.) de griekse invloed op Palestina
niet gering is geweest. En in de 4de eeuw na Christus bericht Etheria in haar beroemde
Peregrinatio (n. 47), dat een deel van het volk grieks en syrisch (aramees) kent, een
deel alleen grieks, een deel alleen syrisch, maar dat de bisschop te Jerusalem, ofschoon
hij ook syrisch kent, altijd grieks spreekt en nooit syrisch. In het midden van deze
periode liggen leven en werkzaamheid van Jesus en zijn Apostelen. De helleense
cultuur heeft dan al enkele eeuwen op het Nabije Oosten ingewerkt, ook op het joodse
land, vooral via de hellenistische rijken van de Ptolemaeën en Seleucieden, door
middel van de Romeinen, en langs de weg van handel en verkeer. Wij kunnen dat
hier niet in den brede behandelen, maar wijzen nog slechts op een paar feiten.
De koning over Palestina in de tijd van Jesus' geboorte, Herodes de Grote, is een
Idumeër, een half-jood, maar draagt een echt griekse naam (evenals zijn zonen:
Antipater, Alexander, Aristoboulos, Archelaos, Herodes Antipas, Philippos).
Trouwens ook de nakomelingen van de Machabese broeders droegen vanaf 135 v.
Ch. een griekse naam naast de inheemse, zoals zelfs twee hogepriesters, Jason en
Menelaos gedaan hebben. Nomen est omen: zijn uitgebreide hofhouding bestond
vrijwel uitsluitend uit hellenen; zijn bevordering van de griekse cultuur ging zover,
dat hij vier heidense tempels heeft gebouwd of vergroot en het heidense leven met
zwaardvechters en worstelspelen niet alleen in Caesarea maar zelfs in Jerusalem
heeft ingevoerd. Ongetwijfeld niet met instemming van het gros van de Joden; maar
dit neemt niet weg, dat zij ook hierdoor met griekse taal en cultuur in aanraking
werden gebracht. De munten die in deze tijd geslagen werden, droegen griekse
opschriften; de steden die gesticht werden kregen griekse namen. Een zeer belangrijke
factor vormt ook de Diaspora, de Verstrooiing. In Jesus' tijd leefden er een 5 à 6
millioen Joden buiten Palestina in alle delen van de grieks sprekende wereld. Zij
bleven allen in contact met Jerusalem, trokken zoveel mogelijk op de hoogfeesten
op naar de tempel, betaalden de tempelbelasting en velen van hen keerden later ook
weer naar het land der vaderen terug. Het beeld van de Joden uit allerlei landen, dat
ons op het Pinksterfeest wordt geschilderd (Hand. 2,9-11) met ten dele eigen
synagogen in de heilige stad (Hand. 6,9), past volkomen in het algemeen kader dat
de bronnen ons verschaffen. Een zeer talrijk en ook zeer invloedrijk gedeelte van
hen leefde in Egypte. Hoezeer zij, wat de taal betreft, vergriekst waren, wordt wel
zeer sprekend gedemonstreerd door het feit, dat het al in de derde eeuw voor Chr.
noodzakelijk werd een griekse vertaling (de zgn. vertaling der zeventig, Septuagint)
van de Bijbel te vervaardigen. Naar het getuigenis van Philo, tijdgenoot van Jesus,
leefden er in zijn dagen in Egypte
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een millioen Joden. Het is zonder meer duidelijk, en het wordt door zijn getuigenis
en dat van zijn volksgenoot, de te Rome voor Romeinen in het grieks schrijvende
Flavius Josephus, bevestigd, dat door hen een sterke griekse invloed met name op
Jerusalem moet zijn uitgeoefend.
Wat het voornaamste terrein van Jesus' werkzaamheid, tegelijk het geboorteland
van de Apostelen (met uitzondering van Judas Iskarioth), betreft, mogen we bedenken,
dat dit het 'Galilea der heidenen' (Mt. 4,15) werd genoemd wegens de sterke
vermenging met heidense elementen. In de omgeving van het Meer van Tiberias
oefende natuurlijk de nabijheid van de Dekapolis aan de Oostzijde een sterke invloed
uit. Juist daar vinden we het hoofdtoneel van Jesus'optreden, juist daar werden de
Apostelen geroepen en juist langs Kapharnaum liep de hoofdverkeersweg die de
landen van het oude Oosten verbond.
Deze beschouwingen zijn voldoende om aannemelijk te maken, dat ook Jesus Zich
wel bij gelegenheid van de griekse taal zal bediend hebben, en dat we in de griekse
namen van twee der Apostelen, Andreas en Philippus, tot wie enige 'Hellenen' zich
in Jerusalem wenden (Joh. 12,21), een symbool mogen zien van hun verbinding met
de griekse wereld.
We besluiten daarom met Dalman (Jesus-Jeschua, p. 6) 'dass die hinter unseren
Evangelien liegende erste christliche Formung der Worte Jesu einem Kreise angehört,
der in seiner Kenntnis der Weltsprache jener Zeit mit Jesus und seinen ersten Jüngern
zusammenhing. Das bietet Gewähr dafür, dass die Evangelien eine im wesentlichen
treue Wiedergabe der ursprünglichen Gedanken Jesu sein werden. Wir brauchen ihr
Original nicht zu erraten, sondern besitzen im griechischen Text eine tragkräftige
Brücke, die zu ihm hinführt.'
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Sociale Structuur en sociale Toestand in de Sovjet-Unie
door Prof. Dr Berkenkopf
De sociale structuur van de bevolking der Sovjet-Unie
IN een land waar het marxisme nu reeds meer dan een mensenleeftijd heerst, moet
wel een diepgaande verandering van de sociale structuur plaats gevonden hebben.
Voorzeker hebben zich in het elementaire proces van de gelijkschakeling aller sociale
verschillen, waaraan het tsaristische Rusland zo rijk was, - sinds dit proces met de
Octoberrevolutie van 1917 begon en het nog niet geheel beëindigd is - van tijd tot
tijd onderbrekingen, ja zelfs omkeringen voorgedaan (zo b.v. tijdens de periode van
de zogenaamde 'nieuwe bedrijfspolitiek' van 1923-1927), doch in 't geheel genomen,
heeft zich deze sociale gelijkschakeling consequent en in rechte lijn voltrokken. In
strijd daarmee schijnt het feit te zijn, dat reeds vanaf omstreeks het jaar 30, op de
brede proletarische basis van het Russische volk een nieuw opkomende sociale
pyramide oprijst, die zich in de laatste jaren steeds sterker aflijnt, en tot een nieuwe
sociale en economische differentiëring heeft geleid, welke op zichzelf in tegenstelling
is met de doelstellingen van het marxisme. Maar deze differentiëring, die inderdaad
voorhanden is, wordt veelal verkeerd geïnterpreteerd, en er worden met betrekking
tot de innerlijke structuur en de stabiliteit van het bolsjewisme gevolgtrekkingen uit
afgeleid, die geenszins gewettigd zijn.
Voor de toekomst van het bolsjewisme echter is het probleem van de sociale
structuur van het Russische volk en de tendensen die in haar ontwikkeling in de
laatste 10-15 jaren aan het licht getreden zijn, van het grootste belang. Het loont
daarom ook de moeite, zich met deze vraag nader bezig te houden.
Om de sociale structuur van de bevolking der Sovjet-Unie in haar geheel te
schetsen, moet men uitgaan van de getallen der volkstelling van 1939. Volgens die
telling verdeelde zich de bevolking als volgt: stad- en landarbeiders: 54,6 millioen
= 32,19%; stedelijke en staatsambtenaren: 29,8 millioen = 17,54%; collectiefboeren:
75,6 millioen = 44,61%; bij vakverenigingen aangesloten kleinnijveraars: 3,9 millioen
= 2,29%; zelfstandige kleinnijverheid: 0,82%; onafhankelijke boeren: 1,79%; niet
arbeidende: 0,04%; andere: 0,73%. (In die getallen zijn de fami-
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lieleden begrepen). Karakteristiek in die getallen is vooreerst het feit, dat 97% van
al de burgers der Sovjet-Unie als staatsarbeider of -ambtenaar werkzaam zijn. Ook
de collectiefboeren zijn werkelijk staatsarbeiders. De zelfstandige bedrijfsuitoefening
is, op onbeduidende resten na, afgeschaft. Ze wordt heden nog maar vertegenwoordigd
door een minimale groep van onafhankelijke boeren, wier inschakeling in het
collectiefbedrijf om technische of andere redenen niet lonend is, bij voorbeeld omdat
het om afgelegen boerderijen in onherbergzame en ontoegankelijke woudgebieden
gaat, of om kleine nevenbedrijven van vissers en jagers, bijzonder in de noordelijke
streken van europees en aziatisch Rusland, of om zulke gevallen, waarin de
Sovjet-regering in nieuw te bewonen distrikten (bijvoorbeeld in het verre Oosten)
tijdelijk weer onafhankelijke boeren toestaat zich daar te vestigen, om hun een prikkel
te geven tot de verhuizing naar die streken.

De Kleinnijverheid
De kleinnijverheid (die hoofdzakelijk handwerk en huisnijverheid, en geringe
overschotten van de handel omvat) is over 't algemeen in dwangverenigingen
ondergebracht. Er is daarbij echter geen sprake van echte verenigingen, doch van
dwangorganisaties van de staat, die elke bedrijfszelfstandigheid van de aangesloten
leden uitsluit. Deze verenigingen werken grotendeels volgens staatsproduktie- en
verdelingsplannen; de grondstoffen en voor een groot deel ook de arbeid worden
hun door de staat toegewezen, en het geringe bedrag dat de ambachtsman na aftrek
van hoge belastingen overhoudt, wordt volgens een bepaald systeem onder de leden
verdeeld. Het inkomen van de leden der kleinnijverheidsverenigingen ligt over 't
algemeen merkelijk onder dat van een industriële vakarbeider. Het gaat hier dus
absoluut om een proletarisch bestaan.
Het overschot van de zelfstandige kleinnijverheid (0,82%) bestaat hoofdzakelijk
uit huisnijverheid, deels met kleinlandbouwbedrijf verbonden, in schaars bewoonde,
van het verkeer afgelegen gebieden, waar een maatschappelijke organisatie niet
doorvoerbaar is. De arbeidsproduktie en het inkomen in deze nog zelfstandig gebleven
huisnijverheid zijn zeer laag, omdat met primitieve arbeidsmethoden gewerkt wordt,
en deze overschotten van een 'zelfstandige' nijverheid slechts zeer ontoereikend met
grondstoffen verzorgd worden.
Een sociaal gemeenschapsgevoel, zoals het zich in de overige wereld, juist in de
rangen van de kleinnijveraars (handwerkers en kleinhandelaars) sterk ontwikkeld
heeft, bestaat in de Sovjet-Unie niet. Ten eerste kende het land reeds voor de revolutie
geen eigenlijke bedrijfsmiddenstand (een omstandigheid die de overwinning van het
bolsjevisme in de steden grotelijks vergemakkelijkte), en in zover neigingen tot zulk
een sociale saamhorigheid
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bestonden, heeft het bolsjevisme ze als 'kleinburgerlijk' bewust de kop ingedrukt
door de vorming van dwangverenigingen, die de vroegere zelfstandige handwerker
en handelaar tot staatsarbeider of -bediende met uitgesproken proletarische
levenshouding degradeerden. Bepaalde kleine huisambachten: overschotten van het
kleinbedrijf, worden in deze ontwikkeling aan zich zelf overgelaten, omdat ze alreeds
door hun sterke lokale verspreiding geen mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling
van een sociaal gemeenschapsgevoel en daardoor ook geen gevaren opleveren voor
de inwendige sociale en politieke structuur van het regime. Deze groepen smelten
trouwens meer en meer weg.

De Industriearbeiders
De politieke, economische en sociale kern van de Sovjetbevolking wordt benevens
de boeren, door de industriële arbeiders en beambten gevormd, die met hun families
thans zeker reeds naar schatting 35% van de gehele bevolking uitmaken. Zij zijn de
eigenlijke politieke steun van het regime, en voor het merendeel overtuigde
communisten. In hun sociale en economische positie zijn ze evenwel geenszins
homogeen.
In de eerste jaren na de revolutie streefde de politiek der Sovjetregering ernaar,
de vroegere sociale en economische verschillen te doen verdwijnen, en de
levensstandaard van het gehele volk op een gelijkmatig peil neer te drukken. Het
nominale zowel als het reële inkomen van de grote massa der beroepsarbeiders werd
daardoor in hoge mate gelijkgeschakeld, m.a.w. praktisch tot een physisch
bestaansminimum teruggebracht. Met het begin der hoogindustrialisering echter, die
door het eerste vijfjarenplan in 1928 ingeleid werd, voerde de Sovjet-regering een
steeds verder schrijdende differentiëring van het looninkomen der arbeiders door.
Stalin verkondigde toen dat in de overgangsperiode tot het eigenlijke communisme,
in de 'socialistische' periode waarin de Sovjet-Unie zich op 't ogenblik bevond, het
marxistische ideaal: 'ieder volgens zijn bekwaamheden, ieder volgens zijn behoeften',
nog niet verwezenlijkt kon worden. In deze overgangsperiode was betaling volgens
het prestatiebeginsel, en daardoor een verregaande loon- en inkomstendifferentiëring
noodzakelijk. Al werd daarmee ook gepoogd een ideologische uitleg te geven voor
de grondige wijzigingen in de loon- en inkomstenpolitiek, in werkelijkheid dwongen
zeer reële overwegingen ertoe zo sterk de nadruk te leggen op het beginsel van het
loon naar prestatie. De pogingen, om door een oproep aan het proletarische geweten
en door de 'geestdrift' de arbeidsprestatie op grote schaal op te voeren, bleken weldra
een mislukking te zijn. De regering zag zich daarom gedwongen tot drastische
middelen haar toevlucht te nemen om de prestatie op te voeren, en het bleek
noodzakelijk een differentieel loon in te voeren,
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dat evenals in de landen met vrijer economisch stelsel het eigenbelang van de
voortbrengende mens aansprak. Alleen door de sterkste nadruk te leggen op het
prestatiebeginsel en het prestatieloon, is het de Sovjetregering gelukt, het
arbeidsrendement sinds 1928 belangrijk op te voeren. Alleszins beschikt zij daarnaast
nog over een andere mogelijkheid om uit de arbeidende mens het laatste te halen:
de dwangarbeid, waaraan heden in de Sovjet-Unie 10-15 millioen mensen in
verplichte arbeidskampen en -formaties onderworpen zijn. Zij maken prestaties
mogelijk, die alleen door een brutale slavenarbeid, welke geen rekening houdt met
mensenrechten noch met de waarde der persoonlijkheid, kunnen afgedwongen worden.
Heden is in de Sovjet-Unie de verhouding tussen het inkomen van de
niet-vakarbeiders en van de gekwalificeerde vakarbeiders ongeveer 174 of 175
(tegenover ongeveer 171 ½ in de europese industrielanden). De werktijd gaat in veel
bedrijven de officiële 7-8 urendag merkelijk te boven, en de hogere inkomsten,
bijzonder van de vakarbeiders, komen veelal alleen tot stand door een niets ontziende
uitbuiting van de arbeidskracht in een geraffineerd opdrijvings- en stukloonsysteem.
Het zogenaamde 'Stachanow' systeem is immers niets anders dan een geraffineerd
systeem van opdrijving der arbeidsprestatie, dat, zonder inachtneming van de
gezondheid van de arbeider, het laatste uit hem tracht te halen. In de praktijk heeft
het ertoe gevoerd, dat slechts weinig arbeiders aan de vereisten kunnen voldoen, die
noodzakelijk zijn, om de hoge, zogenaamde 'Stachanow' lonen te verkrijgen. De
grote massa van de arbeiders moet als gevolg van dit systeem voor hetzelfde of
slechts weinig verhoogde loon aanzienlijk meer presteren dan vroeger. Meermalen
werd bij het 'Stachanow' systeem, voornamelijk in de steenkolenmijnen, de
arbeidsnorm zo verhoogd, dat ze slechts korte tijd kon volgehouden worden, en dan
weer moest worden verlaagd. Een verder gevolg was in veel industrieën een overgrote
slijtage aan de machines, talrijke ongevallen door te hoog arbeidstempo en
verwaarlozing van de veiligheidsmaatregelen, een merkelijke verslechtering van de
kwaliteit der vervaardigde produkten enz. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat de
grote meerderheid van de arbeiders in dit systeem alles behalve een ideaal zien en
het als opdrijvingssysteem afwijzen, ook al moeten zij voor de dwang buigen.
De verschillen tussen de lonen der onderscheiden arbeidskategorieën, die merkelijk
groter zijn dan in andere industrielanden, veroorzaken aanzienlijke verschillen in het
nominaal inkomen. Het nominaal inkomen geeft geen klaar beeld. Aan de ene kant
staan naast het geldinkomen belangrijke reële voordelen voor hoog gekwalificeerde
arbeiders of voor bijzonder hoge arbeidsprestaties; verder geven bepaalde prestaties
die boven de doorsnee liggen, recht om in bepaalde bevoorrechte winkels tegen
lagere prijzen wa-
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ren te kopen die beter zijn dan de doorsnee. Daarbij komen voordelen van de meest
uiteenlopende aard (kleding, extra verlof, gratis verblijf van meerdere weken in
kuuroorden voor de arbeider en zijn familie enz.). Er dient evenwel op gewezen dat
slechts een klein deel van de arbeiders het genot van die speciale voorrechten te beurt
valt. De levensstandaard van de grote massa der industriële arbeiders is buitengewoon
laag. De doorsnee reële inkomsten liggen rond 30-40% van de europese doorsnee,
ondanks gedeeltelijk merkelijk lagere arbeidstijd. De omzet van textielwaren,
schoenen, huisraad, zeep en andere verbruiksgoederen bereikt slechts 1/3 tot 1/5 van
die der meeste europese landen, afgezien van de doorgaans geringe kwaliteit.
Bijzonder ongunstig is de woningtoestand. In de grotere steden beschikt de
bevolking per hoofd tussen 4 tot 5 v.m. woonruimte. In de nieuw-ontstane
industriesteden in de Oeral, in West- en Middensiberië, en in andere
nieuw-geïndustrialiseerde aziatische gebieden zijn de woontoestanden voor de
arbeiders uiterst primitief en ontoereikend. Het merendeel van de hier pas gevestigde
arbeiders woont in menige dezer steden in barakken, die in de winter soms nauwelijks
verwarmbaar zijn. Veelal ontbreken de eenvoudigste hygiënische inrichtingen.
De positie van de arbeiders in de bedrijven is belangrijk minder vrij dan in de zog.
'kapitalistische' landen. Er heerst strenge arbeidstucht. De staat wijst de arbeidsplaatsen
aan, zonder zijn oorlof mag de arbeider niet verplaatst worden. In grootste omvang
worden vrouwen tot de arbeid getrokken. Dit heeft vaak een langere scheiding van
de familie tot gevolg. Rond 40% van de Russische industriearbeiders zijn vrouwen
(tegenover 15-20% in de overige industrielanden). Dit heeft verschillende oorzaken.
Aan de ene kant is het inkomen van de doorsnee arbeider zo gering, dat de familie
op het meeverdienen van de vrouw is aangewezen om te kunnen leven. Anderzijds
is tengevolge van het buitengewoon geforceerde tempo van de industrialisering,
evenals van de geweldige oorlogsverliezen aan mensen, de behoefte aan arbeiders
buitengewoon groot. Ze kan daarom enkel door sterkste aanhaling van de vrouw
gedekt worden. Dit loopt uit op een mateloze roofbouw van de arbeidskracht en de
gezondheid der vrouw. Zij wordt overal op dezelfde wijze ingezet als de man, ook
in beroepen waarin in cultuurlanden geen vrouw aan het werk gesteld wordt. In de
USSR werken tienduizenden vrouwen heel de dag in de kolenmijnen. Een uitgebreide
bescherming der vrouw in de weken voor en na de bevalling kan de nadelen van deze
roofbouw niet weer goedmaken.
Wanneer ondanks deze uitbuiting van de arbeidskracht der vrouw, het
geboorteoverschot in de Sovjet-Unie nog steeds zeer hoog is, dan is dat in de eerste
plaats daardoor verklaarbaar, dat ook heden nog de meerderheid der bevolking
(60-65%) in het landbouwbedrijf of althans op het land
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werkzaam is. Hierin ligt de oorzaak van het geboorteoverschot; in de grotere steden
is het om voornoemde redenen in de laatste tien jaren sterk achteruitgegaan.
In ieder geval wordt de arbeidskracht van de huidige generatie en voornamelijk
van de industriële arbeiders, in overgrote mate ten nutte gemaakt. Dat blijkt b.v.
reeds uit het feit dat, volgens de laatste volkstelling van 1939, nog geen 6% van de
bevolking boven de 60 jaar oud was (tegenover 12-16% rond dezelfde periode in de
overige grotere europese landen). Zelfs wanneer men in aanmerking neemt, dat het
Russische volk een 'jong' volk is, en het aandeel der kinderen en jonge lieden er
merkelijk hoger is dan bij de meeste europese volken, dan komt toch in dit getal heel
duidelijk het feit tot uiting, dat de huidige generatie in de Sovjet-Unie slechts een
betrekkelijk korte leeftijd bereikt, dat ze met 50-60 jaar praktisch uitgeput is. Wanneer
men dit getal op de stadsbevolking kon omrekenen, zou er uit blijken dat het aandeel
der ouderdomsklassen boven 60 jaar er nog aanmerkelijk geringer is, terwijl op het
land, tengevolge van de meer draaglijke levens- en arbeidsvoorwaarden, het aandeel
vermoedelijk belangrijk boven de doorsnee van 6% ligt.
De arbeidstucht in de industriële bedrijven is zeer streng. Minderprestatie in
hoeveelheid, evenals in kwaliteit van de arbeid, wordt met hoge loonaftrekken bestraft;
in zware gevallen met tijdelijke verplaatsing naar een gedwongen arbeidskamp.
Dezelfde straf treft de arbeider, wanneer hij meermalen zonder reden wegblijft van
het werk. Dat de arbeider, evenals elke andere Sovjetburger aan zijn werkplaats
voortdurend onder bewaking van de geheime politie en de partij staat, hoeft niet
bijzonder naar voren gebracht te worden.
Over 't algemeen beschouwd, is dus de sociale en economische toestand ook van
dit deel der bevolking dat eigenlijk de vruchtgebruiker van de revolutie zou moeten
zijn, buitengewoon gedrukt. Zij kan geen enkele vergelijking doorstaan met de
toestand van de arbeidende klasse in de niet-marxistische landen. Daaraan verandert
ook niets het feit, dat een beperkt aantal gekwalificeerde vakarbeiders en bijzonder
produktieve 'Stachanow' arbeiders nominale inkomsten ontvangt, die aanzienlijk
boven het doorsnee-inkomen van de arbeiders liggen. Ook bij dit beperkte aantal is
het reële inkomen belangrijk lager dan dit van de gelijkaardige arbeiders in het
buitenland. Dit feit is licht begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat de staat, om zijn
enorme behoeften aan kapitaal voor de bewapening, de industrialisering, het
verkeerswezen en de technisering van het landbouwbedrijf te dekken door belastingen
van allerlei aard, vooral door een overdreven strenge omzetbelasting (deels tot 75%
van de prijs) ook op het grootste deel van het inkomen der arbeiders beslag legt. In
ieder
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geval zijn de inkomsten-verschillen onder de industriële arbeiders niet hoog genoeg,
om hier een noemenswaardige sociale differentiëring te laten opkomen. Het levenspeil
is ook bij de beter gestelde arbeiders volkomen proletarisch.

De ambtenaren
Hetzelfde geldt voor de grote massa der ambtenaren, die in hun geheel een reusachtig
bureaucratisch apparaat van vele millioenen hoofden vormen. Ook hun bestaan is
veruit overwegend proletarisch, zonder grotere sociale of economische differentiëring.
Een uitzondering maken alleen een kleine groep hogere technische en economische
staatsambtenaren, leiders der grote industrie-, verkeers- en bankbedrijven, van de
trusts, de centrale bedrijfsorganisaties, en ook gedeeltelijk van de kunstenaars en de
bijzonder gekwalificeerde wetenschapsmensen. Hier zijn inkomens die het 10-20
voudige van het inkomen van de doorsneearbeider bedragen, geen zeldzaamheid.
Daarmee stemt dan overeen, een levenshouding die zich aanzienlijk boven het
proletarische niveau van de brede massa verheft.
Men heeft in het buitenland in het ontstaan van deze sociale groep tekenen menen
te zien van een sterkere sociale differentiëring en een zekere 'verburgerlijking' van
het regime, en gelooft dat van hieruit eens een hervorming, niet alleen van de sociale
indeling, maar ook van de geest en de innerlijke structuur van het gehele systeem
zou kunnen uitgaan. Dit lijkt me een verkeerde gevolgtrekking. Hier kan inderdaad
geen nieuwe gesloten sociale klasse met eigen sociale en culturele traditie ontstaan,
omdat vooral de zekerheid, de stabiliteit en de continuïteit die daarvoor nodig zijn,
ontbreken. Deze personen zijn in hun positie voortdurend in gevaar. Zij moeten als
zondebokken voor de steeds weer aan het licht tredende gebreken en fouten van dit
reusachtige, logge bureaucratische apparaat, voor de altijd en overal voorkomende
fouten en tekortkomingen, hun hoofd gereedhouden. Ze worden steeds weer uitgeroeid
en opnieuw voltallig gemaakt. Hun hoge inkomsten zijn voor het grootste deel een
risico-premie voor de gevaren waaraan ze voortdurend blootgesteld zijn. Deze groepen
hebben geen eigen cultuurbewustzijn, omdat ze daarvoor niet de vereiste geestesen zielsvoorwaarden meebrengen en omdat een eigen, zelfstandig cultuurbewustzijn
in de Sovjet-Unie tengevolge van de volledige kneveling van alle geestelijke vrijheid
en zelfstandigheid zich volstrekt niet vormen kan. Deze groepen hebben ook onder
elkaar nauwelijks gezellige omgang en geen geestelijke uitwisseling, omdat de sfeer
van algemeen mistrouwen en de vrees voor verklikking die gezellige omgang in de
Sovjet-Unie totaal onmogelijk maken. Deze groepen kunnen tenslotte ook, tengevolge
van de onzekerheid van hun economische positie en de moeilijkheid om
noemenswaardige vermogens
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te vergaren en na te laten, geen bezitstraditie ontwikkelen. Hier kan dus geen nieuwe,
enigermate gesloten sociale groep met eigen klasse- of cultuurbewustzijn ontstaan.
Een uitholling van de sociale structuur van het systeem en daardoor van het systeem
zelf, is van hieruit onmogelijk. Daarvoor is deze groep ook in aantal veel te zwak.
Hij staat bovendien nog onder een bijzonder intensieve bewaking van de politie.
Het leger is vast in handen van de politieke leiding. Daarvoor zorgt enerzijds een
intensieve politieke scholing, maar ook een bijzondere tucht en een politieke
bewaking, waaraan ook de hoogste kopstukken onderworpen zijn. Al de belangrijke
militaire posten zijn met overtuigde communisten bezet, die de politieke leiding zijn
toegedaan. Deze heeft zelf alles gedaan om die trouw te sterken: hoge wedden,
begunstigde sociale en economische positie, zorg voor de militaire en nationale geest,
in een merkwaardige, voor de niet-bolsjewist moeilijk te begrijpen symbiose met het
internationalisme en de idee van de wereldrevolutie, waarvan het bolsjewisme zich
in een soort Russisch messianisme juist de voorvechter voelt. Voegen we daarbij de
geweldige militaire en politieke successen en we zullen begrijpen, dat het
officierskorps en vooral zijn hoofden geen reden hebben om een systeem ten val te
brengen, dat hen materieel en sociaal zozeer begunstigt, hun aanzien zo verhoogt,
en dat de Russische machtspositie in de wereld door zijn militaire successen zo
buitengewoon gesterkt heeft, dat zelfs een tsaar in zijn stoutste dromen het zich zo
niet had durven voorstellen.

De boeren
De volkslaag met de minste sociale en economische differentiëring wordt heden door
de Russische boeren gevormd. Zij is meteen de klasse die voor het bolsjevisme de
meest problematische blijft.
De Sovjet-Unie is ook heden nog, na 20 jaren intensiefste industrialisering,
overwegend een boerenvolk. De landbouwers en landarbeiders vormen met 60-65%
der bevolking steeds nog de kern van dit grote land. Deze volkslaag is na de
afschaffing van het grootgrondbezit, evenals van de groot- en middelmatige
landbouwbedrijven, economisch, sociaal en psychologisch de meest homogene
volkslaag, veel homogener nog dan in de tijd van de tsaren. Dit werd evenwel slechts
daardoor mogelijk gemaakt, dat de gehele Russische boerenstand nog onder het
niveau van het vroegere kleinlandbouwbedrijf werd neergedrukt.
Het type van de Russische boer wordt heden vertegenwoordigd door de
collectiefboer, die niet meer eigenaar is van zijn hofstede, maar een man, die door
middel van een dwangvereniging een voor de staat arbeidende landarbeider geworden
is. In de collectiefbedrijven, waarin het vroegere bezit van de boeren alsook dat van
de grootgrondbezitters ten bate van een dorps-
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gemeenschap werd samengebracht, en dat naar een eenvormig plan door de
dorpsgemeenschap collectief wordt beheerd, is, ondanks enorme kapitaalbeleggingen
voor de technisering van het bedrijf, voor kunstmest en moderne
grondbewerkingsmethoden, voor de inrichting van een groot aantal standplaatsen
voor motoren en traktoren, welke gereedschappen en machines tegen aflevering van
een deel van de oogst ter beschikking van de collectiefbedrijven worden gesteld, de
grondopbrengst tegenover de tsaristische tijd maar weinig gestegen. Ze blijft in ieder
geval bij de opbrengst van de europese landbouwbedrijven nog grotelijks achter
(voor graangewassen met 50-60%). De arbeidsproduktiviteit staat in de akkerbouw
en nog meer in de veeteelt op een zeer laag peil, omdat het persoonlijk belang bij de
arbeidsprestatie in veel geringer mate aanwezig is, dan wanneer de boer zelf eigenaar
van de grond was.
Van de opbrengst neemt bovendien de staat onder vorm van zeer hoge
voedingsbelastingen en slecht betaalde dwangleveringen veruit het grootste deel in
beslag, zodat voor de verdeling onder de leden van het collectiefbedrijf maar weinig
meer overschiet. De betaling van de 'genoten' geschiedt voornamelijk in
natuurvoortbrengselen, naar gelang de arbeidsprestatie. De geldlonen zijn zeer laag.
Zij bedroegen b.v. in het jaar 1937 per lid gemiddeld slechts 250-270 roebel voor
het hele jaar. Dat was toen juist genoeg om een tot twee paar laarzen te kopen.
Daarmee staat de Russische collectiefboer op een sociaal en economisch peil dat
nog aanzienlijk lager ligt dan het op zich zelf reeds lage niveau van de Russische
kleinboer in de tijd van de tsaren. Alleen de aanvulling van dit inkomen door de
opbrengst van zijn klein eigenbedrijf, waarin hij ½ tot 1 hektare pachtland voor zijn
tuinbouwbedrijf en klein vee, misschien nog met één koe, mag bewerken, verzekert
hem een uiterst bescheiden bestaan, dat echter in geen geval de vergelijking kan
doorstaan met de levensstandaard van de europese kleinlandbouwer. De Russische
boer heeft totnogtoe (naast de physisch vernietigde hogere sociale klasse) de kosten
en offers van het bolsjewistische experiment gedragen, en draagt ze ook verder.
Reeds onder de tsaren was het zijn lot, het hoofdaandeel van de lasten van deze staat
op zich te nemen. Dit lot heeft hem in verscherpte mate onder het bolsjewisme
getroffen. Het is daarom licht te begrijpen, dat juist bij de Russische boeren algemene
ontevredenheid heerst met het dwangsysteem van het collectiefbedrijf. Het druist
tegen alle overgeërfd en natuurlijk denken van de boer in, is in strijd met al zijn
natuurlijke bezitsinstinkten, maakt de totdantoe zelfstandige (ofschoon gedeeltelijk
van de grootlandbouwer economisch afhankelijke) boer tot arbeidsslaaf van de staat,
ontneemt hem het bezit van zijn hofstede en drukt zijn levensstandaard nog dieper
neer dan voor de revolutie. Juist in landbouwerskringen heerst
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een doffe, dreigende ontevredenheid, die zich weliswaar heden niet meer ontlaadt
in openbare oproeren, nadat vroegere pogingen van die aard bloedig en gruwelijk
onderdrukt werden. Doch de boer zal met het systeem van de 'socialistische'
landbouweconomie in de vorm van collectiefbedrijven nooit vrede nemen. Die
ervaring heb ik zelf uit vele gesprekken met Russische boeren in de Oekraïne tijdens
de laatste oorlog opgedaan. Op geringe uitzonderingen na, zal de Russische boer
steeds innerlijk een tegenstander van het regime blijven. Van de landbouwers zal
eens (zij het na lange tijd) een innerlijke omvorming van het regime uitgaan. Want
op de duur, kan geen staat, ook wanneer hij de brutaalste en meest geraffineerde
methoden aanwendt, tegen de wil en het belang van de meerderheid van zijn bevolking
in, (ze moge nog zo goedmoedig, geduldig in het verdragen van lijden en afkerig
van geweld zijn als de Moezjiks) een politiek en economisch-sociaal systeem in stand
houden, dat zo radikaal indruist tegen de opvattingen van deze meerderheid.
Het bolsjevisme zal er nooit in slagen, het Russische landbouwersprobleem op te
lossen. Eens zal de boer dit systeem in zijn gewelddadigheid en tegennatuurlijkheid
vernietigen.
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Bedrijfssociologie en Hoger Onderwijs
door Dr F.J.C.J. Nuyens
'The difficulties in industrial relations embrace all the
factors to be found in the structure of society itself.'
Fortune, February 1949, p. 105.
IN het rapport van de studiecommissie inzake de Bedrijfskadertraining1., waarvan
schrijver dezes het voorzitterschap bekleedde, wordt de vraag gesteld of niet verwacht
moet worden dat in de komende jaren het zwaartepunt van de Bedrijfskadertraining
van het bedrijfsleven naar het onderwijs (vak-onderwijs, middelbaar- en
hoger-onderwijs) verlegd zal moeten worden. Alvorens op deze vraag een beredeneerd
antwoord te geven lijkt het niet ondienstig de Bedrijfskadertraining in haar ontstaan
en doelstelling kort te typeren.
De Bedrijfskadertraining2. (Nederlandse vertaling van: Training Within Industry)
is een methode, in de oorlogsjaren uitgewerkt ter oplossing van urgente problemen,
waarvoor zich het Amerikaanse bedrijfsleven zag gesteld. Deze problemen hingen
samen met de opbouw van de oorlogsindustrie. Zij hadden betrekking op het
aannemen van nieuwe werkkrachten en de noodzaak deze zo spoedig mogelijk tot
geschoolde arbeiders op te leiden, op de dringende eis van goede verhoudingen tussen
leidinggevende en uitvoerende arbeid, opdat het productieproces door geen
arbeidsconflicten zou worden geremd en op de wenselijkheid de werk-methoden zó
te verbeteren, dat uit mensen en materiaal het hoogste rendement zou worden gehaald.
Ter bereiking van deze doeleinden werden verschillende programma's opgesteld,
waarvan de volgende de voornaamste zijn:
Het programma Werk-Instructie (W.I.).
Het programma Werk-Verhoudingen (W.V.).
Het programma Werk-Methoden (W.M.).
Deze programma's bevatten de stof voor vijf-daagse cursussen (5 × 2 uur), die aan
groepen van ongeveer tien personen gegeven worden. Het programma Werk-Instructie
beoogt hen, die in bedrijfsverband anderen moeten instrueren een methode te leren,
waardoor men in korte tijd de kennis of

1.

2.

Deze Commissie werd in het leven geroepen door het Bestuur van de Psychologische Afdeling
van het Thymgenootschap in September 1948. Zij kwam met haar rapport gereed in Februari
1949.
De gebruikelijke afkorting is: B.K.T.
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vaardigheid, die men zelf bezit aan anderen kan overdragen, het programma
Werk-Verhoudingen wil allen, die leiding moeten geven aan het werk van anderen,
erop wijzen hoe zij als chef moeten optreden om met hun ondergeschikten een goed
en prettig samenwerkende groep te vormen, terwijl het programma Werk-Methoden
het toezichthoudend personeel een critische houding wil bijbrengen ten opzichte van
de gevolgde werk-methoden om deze, waar het mogelijk is, te verbeteren.
De toepassing van deze programma's in het bedrijfsleven van de Verenigde Staten
is een groot succes geweest en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de
eerbied-afdwingende prestaties van de Amerikaanse oorlogsindustrie. Geen wonder
dat na de oorlog de belangstelling voor de bedrijfskadertraining niet is verzwakt en
men zich heeft afgevraagd in hoeverre de na-oorlogse problemen van het bedrijfsleven
met deze methode opgelost kunnen worden. Deze belangstelling bleef niet tot Amerika
beperkt, maar werd door de West-Europese landen overgenomen. Wat Nederland
betreft: zowel door rechtstreekse kennismaking in Amerika, als via Engeland, waar
reeds in het begin van 1944 de B.K.T.-programma's de aandacht hadden getrokken,
kwam men spoedig tot de overtuiging dat de B.K.T. ook in ons bedrijfsleven
belangrijke diensten zou kunnen bewijzen. Bij besluit van de Minister van sociale
zaken van Februari 1947 werd bepaald dat de introductie van de B.K.T. zou
geschieden onder verantwoordelijkheid van de Fundatie 'Werkelijk Dienen', Stichting
tot bestudering en bevordering van Sociale Moraal. In samenwerking met het Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde heeft deze Fundatie in het leven geroepen het
Nederlands Instituut voor Personeelsleiding, dat gevestigd is in Huize 'Beukenstein'
te Driebergen. Dank zij de werkzaamheden van dit Instituut hebben in de afgelopen
twee jaren de meeste van onze grootbedrijven, benevens een aantal overheidsdiensten,
met de beginselen van de B.K.T. kennis gemaakt.
Wat is het resultaat?
Bij het beantwoorden van deze vraag beperken wij ons tot het programma
Werk-Verhoudingen. Deze beperking is gerechtvaardigd daar zowel door vóór- als
tegenstanders van de B.K.T. dit programma als het kernpunt wordt beschouwd. De
vóórstanders wijzen erop dat goede verhoudingen tussen leidinggevende en
uitvoerende arbeid, tussen chefs en ondergeschikten, voorwaarden zijn, ook voor het
verbeteren van de instructie of de arbeidsmethoden. Bij tegenstanders kan men vaak
de klacht vernemen dat invoering van de B.K.T. in een of ander bedrijf nutteloos is
geweest omdat de houding van de leidinggevende functionarissen ten opzichte van
hun ondergeschikten zich niet heeft gewijzigd. Dit laatste verwijt is steeds onbillijk
en in vele gevallen ook voorbarig. Enige al te enthousiaste propagandisten van de
B.K.T. mogen hier of daar het misverstand gewekt hebben dat deze
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methode zou pretenderen iemand door middel van een vijf-daagse cursus tot een
goed chef te maken, wie nauwkeurig de zaak bestudeert zal tot de bevinding komen
dat nóch in de bedoeling van de samenstellers, nóch in geest of letter van de
programma's een aanleiding tot deze misvatting te vinden is. De bedrijfskadertraining
wil allen, die leiding moeten geven aan het werk van anderen, vormen tot goede
leiders. In een cursus van 5 × 2 uur worden de beginselen van goede leiding
uiteengezet en het is de taak van de deelnemers deze beginselen in de praktijk van
het alledaagse werk te gaan toepassen. Niet de cursus, maar de toepassing in de
praktijk is het belangrijkste en de B.K.T wenst dan ook uitdrukkelijk dat degene, die
de cursus gegeven heeft, (de z.g. trainer) zijn cursisten met raad en daad blijft terzijde
staan. Ook in het bovengenoemde rapport wordt er nog eens op gewezen dat het
hoofdmoment van de B.K.T. niet gezocht moet worden in de cursus alleen, maar in
de doorvoering in de praktijk ('follow-up'), waardoor de training wordt voortgezet.
Dat ook deze voortgezette training niet een kwestie is van enige weken of maanden,
behoeft wel geen uitvoerig betoog. Leider zijn vraagt de inzet van heel de
persoonlijkheid, vorming tot leider is een proces, waarbij de gehele persoonlijkheid
betrokken is. Deze vorming van de persoonlijkheid is eigenlijk nooit afgesloten, het
is een langzaam en geleidelijk proces, dat het hele leven omvat, al moet worden
toegegeven dat dit proces in de verschillende stadia van het leven (jeugd, volwassen
leeftijd, ouderdom) anders verloopt.
Men kan er de B.K.T. dus geen verwijt van maken, dat zij bij haar pogingen de
leiders in het bedrijfsleven tot goede leiders te vormen niet op snelle en voor iedereen
zichtbare resultaten kan wijzen. Voor wie enigszins achter de schermen van de
personeelsverhoudingen kan kijken, zijn deze resultaten in vele gevallen trouwens
zeer bemoedigend.
Behalve de omstandigheid, dat vorming van mensen in het algemeen een langdurig
proces vereist heeft de B.K.T. nog met een bijzondere moeilijkheid te kampen. Dit
systeem beoogt de vorming van goede leiders, het aankweken van de juiste
leidersmentaliteit, waardoor de chef 'een steun en een voorbeeld' wordt voor zijn
ondergeschikten. De personen, die gevormd moeten worden zijn reeds in het
bedrijfsleven werkzaam, gedeeltelijk reeds jaren lang. Zij hebben zich over hun plaats
als leider een idee gevormd, en door de praktijk zich een zekere stijl eigen gemaakt,
waarin zij die idee verwerkelijken. Waar deze idee en deze praktijk niet
overeenstemmen met het ideaal van de leider, zoals de B.K.T. dat ziet, kan er niet
zozeer sprake zijn van vorming als van her-vorming, her-oriëntering of re-educatie.
Het werk van de B.K.T. wordt daardoor ongetwijfeld veel moeilijker, maar het blijft
niet minder noodzakelijk. Her-oriëntering, re-

Streven. Jaargang 2

1049
educatie, uitbouw van een ideologische grondslag voor de straks komende juridische
structuurveranderingen in ons bedrijfsleven kan niet genoeg bepleit worden. Dat de
bedrijfskadertraining, niet als monopolie-houdster, maar tesamen met andere methoden
als studiedagen, conferenties, discussies, schriftelijke uiteenzettingen e.d. veel tot
de zo noodzakelijke mentaliteits-vernieuwing zal kunnen bijdragen, lijkt ons niet
twijfelachtig.
De vraag dringt zich echter op of de, in verband met de verwachte
publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie zo uiterst belangrijke, geestes-vorming ook
niet buiten het bedrijfsleven moet worden aangepakt. Wij hebben boven opgemerkt
dat de mens geheel zijn leven lang vatbaar blijft voor vorming en ontwikkeling, maar
dat er perioden zijn, waarin deze vatbaarheid en ontvankelijkheid groter is. In het
algemeen zal de mens zich gemakkelijker laten vormen naarmate hij jonger is en als
een periode van bijzondere gevoeligheid voor vorming en beïnvloeding mogen wij
zeker beschouwen de jaren, waarin de jonge mens zich een bepaalde maatschappelijke
loopbaan voor ogen heeft gesteld en zich de kundigheden tracht eigen te maken, die
voor een succesvol vervullen van de door hem gekozen maatschappelijke taak
noodzakelijk zijn. Voor hen, die deze taak in het bedrijfsleven zullen vinden, bestaat
de naaste voorbereiding in een of andere vorm van onderwijs: vak-onderwijs,
middelbaar of hoger onderwijs. Wij beperken ons tot het laatste, omdat een groot
deel van hen, die in het bedrijfsleven de leidende posities innemen, uit het hoger
onderwijs voortkomt.
Er zijn de laatste tijd verschillende opmerkelijke pleidooien verschenen voor de
stelling, dat zij, die geroepen zijn leidende functies in het bedrijfsleven te gaan
bekleden, op deze taak niet slechts voorbereid moeten worden voorzover het de
technische kant betreft, maar evenzeer wat aangaat het sociale aspect.
In een artikel in De Tijd, van Woensdag 11 Augustus 1948, getiteld 'De sluitsteen
van ons technisch hoger onderwijs' behandelt Dr Ir. H.J.A. De Goey het vraagstuk
speciaal met betrekking tot de ingenieursopleiding. Na erop gewezen te hebben dat
ons technisch hoger onderwijs wat de zuiver natuurwetenschappelijke kant betreft
'over het algemeen iedere vergelijking met het buitenland kan doorstaan', bepleit hij
een uitbreiding van de niet natuurwetenschappelijke vakken. Dit komt niet voort uit
gebrek aan waardering voor hetgeen op dit gebied reeds werd verricht: 'men heeft al
jaren geleden... een tweetal leerstoelen ingesteld: voor staatsrecht en voor arbeidsrecht;
de namen Aalberse en Veraart zijn onverbrekelijk verbonden met de opleiding van
de Delftenaar tot sociaal ingenieur'. Wat echter naar het oordeel van de auteur
ontbreekt, is de wetenschap omtrent 'mens en techniek', of omtrent 'de mens in het
bedrijfsleven'. Het is de wetenschap waarvoor in het Amerikaans bedrijfsleven
momenteel grote belangstel-

Streven. Jaargang 2

1050
ling bestaat en die daar wordt aangeduid als 'human relations' of 'industrial relations'.
'Het is' - aldus De Goey - 'eigenlijk een nieuwe wetenschap, die vele randgebieden
van andere wetenschappen in zich bevat: psychologie en psychotechniek, sociologie,
economie, hygiëne, productie-technologie en wat al niet meer. Deze nieuwe
wetenschap moet de condities achterhalen, onder welke de arbeider zijn werk
verrichten kan, niet alleen zo efficiënt mogelijk voor de onderneming, doch ook: met
ontplooiing van geheel zijn menselijke persoon!'
Het komt ons voor dat de nieuwe 'wetenschap der arbeidsverhoudingen', door de
auteur goed wordt getypeerd als hij zegt dat deze 'vele randgebieden van andere
wetenschappen in zich bevat'. Dit mag echter in geen geval betekenen dat deze
wetenschap geen eenheid zou zijn, doch slechts een verzameling van
wetenswaardigheden, die eigenlijk tot het domein van andere wetenschappen behoren,
kortom een: 'de omnibus aliquid, de toto nihil'. Wij zullen van één wetenschap moeten
uitgaan, die echter gemakkelijk contact heeft met de genoemde wetenschappen,
vooral in die zin, dat zij van de gegevens van deze wetenschappen kennis neemt en
deze op haar eigen manier verwerkt. Wij zijn van mening dat de sociologie deze
wetenschap is, niet de algemene sociologie, maar de sociologie toegepast op het
bedrijfsleven of de bedrijfssociologie. Het object van de algemene sociologie is 'de
menselijke samenleving als zodanig'3., of volgens een andere definitie 'het menselijk
leven in groepsverband'.4. De bedrijfssociologie heeft de samenleving in het bedrijf
tot voorwerp, zij bestudeert het speciale groepsverband, dat wij als bedrijf of
onderneming aanduiden. De nieuwe wetenschap der arbeidsverhoudingen zal de
wetenschap der bedrijfsgemeenschap moeten zijn. Evolutie van de
bedrijfsgemeenschap, opbouw van de bedrijfsgemeenschap, persoon en
bedrijfsgemeenschap zijn de grote themata, waarvan de toekomstige bedrijfsleider
niet minder goed op de hoogte zal moeten zijn dan van de technische en commerciële
kant van zijn functie. De bedrijfssociologie, die wij hier bedoelen, zal de vraagstukken
van de algemene sociologie moeten bestuderen in hun toepassing op het bedrijfsleven.
Het is inderdaad juist, zoals wij in het motto van dit artikel reeds aanduidden, dat de
problemen van het bedrijfsleven dezelfde zijn als die welke zich voordoen in groter
maatschappelijk verband. Noemen wij slechts de ontwikkeling van de
medezeggingschap, die haar pendant vindt in de ontwikkeling van de staatkundige
democratie. Ook kwesties als gezag en gezagsdrager, verantwoordelijkheid, individu
en gemeenschap, voor de staatsgemeenschap van het hoogste belang, vinden in het
bedrijfsleven overeenkomstige toepassing. Wij willen er ook op wijzen dat de bedrijfs-

3.
4.

J.P. KRUYT, Art. 'Sociologie' in E.N.S.I.E. deel III, blz. 205.
P.J. BOUMAN, 'Algemene Maatschappijleer', A'dam, 1947, blz. 9.
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sociologie, waaraan wij de sociale vorming van onze toekomstige bedrijfsleiders
zouden wensen toevertrouwd te zien, geen louter positieve, beschrijvende,
registrerende wetenschap moet zijn. Een diagnose van de kwalen, waaraan ons
bedrijfsleven lijdt moet voorafgaan, maar wij mogen daarbij niet blijven staan.
Genezing en herstel is het voornaamste en de bedrijfssociologie zal daarom moeten
voorlichten omtrent de middelen, waardoor een gezonde en bloeiende
bedrijfsgemeenschap kan worden opgebouwd. Zij zal dit slechts kunnen als zij
enerzijds steunt op de wijsgerige sociologie, de wetenschap omtrent de
onveranderlijke, in de natuur van de mens verankerde normen omtrent individu en
gemeenschap en anderzijds op de positieve sociologie, de leer omtrent de
veranderlijke, steeds wisselende verschijnselen en vormen, waarin het
gemeenschapsleven zich openbaart. De bedrijfssociologie is een zelfstandige, doch
geen onafhankelijke wetenschap. Zij heeft haar eigen object: de bedrijfsgemeenschap,
maar bij het bestuderen van dat object zal zij nauw contact moeten onderhouden met
andere sociale wetenschappen als sociale psychologie en sociale paedagogiek. Zij
zal tenslotte, als wijsgerige sociologie, streven naar een synthese met andere
wetenschappen, die de vraag beantwoorden hoe de mens moet zijn en hoe hij moet
handelen: de ethica namelijk en de moraal.
Op het grote belang van de sociale wetenschappen voor het bedrijfsleven wordt
gewezen door Drs H.L. Zeelenberg in een artikel, dat wij hier graag willen vermelden.
Het is getiteld: 'Industrialisatie, arbeidsproductiviteit en sociale verhoudingen in het
bedrijfsleven' en verscheen in de Economisch-statistische Berichten van 1 December
1948.
'In veel ondernemingen' - aldus de schrijver - 'waar men er oprecht naar streeft de
mensen ook werkelijk als mensen te behandelen, zal men zich nog vertrouwd moeten
maken met de gedachte, dat er voor goede verhoudingen meer nodig is dan sociale
zorg, ondersteuningsfondsen, extra kinderbijslag, pensioenvoorzieningen,
personeelsverenigingen e.d. Het personeelsbeleid in een onderneming heeft een
minstens even belangrijke taak bij het kweken van gezonde verhoudingen en goede
geest, kortom al datgene wat men het moreel van de troep pleegt te noemen' (blz.
947).
Fundamentele kennis omtrent deze taak van het personeelsbeleid verwacht schrijver
van onze Hogescholen, Universiteiten en gespecialiseerde wetenschappelijke
instituten.
'De sociale wetenschappen zijn aan onze Universiteiten en Hogescholen behoorlijk
vertegenwoordigd. Naast economie en arbeidsrechts zijn sociologie, sociale
psychologie en sociale paedagogiek erkende begrippen geworden. Node missen wij
in dit opzicht in Delft en Rotterdam verschillende mogelijkheden, die men elders
reeds wel heeft... Enige kennis van de structuur der samenleving, van het menselijk
gedrag in groepsverband, van de
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kunst van leidinggeven is toch wel het minste wat men mag eisen als deze
afgestudeerden de maatschappij ingaan.'
Terecht merkt schrijver op dat het bij de stand van de sociale wetenschappen in
ons land verwonderlijk is hoe weinig aandacht er nog aan de bedrijfssociologie, het
gebied der 'industrial relations' is besteed.
Tenslotte wijst Zeelenberg nog op enige buitenlandse voorbeelden, waarvan het
onlangs in België opgerichte 'Centre d'études des problèmes humains du travail' zeker
bijzonder onze aandacht verdient.
De plaats van de sociale wetenschappen in het economisch hoger onderwijs is het
thema van een artikel, door Prof. Dr P.J. Bouman gepubliceerd in De Economist5. en
getiteld: 'Economisch hoger onderwijs in een tijdperk van structuurveranderingen'.
Schrijver meent vooral te moeten waarschuwen tegen een te ver gaande specialisering
in het economisch denken:
'Bij alle erkenning van de waarde en de noodzakelijkheid der gespecialiseerde
economische en bedrijfseconomische training, mag van de student in de economie
worden verlangd, dat hij ook enigermate thuis is in de sociale problematiek en daarbij
in het bijzonder studie maakt van de wijze waarop de verschillende sferen elkander
doordringen. Het komt nog steeds voor, dat goed-geschoolde economen slechts een
vaag idee hebben van de betekenis van de sociale vraagstukken' (blz. 734).
Bouman wijst daarbij op het groeiend inzicht in de interdependentie der
wetenschappen, de 'meer-dimensionale' beschouwingswijze en de taak van
'generalisten' voor de bestudering van problemen, waarbij deze interdependentie der
wetenschappen duidelijk tot uiting komt. Hij citeert daarbij een stelling uit de
dissertatie van F.L. Polak6., die wij hier - eveneens met algehele instemming - laten
volgen:
'De opvoeding tot interdependent denken en het onderzoek van probleemeenheden
op wetenschappelijk, resp. wetenschappelijk-wijsgerig grensgebied vormen een
onmisbaar tegenwicht tegen de op zichzelf evenzeer noodzakelijke specialisatie der
vakwetenschappen. De “generalisten”, die zich toeleggen op de bestudering der
structurele samenhang, kunnen worden beschouwd als een nieuw soort specialisten,
die in een dringende maatschappelijke behoefte voorzien' (blz. 733).
Wij zeiden reeds dat de bedrijfssociologie naar onze mening door deze
'generalistische' geest gekenmerkt moet zijn: enerzijds steunend op wijsbegeerte en
moraal, anderzijds ten volle rekening houdend met de gegevens van de positieve
sociologie, de sociale psychologie en de sociale paedagogiek. Bouman wijst tenslotte
op enige voorbeelden uit het buitenland (Verenigde Staten, Engeland, Duitsland),
waar het belang van de sociale

5.
6.

Jaargang 96, nr 11, November 1948, blz. 725-741.
Kennen en keuren in de sociale wetenschappen, 1948.
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wetenschappen voor de economie in het algemeen steeds duidelijker wordt ingezien.
Deze verwijzing naar het buitenland krijgt een enigszins ander karakter in de
publicaties van Dr Herold, die wij tot slot kort willen bespreken. In een tweetal
artikelen in De Linie7. en een aantal beschouwingen in het tijdschrift Mens en
Onderneming8. houdt de schrijver een pleidooi voor wat hij een 'geestelijk
Marshall-plan' noemt, een plan, dat vooral op de sociale organisatie van het
bedrijfsleven betrekking zou hebben.
Het enthousiasme, waarmede Dr Herold, die in de gelegenheid was het
Amerikaanse bedrijfsleven uit eigen aanschouwing te leren kennen, ons wijst op
hetgeen naar zijn mening niet alleen bewonderenswaardig, maar ook
navolgingswaardig is doet steeds prettig aan, maar het komt ons toch voor dat op
meerdere punten van zijn betoog scherpere distincties moeten worden aangebracht.
Eerlijkheidshalve moeten we vooropstellen dat door de schrijver volstrekt niet
wordt betoogd dat wij Amerikaanse ideeën of methoden zonder meer zouden moeten
overnemen.
'Wij zijn' - zo zegt hij - 'allerminst blind voor het verschil tussen de Amerikaanse
samenleving enerzijds en de West-Europese maatschappij anderzijds. Het is heus
niet zo, dat West-Europa in alle genoemde opzichten achterlijk zou zijn en klakkeloos
de oplossingen van Uncle Sam zou moeten of mogen overnemen.'
Als voorbeeld van een eigen ontwikkeling in de verhouding werkgeverswerknemers
noemt schrijver dan de Stichting van de Arbeid. Hier had echter de komende
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet onvermeld mogen blijven, niet alleen
omdat deze de rijpste vrucht is van die ontwikkeling, maar vooral ook omdat hieruit
blijkt hoever wij in de sociale evolutie van de bedrijfsverhoudingen Amerika vooruit
zijn. Ik riskeer door de schrijver tot de 'tegenstribbelende betweters' gerekend te
worden, maar ik kan het volstrekt niet met hem eens zijn waar hij schrijft: 'Zeer zeker
zal moeten worden onderzocht, of begrippen en practijken als “Participation in
management”, “Profit sharing” en andere methoden bruikbaar zijn in de Europese
omgeving'. Wat de 'Profit sharing' aangaat kan dit nuttig zijn, maar wat de
'Participation in management' betreft: deze verschilt van onze medezeggingschap
minstens evenveel als de Fordwagen uit 1914 van het model 1949 en niemand zou,
ook in het verarmde Nederland, toch de mogelijkheid onder ogen willen zien weer
met de Ford-1914 te gaan rijden. Dit oordeel over de 'Participation in management',
baseren wij op de literatuur, maar verklaarde ook Mr C.R. Dooley, een

7.
8.

7 en 21 Januari 1949.
B.v. 2e jaargang nr VI, Febr. 1949, blz. 382: 'Waarom alleen technische hulp van Amerika
aan Nederland?'.

Streven. Jaargang 2

1054
van de grondleggers van de B.K.T. bij zijn recente bezoek aan ons land niet
nadrukkelijk, dat men in Amerika het oorlogswerk van de z.g.
Labor-Management-Committees wel waardeert, maar deze volstrekt verwerpt zodra
de werknemers hierin een middel menen te zien om tot medezeggingschap te komen?
Natuurlijk zijn wij het met Herold eens dat 'de waardering voor het eigene geenszins
vermag te ontaarden in zelfverheerlijking en zelfgenoegzaamheid', maar de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is toch wel zózeer een plant van eigen bodem
dat wij ons niets behoeven te verwijten als wij trachten vreemde handen daarvan af
te houden. Inmenging van buitenaf, in de vorm van een 'geestelijk Marshall-plan' of
in welke vorm dan ook kan hier slechts tot heilloze verwarring leiden. Wij zijn
intussen geenszins van mening dat wij van Amerika niets zouden kunnen leren.
Behalve op technisch gebied, wat niemand betwijfelt, is dit ook in
bedrijfs-organisatorische vraagstukken zeker het geval. Wat meer in het bijzonder
de toepassing van de sociale wetenschappen op het bedrijfsleven betreft kunnen wij
b.v. wijzen op de samenwerking tussen bedrijf en universiteit, zoals die o.a. tot uiting
komt in het bekende Hawthorne-onderzoek9.. Deze samenwerking te bepleiten is het
doel, waarmede dit artikel geschreven werd en het zou dwaas zijn niet te willen
profiteren van de ervaringen, die men in Amerika op dit punt reeds heeft opgedaan.
In het algemeen gesproken zal hetgeen wij van Amerika kunnen leren betrekking
hebben op de uiterlijke toepassing, de methode, de techniek in de wijde zin van het
woord, niet op de ten grondslag liggende ideologie. Dit geldt met name voor de
ideologie, waardoor de evolutie in de arbeidsverhoudingen gedragen wordt.
'De U.S.A.', aldus Bouman, 'zijn in technisch opzicht Europa voor, doch hebben
in hun sociale ontwikkeling met een achterstand te kampen, die bij de eerstvolgende
crisis tot een geduchte verwarring aanleiding kan geven'10.. Wanneer wij in het
buitenland steun zoeken voor een ideologie van de ontwikkeling der
bedrijfsverhoudingen komen wij zeker niet in Amerika terecht, maar in Frankrijk,
waar door schrijvers als Hauriou11. en Renard de wijsgerige beginselen zijn uitgewerkt,
die aan de evolutie der arbeidsverhoudingen ten grondslag liggen.
Het is een, voor de toekomst van ons land uitermate verheugend verschijnsel dat
het inzicht in de interdependentie der wetenschappen, waarover wij boven spraken
ook in kringen van het bedrijfsleven steeds meer begint door te dringen. Na lange,
al te lange tijd van scheiding beginnen de positieve wetenschappen en de
geesteswetenschappen elkaar weer te naderen en het punt, waar zij elkaar ontmoeten
is de arbeidende mens.

9.
10.
11.

Ook Bouman en Zeelenberg wijzen op dit, terecht befaamde, onderzoek.
P.J. BOUMAN, 'Algemene Maatschappijleer'. A'dam, 1947, blz. 52.
Het beste in Nederland verschenen werk over Hauriou is: J.A.J. SCHELLEKENS, 'De leer
over de “institution” bij M. Hauriou', Nijmegen, 1945. Enige zeer suggestieve gedachten
over de toepassing van de leer der 'institutie' op de onderneming zijn te vinden bij J.J.M. van
der VEN: 'Sociologische opmerkingen over de onderneming'. In: De naamlooze Vennootschap.
XXVI Jaargang, nr 8, Nov. 1948, blz. 140.
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Dat de sociale en de economische wetenschappen elkaar het gemakkelijkst vinden
kan niet verbazen, dat echter ook bij de beoefenaars van de technische wetenschap
contact met de geesteswetenschappen wordt gezocht en gewaardeerd is meer opvallend
en nog meer verbindend. Het inzicht enerzijds dat de mens er niet is voor de techniek
maar de techniek voor de mens en de overtuiging anderzijds dat de mens hogere
aspiraties heeft, die door de techniek niet geheel kunnen worden bevredigd vinden
wij de laatste tijd door technici herhaaldelijk uitgesproken.
Op de Hogeschooldagen te Delft (7-8 Jan. 1949) riep Ir. M.H. Damme de
aankomende ingenieurs op, zich voor hun maatschappelijke taak zoveel mogelijk te
bekwamen en zich ervan bewust te zijn, dat zij moeten werken met de levende mens
en niet alleen met dood materiaal12..
En Prof. Schmid zeide in zijn inaugurale rede:
'De hoogste waarden van het leven zijn van een ander gehalte dan de beoefening
van het ingenieursvak in engere zin. Maar zij doorstralen het hele leven en op een
nu niet te voorziene wijze zult gij ze telkens blijken nodig te hebben, onverwacht,
midden in Uw werk in de wereld'.13.

12.
13.

Ontleend aan een verslag in Het Vrije Volk van 11 Jan. 1949.
Prof. Dr Ir. W.L.H. SCHMID. Inaugurale rede te Delft, 13 October 1948, blz. 22.
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Christus en de Mens
door W. Everaet
'Apparuit humanitas ac benignitas
Salvatoris nostri Dei...'
(St. Paulus, Tit. III,4)
HET schoonste model van milde menselijkheid, de edelste beeltenis van de Schepper
in het werk zijner handen, de som van alle aardse en hemelse perfectie verscheen op
deze wereld in de persoon van de God-Mens, Jesus-Christus, onze Verlosser. Het
Godsbeeld, door de mens in de eerste scheppingsmorgen aanschouwd, was doorheen
de tijden in het geheugen der mensheid vervaagd; het spiegelbeeld was gebroken en
de scherven lagen verstrooid, wie weet over hoeveel puinhopen van verwoeste steden
en vergane beschavingen. Velen hadden er sindsdien vruchteloos naar gezocht; velen
hadden beproefd de brokstukken bijeen te garen om het oude beeld te reconstrueren,
maar welke schitterende fragmenten men er ook aan paste, het beeld bleef onvoltooid
en geschonden; de harmonieuze volkomenheid die het leven schenkt, de ziel ervan
bleef onvindbaar. Van dat ideaalbeeld hebben mensengeslachten vol heimwee
gedroomd, doch niemand vermocht het eigenhandig te herstellen. Toen echter de
tijden vervuld waren heeft God het nog eens getoond, ditmaal niet als spiegelbeeld
meer, maar in een onvergankelijke mensengestalte, wandelend over de aarde, onder
de mensenkinderen, hun in alles gelijk behalve in de zonde. Het vertoonde zich aan
ons in de persoon van Christus, 'Evenbeeld van de onzichtbare God, Eerstgeborene
van gans de schepping: want in Hem werd alles geschapen in de hemelen en op aarde,
de zichtbare en de onzichtbare dingen... en in Hem heeft de ganse volheid van God
gelieven te wonen, en door Hem alles met zich te verzoenen, de wezens die op de
aarde en de wezens die in de hemelen zijn, al vrede makend door het bloed van zijn
Kruis'1.. Zo verscheen Hij, die voor elkeen de Weg, de Waarheid en het Leven was,
als de vredekus van goedheid en rechtvaardigheid, van natuur en Genade. De eerste
Kerstnacht zag dit enig wonder van de openbaring en de voltooiing tevens van het
vergoddelijkt menszijn, van het Christelijk-Humanisme. En daarom juichten de
engelen toen ze die grote vreugde meldden en die nieuwe vrede brachten aan allen
die van goede wil zijn.
De mens hoeft nu niet langer op te schouwen naar de Griekse 'Kalon-

1.
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kagathon' noch naar de Romeinse 'Virtuosum'. Het ideaal mensentype, waarbij elk
ander beeld verbleekt, straalt ons nu tegen uit de figuur van de Nieuwe Adam, de
onveranderlijke, niet meer door tijd noch ruimte begrensde gedaante, in de
ongewijzigde, niet meer door cultuur noch wetenschap evoluerende gestalte van de
eeuwige mens, Godszoon en mensenzoon tevens, levend in vlees en bloed, maar
gans doorzinderd van goddelijke Genadekracht en doorgloeid van goddelijk
Liefdevuur. Daarom erkende Clemens van Alexandrië reeds in de tweede eeuw
Christus als de 'Paedagogus', de Opvoeder der mensheid, want naar Hem moet elkeen
opschouwen die de ware levensweg wil vinden en zichzelf wil vormen. Hem belichten,
Hem doen kennen, Hem leren bewonderen en beminnen, ziedaar de weg die leidt
naar de ware schoonmenselijkheid. Maar hij is niet alleen het opvoedingsideaal, doch
tevens de onuitputtelijke krachtbron van dat nieuw, vergoddelijkt leven; en elke mens
die zijn kracht aanvaarden wil zal door haar groeien tot zijn gestaltemaat, tot de
volmaakte man: 'in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi'2.. Zijn
Evangelie verkondigt immers een hogere wijsheid dan de Griekse 'Logos' en zijn
Genade is een heilzamer kracht dan de Romeinse 'Virtus'. Beide ontspringen op het
Kruis en stromen ons toe langs de lering en de sacramenten der waarachtige
Christikerk. Door hen is het de mens gegund zijn leven op te voeren tot onvermoede
hoogten van zedelijke perfectie, God zelf uit te beelden, het Godsbeeld uit te stralen
door heel zijn wezen, een Godskind te worden in de volle en rijke betekenis van dit
woord.
Vele geestelijke schrijvers hebben beproefd ons de figuur van Christus te schilderen,
met de bedoeling ze toegankelijker te maken voor een bepaalde tijd, of bevattelijker
voor een bepaald beschavingsmilieu. Alhoewel dergelijke pogingen verdienstelijk
en lofwaardig zijn op zichzelf, bieden ze toch het gevaar van een al te eenzijdige
belichting, ingegeven door het tijdsbeeld waarvoor ze geschreven werden. Het is een
feit dat de persoonlijkheid van Christus nergens meer licht en ontroeringskracht
uitstraalt dan door een innig contact met de ongekunstelde soberheid van het trouw
Evangelieverhaal. Elders mist men altijd de onmiddellijkheid van het bezielde leven,
meermaals ook volume en dimensie. Daar voelen we de directe nabijheid, de
ademtocht en het kloppende hart, het naar alle richtingen uitstralende rijke leven.
Alleen in de H. Schrift leeft Hij voort in woord en gebaar, zoals Hij werkelijk geleefd
heeft, en daar moeten we Hem beschouwen. Daar toont Jesus ons de mens in zijn
hoogte en laagte, zijn diepte en breedte. Van een God heeft Hij de adel en de
waardigheid, die Hem met een koninklijke mantel omkleden, zodat wie naar Hem
opzag met ontzag en eerbied vervuld werd. Ook die verheven heiligheid, waar
niemand
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ooit dierf aan raken, zelfs dat zo menselijk kwaad vermoeden niet. Ook die
bovenmenselijke heldhaftigheid, zonder vertoon of pathos voor lijden en dood, die
de toeschouwende Honderdman de bewonderende bekentenis ontwrong: 'Waarlijk,
deze mens was zoon van God'. Zo was gans zijn leven één gebaar, uitwijzend naar
een hogere levensorde. De wil van zijn Vader volbrengen was zijn dagelijks brood.
Met Hem was Hij steeds in innige mystieke beschouwing verenigd; van Hem had
Hij zijn aardse zending aanvaard en Hij zou niet rusten voor die voltrokken was.
Alleen toen zij bezegeld was door het sublieme Kruisoffer, mysterie van dood en
leven, onpeilbare afgrond van goddelijke Liefde, sprak Hij gelaten zijn 'Consummatum
est', 'Het is volbracht'.
Ook een eenvoudige mens was Hij, met een breed-begrijpend gezond verstand en
een ontvankelijk gemoed. Tot de ouderdom van dertig jaar had Hij, in onderdanige
werkzaamheid, de dagelijkse arbeidsplicht vervuld van een timmermanszoon. In zijn
openbaar leven wandelde Hij, vol menslievende goedheid, helend en zalvend,
troostend en opbeurend onder de mensen. Hoe delicaat zien we Hem de goedbedoelde
hardheid zijner leerlingen terechtwijzen. Hoe minzaam was Hij voor de kleinen en
geringen, voor de zondaars vooral en zelfs voor zijn beulen. Maria Magdalena, de
overspelige vrouw, de Samaritaanse, worden veroverd door zijn zachte bejegening.
Hij bezat de wondere gave van de omgang die omhoogtilt, die afdalen kan tot de
nederigsten zonder ooit zichzelf te verlagen. Ook was Hij gevoelig voor genegenheid
en vriendschap, voor die bewonderende sympathie waarmee leerlingen en vrienden
Hem omringden. Hij kon wenen met hen die in droefheid waren en zich verheugen
met hen die feest vierden. Waar Hij kwam straalde de vreugde op: 'De Meester is
daar!' Edel mens onder de mensen kon Hij binnentreden in ieders gevoelens en
werkelijk alles worden voor allen. Had de profeet Oseas Hem zo niet voorspeld:
'Aantrekken wil ik hen met mensenhanden, met de koorden der liefde'3.. En dan die
wondere gelijkmoedigheid! Zelfs te midden van achterdocht, haat en groeiende
vijandigheid stoort niets zijn kalmte van geest; niets verrast Hem, niets verontrust
Hem, niets verwart Hem; alles is maat en evenwicht in zijn woord en zijn optreden,
geen valse nederigheid, geen pathos; nooit ontaardt zijn goedheid in sentimentaliteit;
zij sluit ook de vastberaden sterkte niet uit. Alle tegenstellingen van
gemoedsaandoeningen en wilsstrevingen vloeien harmonisch in elkaar. Hij kent geen
scherpe stugheid, geen zwakke toegeeflijkheid, geen stugge hardheid, geen flauwe
wekerigheid! Niets stoot af in Hem, alles trekt aan! Gelijkmoedig in alles bezit Hij
in de hoogste mate de schone deugd van menselijkheid.
Eigenaardig en enig aan Hem is nochtans, dat al die volmaaktheden in
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Hem samengeweven zijn tot een wondere harmonie. Waar eindigt het menselijke?
Waar stuit de vloed van de goddelijke impuls? Geen mens kan de scheidingslijn
trekken. Van de verhevenste hoogten van beschouwend gebed daalt Hij neer tot de
stoffelijke bekommernissen. Van de innigste communie met zijn Goddelijke Vader
buigt Hij zich meelijdend neer over de kleinste mensenmiserie. Met dezelfde ernst
en dezelfde toewijding kon Hij de hongerige zielen bedelen met de spijs van zijn
goddelijk Woord en de aardse honger der lichamen stillen met het stoffelijk brood;
en dit zonder schok of breuk in zijn handelen, haast zonder merkbare overgang. Zo
was alles één in Hem! Maar hoe Hij er in slaagde alle stralen van goddelijke en
menselijke wijsheid te bundelen tot één zon, alle stukjes goedheid te verbinden in
één hart, alle aardse en hemelse schoonheid te versmelten tot één glans, dat zal eeuwig
blijven de geheimenis van zijn 'Incarnatio'.
Krachtens zijn goddelijke zending treedt Jesus op als de kampioen van het
transcendente. Zijn figuur overstijgt de sfeer van het menselijke en het aardse. Gans
zijn optreden straalt die hogere gerichtheid uit. Hij zoekt geen sterkere banden met
de stof dan die noodzakelijk zijn voor zijn verlossingswerk. Arm komt Hij ter wereld,
onthecht en sober leeft Hij, ontbloot en verlaten sterft Hij. Zijn Rijk was niet van
deze wereld. Hij openbaarde een hogere heerschappij, door goed noch geld nog
wapengeweld te winnen. Armen, kleinen, nederigen, allen die door de wereld worden
veracht, zullen dit Rijk erven. Rijken en groten en machtigen, door de wereld vereerd,
zullen er moeilijk ingang vinden. En nochtans, dit Rijk moet eerst en meest door
allen gezocht worden en alles wat het in de weg staat moet er aan geofferd worden:
'Indien uw hand of voet u ergert... indien uw oog u ergert...'4.. Zo was zijn lering, zo
was ook zijn leven, een rechte opgang naar de Kruisberg. Hier wordt alles geofferd:
wijsheid, schoonheid, cultuur, dat goddelijk lichaam zelfs en dat éne, enige leven.
Het Kruis op Calvarië en het verminkte, bloeddoordrenkte lijk van een God-Mens,
dat er mee is vergroeid, zijn een zieleschreeuw van de mensheid naar het
transcendente; zij vertalen de nooit te stillen hunker van alle mensengeslachten naar
een bovenaardse en eeuwige levensorde.
En toch was Jesus geen natuur- en levensverachter, zoals sommige dwepers en
boetepredikers Hem met voorliefde afschilderen. Strenge woorden sprak Hij, maar
we moeten ze begrijpen naar de geest van gans zijn levenswerk, ingeschakeld in zijn
totale leer. Een losgescheurde waarheid is reeds een halve leugen en ketters wisten
ze tot hele leugen te maken. Christus leert: 'Zoekt eerst het Rijk Gods', maar daarom
verwerpt Hij geenszins het aardse rijk; Hij onderstelt en bevestigt het veeleer, want
zijn Godsrijk moet juist in dit aardse rijk zijn bestaansbodem vinden. Beide zijn door
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God gewild en zijn dus verbonden; die verbondenheid kwam Christus niet breken.
Zijn taak was juist de eenheid tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke orde, die
door de zonde misdadig werd verbroken, te herstellen. De Verlossingsorde heft de
scheppingsorde geenszins op maar komt ze voltooien. Geen wereldvijand maar een
wereldvriend was Jesus! Tegenover het werk van zijn Vader nam Hij steeds een
eerbiedig-waarderende houding aan en alleen tegen wat het schepsel er van gemaakt
had, tegen de misvorming en de verminking door de zonde, heeft Hij zich gekant.
We vinden in zijn leven tientallen bewijzen van zijn eerbiedige houding tegenover
de natuurlijke orde. Hij had ontzag voor orde en wet en beval aan Caesar te geven
wat hem toekwam. Hij nam deel aan aardse festijnen en burgerlijke plechtigheden.
Hij gedroeg zich in alles naar de gebruiken en gewoonten van het beschavingsmilieu
waarin Hij leefde. Niet om de wereld te vluchten was Hij er heen gekomen, maar
om haar te verlossen, te ordenen en te heiligen. Hij was ook een levensvriend. Hij
heeft boete en vasten en zelfverloochening gepredikt, maar zijn strenge woorden van
verzaking mogen niet op volstrekte wijze geïnterpreteerd worden, daar ze heel dikwijls
op een innerlijke onthechting van de geest wijzen, waartoe de materiële onthechting
als een geschikt middel kan maar niet noodzakelijk moet gebruikt worden. En aan
hen die vasten en boeten geeft Hij de raad zich te wassen, zich op te schikken, zich
te zalven en een blij gezicht te tonen. Jesus levenshater? Hij die de duivelen uitjoeg,
melaatsen en dorre handen genas, ogen opende, aan doven het gehoor en aan stommen
de spraak terugschonk, kreupelen deed gaan? Jesus levensverachter? Hij die weende
bij het graf van Lazarus en zijn dode vriend terug opwekte tot bloeiend leven? Christus
zelf ging niet gehuld in een ascetengewaad noch omgord met een boetekoord. Gaarne
zat Hij aan bij een goed verzorgde tafel, in een gezellig vriendenmaal, en sommigen
hebben Hem daarvan wel een verwijt gemaakt. Hij hield van vreugde, van blijdschap,
van het gezonde schone leven; Hij beminde het leven en slaakte een diep-menselijke
kreet van angst, toen het uur van het goddelijk offer geslagen was. Christus heeft
ook de natuur niet misprezen, vermits Hij gekomen was om ze te bevrijden uit de
greep van de boze; Hij heeft ze verlost en geheiligd door zijn Kruisdood; hoeft er
een ander bewijs voor zijn eerbiedige liefde tot haar? Hij vermenigvuldigde het brood
en veranderde het water in lekkeren wijn; hierdoor werd alle spijs geheiligd. Hij hield
van de leliën des velds en de vogelen des hemels en wie zijn heerlijke parabelen leest
zal aanstonds ervaren dat alleen een mens die in innig contact leeft met de natuur,
er zo kon over spreken als Jesus. De wereld, het leven, de natuur, gans het grootse
werk van zijn Vader, waarin zijn scheppingswil voortwerkt en er op elk moment
nieuwe wonderen wekt, kon Jesus onmogelijk verloochenen.
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Maar hier staan we weer voor een ander mysterie. Hoe heeft Jesus die uiteenstrevende
polen in zijn persoon verbonden? Hoe heeft Hij dat eeuwig spanningsconflict opgelost
tussen de geweldige wereldantinomieën: God en mens, Schepper en schepsel, natuur
en Genade? Hoe leven in Hem het natuurlijk mens-zijn en het goddelijk kindschap
samen? We kunnen ze in Hem niet scheiden. Alle menselijke hoedanigheden en
deugden zijn vergroeid met zijn goddelijke volmaaktheden en worden door zijn
Godheid getransfigureerd. Alle tegenstellingen verzoent Hij: lichaam en ziel, stof
en geest, rede en wil, ideaal en realiteit. De diepste nederigheid en de volmaaktste
zelfverloochening zijn op de Kruisboom vergroeid met de glans van hemelse goedheid
en opperste heerschappij. Zijn purperen bloed wordt daar zijn koninklijke
gloriemantel, het symbool van de triumphator. Hoe werd dat wonder bewerkt? Dit
is een tweede geheim. En dit dubbele geheimenis van de Incarnatio en de Redemptio
kon ook St Paulus niet verwoorden en hij heeft ze samen genoemd het 'Mysterium
Christi'.
*

**

Vol lokkende glans is de druiventros, de edele vrucht van de wijnstok, maar edeler
nog is de wijn, de helende en hartversterkende drank. Daarom moest de druiventros
eerst door de wijnpers. Als een eeuwig-lokkend model glanst de edele mensheid van
Christus voor ons bewonderend oog, maar toen ze ging door de lijdenspers van het
Kruis werd zij onze eeuwige krachtbron. Zijn betoverend beeld kon ons lokken, doch
Hem volgen op zijn levensweg vermocht geen mensenkracht. Door zijn goddelijk
offer werd ons een goddelijke kracht geschonken: Genade en Liefde. Zij vloeien ons
toe van zijn Kruis. Hij smeet alles in de balans om alles te winnen; Hij won alles
voor zichzelf en ook alles voor ons mee. 'Moest de Christus dat niet lijden en zo in
zijn glorie ingaan?'5. Dit is de zin van zijn goddelijk offer en daar toont Hij ons de
weg tot onze nieuwe menswording. En er bestaat geen andere weg, want niemand
gaat naar de Vader op tenzij door Hem en het nieuwe Rijk zal alleen Hij erven, die
zijn kruis zal opnemen en Hem volgen op zijn Kruisgang. Schoon is zijn leer, maar
welsprekender wordt zij door zijn Bloed, want op het Kruis wordt zij levende
waarheid. Het Kruis is het opengevouwen boek van Gods wijsheid, zijn
eeuwig-sprekende mond, en die mond roept ons toe dat dit de noodzakelijke weg is
van alle vlees en dat het ware leven slechts uit de dood geboren wordt. 'Want niets
is toch meer vanzelfsprekend, schreef de grote Augustinus, dan dat een mens sterve
om God te worden, gelijk het ook natuurlijk was dat God sterfelijk mens werd opdat
de mens God zou kunnen worden'.

5.
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Gij die Christen-Humanist wilt worden, schouw op naar het Kruis, want hier raken
we de kern zelf van de levensleer van het Christelijk-Humanisme; en elk humanisme
dat niet ontspringt aan het Kruis is gedoemd om een verminkt en ketters of een
dilettantisch-steriel humanisme te blijven, omdat daar alleen de krachtbron ontspringt
die opvoeden kan tot ware schoonmenselijkheid. De leer van de noodzakelijkheid
van de mystieke dood voor de opgang tot het ware leven, is niet uitsluitend de leer
van de Kerk. Is zij niet gegrift in de mensennatuur? Kenden Socrates en Platoon ze
niet en alle vroegere en latere heidense asceten? Hoorden we zelfs het 'Stirb und
Werde' aan de mond van Goethe niet ontvallen? Ook hij begreep dat de kracht die
tot de volledige menselijke ontplooiing voert alleen uit het offer geput wordt. Ook
hij zag op naar het Kruis, maar vooroordeel weerhield hem; hij gruwde voor de
vreselijke wonde die aan de natuur werd toegebracht. Daarom bleef gespletenheid
hem kwellen en was eenzijdigheid zijn deel. Zij tekent immers elke heidense held
tot in zijn schoonste gebaar. In de zelfbeheersing van Alexander die de helm met
water uitstoot, in de overgave van Socrates die gelaten de giftschaal drinkt, in de
deemoed van Platoon en de bescheidenheid van Caesar, overal vermoeden we nog
een zekere pose, een onecht pathos. Al die schitterende daden op zichzelf missen
een hogere gerichtheid; ze wentelen in het ijle of vallen terug op de menselijke held.
Zo niet bij Christus noch bij de Christen die leeft van zijn kracht; hier is alles één
door de hoge zin van het offer; de menselijke daad overstijgt de menselijke held en
voert de blik omhoog. Hier krijgt de heldendaad een transcendentale betekenis, die
haar ontrukt aan de stoffelijke begrenzing, aan elk vertoon en aan de valse nederigheid,
waaronder zo dikwijls de hoogmoed schuilt.
Die geheimzinnige kracht - het mysterie van Christus - is de volheid der goddelijke
Genade die gans zijn mensheid doorstroomt, de volkomenheid der goddelijke Liefde
- vrucht der Genade en haar gelijk -, die gans zijn mensheid doorgloeit. Die goddelijke
Liefde is het cement dat alle deugden bindt; zij verzoent alle tegenstellingen, overbrugt
alle kloven, schenkt levensvolheid en levenseenheid. Daarom roemde St Paulus ze
als 'de gordel der volmaaktheid' en zong hij haar ter ere zijn schoonste lofzang: 'Super
omnia autem haec, charitatem habete, quod est vinculum perfectionis'6.. Daarom
durfde Augustinus dat wonder woord schrijven: 'Ama et fac quod vis', want hij die
de Liefde bezit volgt steeds de rechte levensweg. Daarom noemde Franciscus Salesius
haar: 'La perfection et l'excellence de l'univers'. Onder haar bezieling predikten Petrus
en Paulus, schreven Augustinus en Thomas, zongen Dante en Ruusbroec, schilderden
Fra Angelico en Van Eyck, bouwden en beeldhouwden de middeleeuwse kuns-

6.

St PAULUS, Col. III,14 en I Cor., XIII.
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tenaars, trokken de koene ridders ter Kruisvaart, zochten en werkten Faraday en
Pasteur. Zij schonk aan hun werk de hogere zin. Haar kracht ligt ten grondslag aan
twintig eeuwen van christelijk leven en roemrijke cultuur en beschaving. Al wat
groot is daarin heeft zij bezield en veredeld. En als we bij afgescheurde broeders of
bij tegenstanders die buiten de band der Genadegemeenschap rechtzinnig de waarheid
hebben gezocht, een zekere grootheid of adel ontmoeten, dan is dit nog een afstraling
van diezelfde Liefde, die hun levensweg heeft verlicht en hun levenswerk heeft
bevrucht, want zij heeft gans de mensheid doorgloeid. Men kan ze solidariteitsgevoel
noemen met Erasmus en Goethe, of goedheid met Bossuet, geslachten kunnen er
zich laten door begeesteren onder schuilnamen als broederlijkheid,
volksverbondenheid, humaniteit; men kan ze met Huizinga herdopen tot
barmhartigheid; in de grond blijft het altijd dezelfde 'Caritas catholica', de
allesomvattende, allesrichtende, allesbezielende levenskracht van de Liefde. Christus
schonk ze ons, Hij alleen en geen andere, en op die basis heeft hij een totaal nieuwe
levens- en wereldordening en een nieuwe beschaving gevestigd. Niet de wijsgerige
denker noch de fijnzinnige kunstenaar, niet de natuurvorser noch de uitvinder is de
grootste weldoener der mensheid, maar wel Hij die de levensbron van de Liefde
opende op het Kruis en ze over gans de wereld deed uitstromen. Hij is de grondlegger
van de cultuur, de schepper van alle levensschoonheid in de wereld; Hij is de
Christen-Humanist bij uitmuntendheid, de eerste en de grootste van allen! En daarom
is Christus ook het eeuwig opvoedingsideaal en de levenspaedagoog der begenadigde
mensheid; en gelijk Hij in zijn persoon het spanningsconflict tussen het goddelijke
en het menselijke tot vredevolle harmonie heeft gevoerd door de allesdoorgloeiende
Liefde, zo zal de mens, naar zijn voorbeeld, zich moeten inspannen, om de
harmonieuze beleving van alle gezonde levenswaarden, natuurlijke en
bovennatuurlijke, binnen in zich hiërarchisch geordend en tot eenheid vergroeid door
dezelfde Liefde, rondom zich uit te stralen door zijn leven zelf of door zijn
levensactiviteit. En al wie dit ideaal hier beneden bewust en rechtzinnig nastreeft,
noemen we een Christen-Humanist naar het model van de God-Mens.
Kan iemand dit verheven ideaal benaderen? Tot de hoogten van Christus reikt
geen mensenkracht; Hij staat eenzaam op de hoogte, lokkend door zijn voorbeeld en
ons trekkend tot zich met de koorden van Genade en Liefde. Maar de mens komt uit
de laagten en zijn opgang wordt bemoeilijkt door een driedubbele hindernis: Eerst
de erfelijkheid der zonde in zijn vlees; alhoewel Paulus verschroeid was van goddelijk
liefdevuur, toch werd hij nog gekweld door die angel, en alhoewel Franciscus serafijns
genoemd werd, toch voelde hij nog nood aan het heilzaam contact met de doornen.
Ook zijn medemensen zijn hem niet altijd een hulp, want niet allen zijn
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begenadigd; op elkeen drukt de zwakheid en de lafheid zijner broeders, hun spot en
schimp en hun haatkreet ook. En dan die donkere aarde, steun voor de voet doch
hindernis tevens; ook dit eeuwig contact met de kleverige materie, die niet gans
verlost is maar in barenswee zucht als een deel van het Godsrijk in wording, bezwaart
zijn gang. Aan die dualiteit ontsnapt niemand en het is goed deemoedig zijn
begrenzing te erkennen, vooraleer men de lastige levensweg aanvangt. Er is een
korte, steile weg die recht naar doel voert; er is ook een gemakkelijker doch langer
pad, meer geschikt voor de menselijke zwakheid. Voor de zondeval liepen beide
ineen, nu liggen ze gescheiden, maar langs beide worden we gestuwd door de
goddelijke impuls van natuur en Genade, naar hetzelfde bovennatuurlijk einddoel.
P. Sertillanges heeft die wegen op een treffende wijze beschreven: 'Moralement, l'on
monte de la nature à Dieu, tandis que religieusement l'on descend de Dieu à la nature.
Dans les deux cas, réalisant la pensée de Dieu, nous nous obéissons à nous-mêmes.
Recevant sans lui résister l'impulsion créatrice, nous sommes poussés, sous un régime
de liberté acceptante et réagissante, dans nos propres chemins et dans notre propre
sens.'7.
Gepraamd door het heimwee naar het hemelse Rijk wenden sommigen zich af van
de wereld. Het aardse beschouwen ze als een hindernis die overwonnen moet worden,
als een geschikt object voor ascese, niet slecht uiteraard, maar toch een lager goed
dat wijken moet voor een hogere waarde. 'Quid hoc ad aeternitatem' is de vraag die
ze gedurig stellen in hun bejegening met het aardse. Alleen steunend op Genade en
Liefde, wagen zij de sprong naar het transcendente. Maar eens dit hoger plan bereikt,
kunnen ze er maar momenteel toeven in mystieke vervoering en weldra worden ze
teruggetrokken tot de aardse werkelijkheden van dit begrensd bestaan. Maar nu
vinden ze een nieuwe aarde, waarmee ze zich volledig verzoend erkennen. Dit was
de weg van St Franciscus, van Johannes van het Kruis en van alle mystieken. Hun
liefdevolle omgang met de natuur en met alle schepselen is een vrucht van hun
voorafgaande gebaar van totale verzaking; ook zij wonnen alles door alles te offeren.
Dit is voorzeker de kortste en veiligste weg, maar het blijft een uitzonderingsweg,
want niet alle vlees is geroepen tot zulke hemelvlucht.
Langs de andere weg klimmen velen langzaam en trapsgewijs; ze gebruiken de
natuurlijke waarden als zovele treden naar hetzelfde doel en wie vermoeid is van het
stijgen kan verpozen en rusten. Zij stellen belang in Gods schepping rondom zich
en juichen om al het goede en schone dat het werk is van mensenhanden. Zij
ontwikkelen hun persoonlijke talenten en begaafdheden en werken ijverig mee aan
alles wat het leven veredelt, aan kunst en cultuur, die de aarde omscheppen tot een
vorstelijk paleis

7.

A.D. SERTILLANGES, 'Devoirs', Parijs, 1936, p. 7.

Streven. Jaargang 2

1065
voor de mens. Zij zien ook het kwaad in de wereld en de loerende bekoring der
dingen, maar zij worden er niet door afgeschrikt, omdat zij ook de steun der Genade
bezitten, die de hogere gerichtheid van hun streven verzekert. Alhoewel niet de meest
verhevene is dit toch ook een schone weg. Het is de weg van allen wier leven een
schone ordening uitstraalt in het vervullen van de dagelijkse plicht, de weg van de
plichtbewuste familievader en de toegewijde huismoeder, van de zielzorger en de
missionaris, van de opvoeder en de gewetensvolle beroepsmens, van de denker, de
natuurvorser en de kunstenaar, kortom van allen die aan hun menselijke bedrijvigheid
een hogere zin schenken, door ze te bezielen met de bevruchtende kracht der Genade
en der bovennatuurlijke Liefde.
Welke weg zal men kiezen? Daarover beslist de persoonlijke aanleg van elkeen,
geleid door de goddelijke roeping. Beide wegen zijn heilzaam, daar beide naar best
vermogen het ideaal trachten te realiseren met behulp van de goddelijke krachten.
Beide bieden ook gevaren. De eerste kan de mens vervreemden van de
levenswerkelijkheid en hem het aardse doen misprijzen. Heeft een blind doorgedreven
mysticisme niet menigmaal tot religieuse dweepzucht gevoerd? Daartegen kan het
heilzaam contact met de stof en haar wetten, met de menselijke natuur en haar eisen,
niet zelden een geschikt heelmiddel zijn. Hij die het ander pad volgt kan ook
verdwalen, wanneer hij zich door de stof laat beheersen en insluimert in aardse
verzadiging. Volgens de gekozen levensweg kan men een dubbel type van
Christen-Humanist onderscheiden: het beschouwende en het bedrijvige type. Ze
bestaan haast niet onvermengd, maar toch kan men ze onderscheiden, naargelang ze
meer of minder gewicht leggen op deze of gene waarde, zonder nochtans het gezond
evenwicht gevoelig te storen. Het Oosten heeft steeds een voorkeur gehad voor het
beschouwende type; het bedrijvige type domineert in het Westen; maar in de grote
cultuurperioden leven ze dikwijls naast elkaar; zo heerste er in de Middeleeuwen
een diepe mystieke stroming naast een bloeiende christelijke cultuur. Beide zijn
noodzakelijk, ja zelfs onmisbaar in het Rijk Gods. De gedurige confrontatie van
beide levensidealen onderhoudt een vruchtbare spanning in het leven en is niet zelden
een factor voor het behoud van het geestelijk evenwicht, want het religieuze leven
is geen statische maar een dynamische kracht!
Schonk het Evangelie zelf ons geen treffende illustratie van deze verschillende
levensoriëntatie? De huishoudelijke zorg van Martha en de beschouwende overgave
van Maria zijn beide noodzakelijk en Christus heeft de eerste niet afgekeurd, doch
enkel teruggeroepen tot de orde der waarden. Diezelfde tegenstelling vinden we
enigszins ook terug in twee aposteltypen: in Johannes, de beschouwende geest van
de Logos, die rusten mocht op de
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borst van zijn Meester, en in Paulus, de rusteloze wereldreiziger en de vurige prediker
van het Godsrijk. Wie beider geschriften leest zal getroffen worden door de mystieke
oriëntering van de eerste en de menselijke bedrijvigheid van de tweede. De ziener
van Pathmos doorgrondt het heilsmysterie en de Apostel der heidenen trekt de zielen
tot zich met al de krachten van zijn rijk mensenhart. Zo realiseert elke heilige op zijn
manier het ideaal mensenbeeld, volgens het eeuwig model van Christus. In zijn
bekende Panegyriek van St Paulus heeft Kardinaal Newman ook duidelijk dit dubbel
type getekend: 'Aan de ene kant vinden we er die zo verslonden zijn in het goddelijk
leven, dat zij, ofschoon levend in het vlees, schijnbaar geen deel meer hebben aan
de aarde en aan de menselijke natuur... Slechts in het onzichtbare scheppen zij vreugde
en naar het bovenaardse alleen gaat hun belangstelling. Aan de andere zijde vinden
we hen, wier heiligheid, voor zover we kunnen uitmaken, niet minder verheven is,
maar bij wie de Genade de natuur schijnbaar niet opheft, doch veeleer verheft, met
haar een verbond aangaat, haar aanvuurt en veredelt... Zij zetten hun natuurlijke
gaven niet opzij, doch gebruiken ze om er de Schepper mee te eren. Zij handelen
niet buiten de natuur om maar door haar; zij verduisteren haar niet door de glans der
goddelijke Genade, maar doorlichten er haar mee. Zij zijn bedreven in menselijke
kennis; zij kennen het mensenhart en kunnen binnendringen in andermans gemoed;
en dat alles als vrucht van natuurlijke begaafdheid en profane opvoeding... De wereld
is hun als een boek dat hen uitermate boeit, dat zij vlot kunnen lezen, waar zij van
nature belang in stellen, ofschoon zij, om reden van de Genade die in hen woont, het
bestuderen en doorbladeren om Gods glorie en om het heil der zielen'8..

8.
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Psychologie van het Stalinisme
door C. Thoen
1. HET Stalinisme is de aktuele Russische polotieke uitdrukking van het dialectisch,
historisch-materialistisch kommunisme1.. Het heeft voor den kommunist geen
betekenis wanneer tussen Marx, Lenin en Stalin, onverzoenlijke tegenstellingen
worden aangetoond. Door zijn dialectisch denken geleid zei Marx reeds: 'Wat het
Marxisme betreft, ik ben geen Marxist'. Iedere ideologie moet krachtens haar innerlijke
konsequenties verklaard worden. Ten overstaan van het historisch verloop van andere
ideologieën in de wereldgeschiedenis kan men het Marxisme moeilijk verwijten de
eerste vurigheid en radikaliteit verloren te hebben. Juist de meedogenloze hardheid
waarmee ook nu uit de Marxistische oer-idee konsequenties worden getrokken, maakt
de Stalinistische epoche van de grootste pseudo-religie van de moderne tijd tot een
benauwenis voor de wereld.
2. De psychologie van het Stalinisme kan men niet verklaren uit de handboeken
der 'Völkerpsychologie'. De psychologie van het Stalinisme is veeleer die van een
pseudo-religieuze categorie2.. Alleen de totalitaire mens kan de totalitaire mens
begrijpen en alleen de religieuze mens de pseudo-religieuze mens. De stortvloed van
historische, rassische, geo-politieke, ekonomische en sociale bizonderheden verklaart
nog niet de Russische revolutie en haar verloop, doch belicht slechts de bijkomstige
vormen. De hoogste en wezenlijke oorzaken liggen in de idee.
3. Het thans honderdjarige Manifest der Kommunistischen Partei toont zijn
pseudo-religieuze kracht door zijn vereenzelviging van leer en realiteit. In zijn 11e
these over Feuerbach, verschenen in Die Deutsche Ideologie (1845-1846) zegt Marx:
'De filosofen hebben de wereld slechts op ver-

1.

2.

Bij Marx betekent de dialectische methode het tegendeel van datgene wat Hegel er onder
verstaat. Voor Hegel is de werkelijkheid niets anders dan de verschijningsvorm van de idee,
terwijl voor Marx de beweging van de idee niets anders is dan de afspiegeling der beweging
van de werkelijkheid, d.i. van de natuur die zich ontwikkelt door de aan haar inhaerente
tegenstellingen. De Marxistische dialectische methode ziet de natuur als absoluut één en de
verschijnselen der natuur (physisch, psychisch, sociaal) bezitten derhalve een samenhang
(cohaerentie). De natuur wordt gezien in eeuwige beweging, leidend tot veranderingen van
grootheid en hoedanigheid en wel in vooruitgang van het eenvoudige naar het samengestelde,
en van het lagere naar het hogere. Deze ontwikkeling geschiedt door strijd van de in de natuur
implicite tegenstellingen. Volgens Lenin is de dialectiek: de studie der tegenstellingen in het
wezen der dingen zelf. Het is duidelijk dat deze methode een grote invloed heeft en wel in
revolutionnaire zin op de studie der maatschappelijke geschiedenis. (Berthold C. FRIEDL,
'Les fondements théoriques de la guerre et de la paix en U.R.S.S.', pp. 131 vv. 'Base
philosophique du marxisme-léninisme'.)
Wanneer in het algemeen het woord religie de betekenis heeft van een bewuste betrekking
van de mens tot God, inhoudend het besef van de verplichtingen die voor de mens uit deze
betrekking voortvloeien waardoor hij God eert, dan is pseudo-religie de bewuste betrekking
van de mens tot een aards, historisch feit, proces etc. waarop alle menselijke aktiviteit zich
moet richten als op een laatste norm en doel, b.v. ras, volk, staat, proletariaat. Zowel in de
nationaalsocialistische als in de kommunistische mythen matigen resp. het ras en de
klassenstrijd zich wederrechtelijk de aanspraken van het Goddelijke aan nml. in zoverre ze
gezien worden als de oerbeeldelijke, uitwerkende en doeloorzaak aller historische
verschijnselen.
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schillende manieren geïnterpreteerd; het komt er echter op aan, haar te veranderen.'
Voor Marx is het kommunisme niet de komende realisatie van een geniale theorie,
maar de theorie is de uitdrukking van de onweerstaanbare, maatschappelijke,
uiteindelijk kommunistisch volkomen realiteit, zoals het Evangelie in de antieke
wereld meer betekende dan de wijsgerige verhandelingen, omdat het de verkondiging
was van het in waarheid gekomen Koninkrijk Gods.
Daarom is het 'Manifest' tegelijk leer en zending. En krachtens zijn dialectisch
karakter is het kommunisme primair zending die, geleid door de mogelijkheden tot
realisatie, de eigen leer voortdurend herscheppen moet. Het kommunisme is meer
taktiek dan strategie. In geen enkele ideologische sfeer wordt trouwens zoveel
gesproken over strategie en taktiek dan in de kommunistische. Stalin zelf heeft er
beschouwingen aan gewijd van zeer openhartig karakter in een van de referaten die
in zijn gezamelijke geschriften voorkomen3..
4. Een van de verschrikkelijkste vergissingen van de mensheid was haar
onachtzaamheid voor de Germaanse mystiek in het nationaalsocialisme. De
niet-mystieke burgerlijke mens is van mening, dat mystiek in welke vorm dan ook
in deze tijd niets anders is dan een atavisme van in grotere omgeving onschadelijk
karakter. De religieuze mens, die weet dat in de drang naar het oneindige in ieder
mensenhart de roep tot mystiek is gegeven, hij alleen begrijpt dat de 'entgötterte
Welt' tot pseudo-mystiek zal komen omdat het kwaad altijd als anti-type van het goed
optreedt.
5. De oeridee van het nationaalsocialisme is een intuïtie van rassische biologische
determinering. In deze intuïtie lag het dramatisch motief van het eeuwige ras en de
voorbijgaande door het noodlot gedetermineerde persoonlijkheid. Lang voor Wagner,
Nietzsche, Lagarde, Chamberlain of zelfs Fichte liggen in de Duitse
kultuurgeschiedenis de heidense en niet volkomen in het Christendom opgenomen
denk- en leefvormen, die in de twintigste eeuw deze demonie mogelijk hebben
gemaakt.
6. Dit dramatisch motief alleen verklaart de psychologische omstandigheden
waardoor het Derde Rijk barbaars groot werd en barbaars onderging. De onredelijke
factor - en deze veronderstelt geen schizofrenie noch aangeboren of verworven
kriminaliteit - in Hitlers buitenlandse politiek was het schatten van de biologische
waarde der volkeren en het schatten van het lot van hem zelf en dat van zijn politieke
antagonisten. Het einde komt in de 'Götterdämmerung' en 'Ragnarok' stemming, die
tot het dramatisch oermotief van deze 'Deutsche Weltanschauung' behoort4..

3.
4.

J. STALIN 'Problemen des Leninismus' dl I, p. 80. Strategie und taktik, 4te Aufl. Wien.
Ragnarok: wereldeinde der Germaanse mythologie. De mythologische inhoud der
oud-Germaanse literatuur (Edda, etc.) heeft sedert de Romantiek een belangrijke invloed
gehad op een deel van het Duits geestesleven.
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Om deze pseudo-religie en pseudo-mystiek te kunnen vernietigen had de rest van de
wereld niet genoeg aan zijn technische en materiële overvloeden. De wereld moest
alle religieuze en geestelijke mogelijkheden uitputten om tot overwinning te komen.
7. In een door een pseudo-religie gedragen en van pseudo-mystiek vervulde staat
is de diplomatieke techniek in het verkeer met andere staten maar voor een miniem
deel de uitdrukking van de grote buitenlands-politieke grondbeginselen van die staat.
Die beginselen worden door politieke en diplomatieke routine gekamoufleerd. Zelfs
de aan het Russisch of Aziatisch wezen toegeschreven diplomatieke techniek van
het Kremlin is niets anders dan de nationale en traditionele make-up van een
wereldpolitiek door een brain-trust, welke door de idee van het
dialectisch-kommunisme boven romantisch-nationale gevoelens is uitgestegen5..
8. De neiging om het kommunisme in zijn dialectische, historisch-materialistische
vorm te bagatelliseren is een gevaarlijk en bovendien bedrieglijk spel. Men probeert
de schrikwekkende gebeurtenissen in Oost-Europa sedert Yalta te verklaren door de
Pan-Slavische idee, die politiek reeds een eeuw aktueel is. Wie geschoold is in het
denken van den dialektischen kommunist, weet met hoeveel nauwkeurigheid deze
de religieuze, kulturele, ethnische en andere aspekten van een bepaald vraagstuk
onderzoekt als uitingen van een nog bestaande realiteit. De kommunist zal deze
aspekten niet vergeten en eventueel vergeten rektificeren. De Russische brain-trust
kent het Pan-Slavisme als de vorm waarin de strijd tegen de feodaliteit van de
Donau-Monarchie jarenlang is gevoerd en ziet de religieuze en kulturele aspekten
van het Pan-Slavisme als ondergeschikt aan de sociaal-ekonomische. Rusland schept
hier het Pan-Slavisme niet, maar wendt het aan als analoge faktor. Maar de Russische
mens à la Schubart of de een of andere aan Dostojewski kongeniale Pan-Slavist zetelt
niet in de Russische brain-trust.
9. De psyche van den dialectischen kommunist is van pseudo-mystieke aard. Het
internationaal proletariaat, zichzelf bewust als historische faktor in de dramatiek
van zijn klassenstrijd, is het eindige, waarneembare object. Door deze beschouwing
breekt de kommunist door tot de visie van en de eenwording met iets totaals, iets
oneindigs, iets van laatste grond en eenheid6.. En deze laatste, achter het totaal
historisch verloop opkomende oneindigheid, is de gemeenschap als werkelijkheid
der zedelijke idee.
10. Hoe ziet de kommunist dan de Unie van Sovjet-Republieken? Ziet hij in de
Leviathan van deze ijzeren staat, in de meedogenloosheid van het

5.

6.

'Perhaps the greatest single element of the strength of communism is the quality of its political
leadership. World communism is headed by a large stratum of men whose entire lives are
trained and dedicated to the pursuit of power' (James BURNHAM 'The struggle for the
world', London, 1947).
Zie J. MARECHAL S.J. 'Vraie et fausse Mystique', Nouvelle Revue Théologique, 77e jrg.,
dl 2, Juli-Aug. 1945.
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bewind, in de massale offers van mensenlevens aan de idee gewijd, in de alle
persoonlijke waarde dodende diktatuur en oligarchie van Stalin en het Polit-Buro,
een anticipatie van een gemeenschap als werkelijkheid? De Westerse, niet
kommunistische, mens is van mening, dat de Russische kommunist deze vraag reeds
lang niet meer bevredigend kan beantwoorden. Zijn fanatisme en blijvende aktiviteit
worden dan verklaard door de materialiteit van het behoren tot de leiders-clan en
misschien door de, een kommunistische mystiek vervangende, rassische, nationale
en andere faktoren.
11. De laatste mening is onjuist. Voor den geschoolden Marxist is het kommunisme
een fase, een moment in de dialectiek der historie. En in de aktuele werkelijkheid is
het vooral ontkenning. Hij waardeert als Marxist het aktuele Stalinisme als
funktionaliteit. En de casuïstiek van de dialectische methode geeft hem
interpretatie-mogelijkheden in overvloed. Daarom zal men er niet in slagen tussen
kommunisme en Stalinisme propagandistisch een wig te drijven. Eerstens zou de zo
in zich zelf verdeelde anti-kommunistische wereld er niet in slagen een algemeen
aanvaardbaar en voor politieke praxis bruikbare definitie van dat kommunisme te
geven en tweedens bewijst de historische ervaring, dat alleen interne oorzaken binnen
een religieus of pseudo-religieus verband blijvende tegenstellingen kunnen oproepen,
welke tegenstellingen vaak niet van essentiële aard zijn en de historische kracht dier
verbanden hoogstens verzwakken, maar niet breken (Protestantisme, Islam, modern
socialisme).
12. Zowel in mystieke als pseudo-mystieke toestanden ontstaan vereenvoudigingen
van geestelijke processen. En deze vereenvoudiging kan zich in twee aan elkaar
tegengestelde vormen voordoen en wel in een koncentratie, die een verheviging en
versterking van het bewustzijn, en in een verarming, die een verzwakking van het
bewustzijn betekent. Niet alleen de laatste vorm, eigen aan mysticisme, maar ook de
eerste komt in de pseudo-mystiek voor en verklaart het vermogen tot heldhaftige,
tot overmatige krachtsinspanning, tot ontembaar enthousiasme van de kommunistische
elite.
13. Het onmetelijke gevaar van het kommunisme ligt in zijn oeridee, die gelijk
het Christendom universeel is en in staat de psyche van ras, volk, kultuur en staat in
zich op te nemen. Zoals de katholiek weet, dat de psyche van ras, volk of staat in
hem gedifferentieerd is door het hoger bewustzijn van zijn religieuze psyche, zo kan
in Rusland op zeker ogenblik de patriotische bewondering voor Peter de Grote, de
Dekabristen of Poesjkin het hoger, universeel bewustzijn van het dialectisch
kommunisme niet vervangen. Iedere berekening van het Westen op deze mogelijkheid
is ijdel, zolang niet door geweld gedwongen, de brain-trust, het hoger filosofisch en
historisch onderwijs op dialectisch-materialistische grondslag, de wereld-
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beschouwelijke en propagandistische scholing der enorme kaders in het enorme
gebied door het Kremlin beheerst, verdwenen zijn.
14. Elke grote dwaling leeft bij de gratie van het korreltje waarheid dat in de
dwaling ligt opgesloten. En de waarheid in de kommunistische oeridee is de geniale
intuïtie van Marx, dat de door hem geanalyseerde, kapitalistische maatschappij tot
een katastrofale ondergang is gedoemd. Want zonder de bovennatuurlijke faktor, de
onbekende in de wereldgeschiedenis, de faktor die Marx niet kent, dus louter redelijk
beschouwd, is er geen reden om aan het voortbestaan der Westelijke kultuur te
geloven. Het eindeloos geschakeerde atheïstisch of theïstisch humanisme dat zich
pragmatistisch en positivistisch in graden van socialiteit demonstreert en met meer
of minder rationele radikaliteit in het Westen de ideologische en politieke toon
aangeeft, zal zonder het oergeweld van een religieuze revolutie, die de ontzaglijke
potenties van het Christendom weer aktualiseert in maatschappij en staat, het
Avondland niet redden7..
15. De zekerheid van den Stalinist is het geloof in de rechtmatigheid van zijn
maatschappelijke kritiek op 'de kapitalistische wereld'. Wanneer Amerika en Europa
door stoutmoedige ethische besluiten met wereldhervormend effekt, door een
waarachtige geestelijke mystiek en persoonlijke en gemeenschappelijke askese
waardoor de kapitalistische mens, bezitter of niet-bezitter, zal veranderen in den
totalen, harmonischen, Helleens-Middeleeuwsen mens in een verschijningsvorm die
aangepast is aan onzen tijd, wanneer de ontelbare geestelijke en stoffelijke
tegenstellingen in deze kultuur tot nieuwe eenheid zijn gekomen, eerst dan zal de
oer-idee van het kommunisme verdwijnen, overwonnen door de oeridee, door de
uitstraling van de Idee zelf!
16. Tot zolang is de enige hoop van het Westen gelegen in het 'parabellum' 'bereid
U tot de oorlog'. Maar de Stalinist weet, dat in het hart van de Westerse mens de
twijfel leeft of de krijg, de laatste krijg tot redding van zijn traditionele kultuur niet
tevens het onherroepelijk einde zal betekenen van die zelfde kultuur. De Stalinist is
er zich van bewust, dat de idee die hij tegenover het Westen stelt, niet minder barbaars
is dan de geografische ruimte, die hem als natuurlijke verdediging is gegeven tegen
de aanval van het Westen.
17. Tegen de realiteit van het Rijk Gods rijzen in de geschiedenis de mythen van
een ander, van een aards rijk. Zo biedt ons deze eeuw in een duivelse eschatologie
twee ontaardingen van het Rijk Gods, het rijk van

7.

Ook in de rationalistische, technocratische en wijsgerig-positivistische sferen van de Westerse
beschaving liggen tendenzen en wel in de richting van geestelijke en stoffelijke, oneindige
vooruitgang, die tot de vorming van een nieuwe pseudo-religie kunnen bijdragen. Het is
merkwaardig dat de vader van het positivisme, Aug. Comte, tenslotte de priester werd van
een door hem gecreëerde pseudo-religie. Wij hopen op dit probleem t.z.t. uitvoerig terug te
komen.
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den, zijn eigen God scheppenden, Nordischen mens, en het groeiende rijk van den
algemenen proletarischen mens. Het eerste is materieel, maar niet geestelijk vernietigd.
Het tweede is een aktueel gevaar.
18. Similia similibus! Tegenover waan-idee de Idee! Tegenover pseudo-religie de
Godsdienst! Tegenover mysticisme mystiek. En tegenover de universaliteit van de
proletarische gedachte de grotere universaliteit van de Wereldgemeenschap,
indrukwekkend en tot vrijheid geordend kollectief dat in geestelijke en materiële
krachten de souvereine Leviathan van het Oosten verre kan overtreffen.
19. 'Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des
Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der
Philosophie' (Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843). Nietzsche
voorspelde, dat in de twintigste eeuw de oorlogen zouden gevoerd worden om
filosofieën. In deze oorlogen zal de mens na de zege der wapenen nog de zege der
idee moeten bevechten. En de filosofie van de Westerse mens zal sterker zijn naarmate
zij zich meer verwijdert van Hegelianisme en Kantianisme - waarvan de Marxistische
maar een 'Abart' is - en zij, zoals in de grote eeuwen onzer kultuur, het Licht der
Goddelijke Wetenschap niet weigert.
20. Het verzet van de rationalistische mens tegenover de theologie bracht de
mythologie, de uitschakeling van de religie gaf de pseudo-religie de onbeperkte
heerschappij en de verachting voor de mystiek gaf een barbaarse pseudo-mystiek
aan de massa. Het is het Westen dat, in zijn verzet tegen de theologie, dat is: tegen
de Kerk, en dat betekent: tegen de voortzetting van Christus' Menswording in de
moderne wereld, de marxistische, fascistische en nationaalsocialistische mythen
schiep. Rusland, Italië, Duitsland waren eerder aan de orde voor de afrekening met
de Nemesis, de wrekende gerechtigheid, der geestesgeschiedenis.
Misschien kan het Westen aan deze dreiging ontkomen door zich te wenden tot
de Kerk van Christus. De strijd kan het Westen niet ontgaan. De pseudo-religies
voeren allen tot een massale zelfvernietiging, het offer dat juist deze bewegingen de
trekken van het religieuze geeft. In dit pseudo-offer kan Rusland het Westen
betrekken. Möge het Westen niet mede ten ondergaan! Want het pseudo-offer is ook
het einde der pseudo-religie. Zo dachten na Golgotha eens Joden en Romeinen, totdat
de Kerk Hem predikte, Die uit de doden was opgestaan.
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Een onmogelijke Verdediger van een onmogelijke Stelling
door Adri Franken
IN een herdenkingsartikel, gewijd aan de nagedachtenis van de franse romancier
George Bernanos, schrijft een frans geestelijke, dat hij in heel zijn loopbaan geen
priesters is tegengekomen, die beantwoordden aan de figuren, die Bernanos heeft
beschreven. Zijn priesterfiguren zijn caricaturen; stijlvolle caricaturen weliswaar,
maar desondanks niet minder onjuist. Zij geven zelfs in het caricaturale geen
benadering van de levende werkelijkheid.
Bij het lezen van dit oprechte oordeel denkt men onwillekeurig aan de
priesterfiguren in een andere roman: De Sleutels van het Koninkrijk. Niet omdat er
enige verwantschap zou bestaan tussen de, ondanks alles, gelovige Fransman en de
niet-gelovige londense arts Cronin, maar omdat beiden op eigen terrein zich meesters
hebben getoond in het genre van de onwerkelijke priesterroman.
Nu kan men moeilijk de romancier het recht ontzeggen in zijn fantasie figuren,
zelfs caricaturale priesterfiguren, te concipiëren en deze in de papieren werkelijkheid
tot leven te brengen, mits de vruchtbaarheid der fantasie niet verwrongen wordt door
vooropgezette zeer vast omlijnde idealen, die zich willen doen gelden in het geheel
der concreet levende werkelijkheid. Al ware het misschien wenselijk, dat zijn
verbeelding zich meer voedde aan de zuivere bron van het alledaagse dat van
romantiek werkelijk niet ontbloot is, toch kan men de romancier zijn zin voor het
onwerkelijke, fantastische niet ten kwade duiden, zolang hij op zijn eigen terrein
blijft: de verbeelding is tenslotte inhaerent aan zijn kunstenaarschap.
Anders wordt het echter, wanneer hij het fantastische, al of niet caricaturale, bewust
wil gaan voorstellen als de norm van de ideale werkelijkheid die verdient gerealiseerd
te worden. Dan immers gaat hij zijn bevoegdheden te buiten, zelfs indien hij dit op
geniale wijze doet.
Chesterton merkte het reeds op: wanneer men met alle geweld het werkelijke leven
op het toneel wil brengen, zonder het op straat ooit bewust te hebben gezien, dan zal
men er tenslotte toe komen een stel krankzinnige werelden te produceren, zodra men
met moraal en metaphysica begint.
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Zo kan men met de werken van de romancier Bernanos ondanks de caricaturen vrede
hebben, daar hij er zichzelf van bewust bleef in de sprookjeswereld van zijn fantasie
te verwijlen, maar met De Sleutels van het Koninkrijk kan men heel beslist geen
genoegen nemen, omdat Cronin niet alleen pretendeert een romancier, maar bovendien
een listig hervormer te zijn. Hij geeft een serie caricaturen ten beste om daardoor
zijn held in een helderder daglicht te plaatsen en zo beter het ideaal, dat hij verdedigen
wil, te belichten, vergetend, dat zijn ideaal tenslotte nog onmogelijker is dan zijn
caricaturen.
Men kan niet aan de indruk ontkomen, dat Cronin de zoveelste litteraire
handelsagent is van het 'gebruikelijke artikel'; een artikel, dat overigens in bepaalde
kringen weer veel opgang maakt en dat kortweg het etiket draagt: 'Christendom boven
geloofsverdeeldheid'. Alleen lijkt het minder gelukkig als de grote voorstander van
dit standpunt de figuur van een katholiek priester ten tonele te voeren, hoezeer de
imaginaire afkomst en opvoeding zijn standpunt dan ook psychologisch verklaren.
Immers een katholiek priester zal in de werkelijkheid deze thesis niet kunnen
verdedigen om de eenvoudige reden, dat - hoe paradoxaal dit ook naar de letter moge
klinken - hij op zou houden katholiek te zijn, daar in zijn meest elementaire
geloofsbelijdenis nog steeds staat, dat hij gelooft in de éne, ware, katholieke en
apostolische Kerk.
Inzoverre deze, eerst onlangs in nederlandse vertaling verschenen, roman van Cronin
kan gelden als een typische, en zeer concrete, uiting van een actuele geesteshouding
ten opzichte van het godsdienstig kerkelijke vraagstuk, kan het zijn nut hebben aan
de hand der geschetste gebeurtenissen op de diepere achtergrond in te gaan.
Het onderwerp van De Sleutels van het Koninkrijk is de levensloop van de priester
Francis Chisholm. Geboren uit een gemengd huwelijk, dat echter uitermate
harmonisch is, verliest Francis op zeer jeugdige leeftijd door een noodlottig ongeval,
indirect gevolg van de godsdienstige beroering in de nabijgelegen stad, zijn beide
ouders. Dit betekent het einde van zijn zorgeloze jeugd, want opgenomen in het huis
zijner grootouders wordt hij spoedig uitgebuit door zijn grootmoeder, die door zijn
verdiensten de schamele inkomsten van de bakkerszaak van zijn grootvader, een
weinig zakelijk, idealistische straatprediker van de grote broederschap der
naastenliefde, zoekt te verhogen. Zijn enige troost is zijn vriendschap met William
Tulloch, de zoon van een vrijdenker; een vriendschap ontstaan naar aanleiding van
een reeks vechtpartijen met als inzet zijn katholieke geloofsovertuiging. De op de
spits gedreven tegenstelling roept de onderlinge waardering op. Het is Williams
vader, die Francis na een mislukte
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ontvluchtingspoging uit zijn slavenleven, uitgeput langs de weg aantreft en zijn
verwanten van moederszijde waarschuwt. Dezen nemen de jongen bij zich en dank
zij tante Polly gaat Francis naar een katholiek college; zijn nichtje Nora roept bij
hem echter verlangens op, tegengesteld aan de toekomstdromen van zijn tante. Op
het college herkrijgt hij contact met een zijner vrienden uit zijn prilste jeugd, Anselm
Mealy, model seminarist en later model priester naar het gestandariseerde type, die
een schitterende carrière maakt, en via het ambt van procurator der vreemde missiën,
tenslotte tot de bisschoppelijke waardigheid wordt verheven. Geheel hun leven lang
blijven zij de twee grote contrasterende figuren: de aristocratische bureaucraat en de
zichzelf vergetende apostel. Als op het einde van zijn collegetijd zijn nicht Nora
zelfmoord pleegt, omdat zij geen andere uitkomst meer ziet na een onbezonnen daad,
staat niets de verwezenlijking van tante Polly's ideaal meer in de weg: Francis gaat
naar het Engels grootseminarie in Spanje om vervolgens als kapelaan in Engeland
terug te keren. Zijn kapelanieën zijn geen succes, deels door zijn
karaktereigenschappen, deels door de conservatieve, traditionele opvattingen van
zijn pastoors. Op voorstel van zijn bisschop, zijn vroegere seminarieoverste en vriend,
die hem begrijpt, aanvaardt hij een uitzending naar de chinese missie. Mealy geeft
hem een enthousiaste beschrijving van zijn toekomstig missiegebied aan de hand
van klinkende statistieken, maar als hij vermoeid van de reis op zijn post aankomt,
vindt hij slechts een vervallen schuur en twee uitermate onderdanige catechisten, die
het echter meer om geld dan om geloof te doen is. Hij zendt hen weg en heel alleen
begint hij zijn zware taak als... medicus. Een geslaagde operatie van een
manderijnenzoon bezorgt hem een lang begeerd terrein en de nodige middelen om
zijn traag ontluikend missiewerk groter bestaanszekerheid te verschaffen. Als catechist
heeft hij nu een chinese jongen uit de binnenlanden ter beschikking, geboortig uit
een klein dorp, dat enkele eeuwen lang geteerd heeft op de missionering door een
Portugees missionaris en nog enkele brokstukken van het Christendom bleek bewaard
te hebben. Voor zijn scholen krijgt hij assistentie van drie religieuzen, van wie de
overste een adellijke duitse is, die hem met voortdurende, ietwat hoogmoedige reserve
bejegent. De beide anderen zijn van franse en belgische origine, wat na het uitbreken
van de eerste wereldoorlog de nodige spanningen veroorzaakt. Onophoudelijk heeft
Chisholm met tegenslag te kampen; uit beginsel weigert hij terecht door materiële
voordelen het aantal bekeerlingen op te voeren: hij hecht meer waarde aan de kwaliteit
dan aan de kwantiteit, dit in tegenstelling tot de procurator der vreemde missiën
Mealy. Wanneer deze de missie komt inspecteren, vindt hij slechts puinhopen, daar
door de overvloedige voorjaarsregens de gebouwen
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zijn bezweken. Verder treft de ene ramp na de andere het missiegebied: rampen uit
de Chinese geschiedenis overbekend. Telkens weer treedt Chisholm, in de ogen der
wereld een mislukkeling, als de grote apostel der naastenliefde op en zijn volhouden
heeft succes. Bij een pestepidemie verzet hij bergen van werk; geholpen door zijn
jeugdvriend William Tulloch, die als medicus een hulpexpeditie leidt en tenslotte
zelf als slachtoffer omkomt zonder het ware geloof te hebben aanvaard, en de Moeder
Overste. Tijdens een burgeroorlog is het missiegebied de veilige haven, die door zijn
actief ingrijpen op het laatste ogenblik wordt gered. Een nieuwe dreiging voor zijn
nog jonge missie is de vestiging van een Amerikaanse zendingspost, maar ook deze
weet hij door persoonlijke vriendschap met de zendelingen te bezweren. De
onenigheid tussen de nationaliteiten binnen de kloostergemeenschap naar aanleiding
van de eerste wereldoorlog dient als een zoveelste bewijs voor de kleinheid van een
te formalistisch Christendom. Jonge krachten komen tenslotte de oude vervangen,
met nieuwe methoden, die echter minder revolutionnair zijn dan de naar de schijn
weinig vruchtbare pogingen van de pionier in dit gebied. Uitgeleide gedaan door zijn
geringe, maar waarlijk christelijke gemeente keert de grijsaard, die de sporen van
zijn vele dienstjaren en avonturen om Christi wil op zijn gelaat draagt, naar zijn
vaderland terug, waar hij bisschop Mealy ontmoet, die ondanks mooie woorden geen
tijd heeft om deze zonderlinge oud-strijder behoorlijk te ontvangen. Op zijn verzoek
pastoor geworden van zijn geboorteplaats, ontfermt hij zich over de kleinzoon van
Nora en beiden leven gelukkig een ietwat zorgeloos leven op de landelijke pastorie.
Totdat een vertegenwoordiger van de bisschop nog geen jaar later een diepgaand
onderzoek komt instellen naar de zonderlinge faits en gestes van deze uitzonderlijke
priester met zijn eigenaardige theologische opvattingen. Een uitvoerig rapport ligt
op het einde van deze visitatie klaar, maar het zal nimmer in handen der overheid
komen, want als op het laatste ogenblik de bisschoppelijke vertegenwoordiger de
grootheid van deze priester ontdekt, gaat het papier aan snippers en rustig kunnen
pastoor Chisholm en zijn jonge beschermeling weer ter zalmvangst gaan.
*

**

Dit is in grote lijnen de inhoud van deze biographie van de imaginaire Francis
Chisholm. Het is echter niet zozeer het verhaal, dat van belang is dan wel het stramien,
waarop dit geheel is geweven, en dat telkens temidden der feiten weer te
onderscheiden valt, soms terloops geïnsinueerd,
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dan weer min of meer nadrukkelijk door een persoon naar voren gebracht, want de
schrijver verbergt niet, waarheen temidden der veelvuldige contrasten zijn
sympathieën uitgaan. Hoe kan het anders, waar hij om die sympathieën tot uitdrukking
te brengen zijn verhaal geschreven heeft?
Wanneer 'heilige Dan', de straatprediker, als grondslag van zijn nieuwe
godsdienstige broederschap openlijk verkondigt: 'Hebt Uw naasten lief', dan geeft
hij daarmee een grondbeginsel, dat ook het gebod der Catholica is, maar hij blijft in
zijn beperkte horizon eenzijdig en de eenzijdigheid is juist het wezen van elke ketterij.
Het grote gebod der naastenliefde is gegrondvest in de zekerheid van de
bovennatuurlijke levensgemeenschap van allen als Kinderen Gods in Christus. Het
is de dogmatische zekerheid dezer bovennatuurlijke werkelijkheid, waartoe allen
geroepen zijn, ook al is aller antwoord niet bevestigend, die aan het morele gebod
zijn diepste fundering geeft, zonder welke het gebouwd zou zijn op het losse zand
ener vage, algemene, in wezen louter natuurlijke humaniteit. Hieraan mag men een
zekere verdienste niet ontzeggen, zolang men er slechts rekening mee houdt, dat zij
louter natuurlijk blijft en als zodanig enkel een voorbereidende taak kan hebben ten
opzichte van de bovennatuurlijke levensverwerving en ontplooiing.
Zoals er tenslotte in de natuurlijke orde geen ethica mogelijk is zonder een
metaphysische fundering, zo is er in bovennatuurlijke orde een onverbrekelijk verband
tussen de dogmatische waarheden en de morele geboden.
Deze dogmatische fundering nu der moraal, die steunt op de prediking van Christus,
is in wezen totalitair, eist de aanvaarding der totale éne waarheid door de gehele
persoon, die hieruit in de morele orde zijn consequenties heeft te trekken zonder tittel
noch jota naar eigen inzicht te veranderen op straffe van zich buiten de
bovennatuurlijke gemeenschap te plaatsen.
Wanneer men de vormelijkheid enkel in acht neemt om de vormelijkheid, dan
komt men tot Pharizeïsme, wat een heel verderfelijke en sterk veroordeelde ketterij
is, maar wanneer men alle vormelijkheid veroordeelt met een beroep op de liefde geconcretiseerd in dit bepaalde geval in de verdraagzaamheid - dan slaat men het
dogmatisch fundament weg onder de morele bovenbouw, wat nog een veel
gevaarlijker ketterij is, omdat zij de gemeenschap in haar wezen aantast en dus de
vermoording van het Mystiek Lichaam betekent.
Wanneer men het voorbereidende natuurlijke, dat op het eigen plan edel en goed
is, gaat verheffen tot het bovennatuurlijke niveau, dan bereikt men slechts het
omgekeerde van wat men bedoelt; de verlaging van het
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hogere terwille van het lagere, dat er niets bij wint, zodat het eindresultaat een
grondeloos verlies is.
Zoals uiteindelijk de hoogmoed de oorzaak was van de eerste val en vervolgens
van de menselijke factor in de Christus-moord, zo is uiteindelijk de drijfveer van
deze nieuwe destructie weer de hoogmoed, al gaat zij gekleed in het paradoxale kleed
van een vermeend nederige verdraagzaamheid. Zodra de mens uit eigen kracht het
zuiver natuurlijk menselijke vergoddelijken wil, bereikt hij slechts een feitelijke
verlaging zelfs op het eigen niveau. Eerst de waarlijk nederige aanvaarding van het
mysterie van een God, die mens werd om de mensen nader tot het goddelijke te
brengen, opent de weg naar het bovennatuurlijke en deze aanvaarding is slechts
mogelijk, als verstand en wil beiden zich onvoorwaardelijk gewonnen geven aan de
onuitsprekelijke grootheid van dit mysterie.
Vergeten wij niet, dat de Kerk steeds verdraagzaamheid heeft gepredikt als een
heilige plicht tegenover de dwalenden, maar dat diezelfde Kerk, naar het voorbeeld
van haar Stichter, ook steeds in hoge mate onverdraagzaam is geweest ten overstaan
van de dwalingen. Zij immers weet, dat de ware nederigheid een opstand tegen God
en diens Heilige Wil, wat het heil der mensen betreft belichaamd in de door Zijn
Zoon gestichte geloofsen liefdesgemeenschap, niet verdraagt noch verdragen kan.
Al dwingt zij niemand om in te gaan, omdat zij het hoogste natuurlijke goed van de
menselijke persoon respecteert, toch handhaaft zij voor ieder de eis van een
onvoorwaardelijke en nederige onderwerping, die wij God verschuldigd zijn krachtens
een gebod, dat groter is dan het gebod der naastenliefde: het gebod der Godsliefde,
dat ook Zijn aanbiddelijke Wil omvat.
'Het gebruikelijke artikel', waarvan Cronin zich als verdediger opwerpt, vergeet in
ieder geval één zekerheid: men kan nooit slagen in het liefhebben zonder te denken.
De nieuwe religie, met zoveel vuur door de grootvader verdedigd, houdt dan ook
een ruimer geloof in, waarbij echter de nadruk meer op het 'ruimer' dan op het 'geloof'
valt, zoals Chesterton in een van zijn apologieën terecht opmerkt, en kan derhalve
door de kleinzoon in zijn officiële kwaliteit niet verdedigd worden; deze sleutels
passen niet op de hemelpoort.
De priester Chisholm is een in hoge mate imaginaire figuur, die zelfs in zijn
papieren werkelijkheid gevaarlijk caricaturaal is ondanks zijn vele voortreffelijke
eigenschappen, omdat hij zijn stellingen - en wat voor stellingen - met de
klaarblijkelijke bedoeling verkondigt om ze buiten het rijk der fantasie in de
levenswerkelijkheid als aanvaarde normen te doen doorsijpelen, waarbij hij gezien
bepaalde reacties nog wel eens succes zou kunnen hebben ook.

Streven. Jaargang 2

1079
Wanneer deze priester onderwijst, dat de verdraagzaamheid de grootste deugd is en
eerst daarna de nederigheid, dan zet hij de verhoudingen juist op de kop. De logische
consequentie van zijn dogmatische onderrichtingen en van zijn zedekundige
opvattingen is het primaat van de nederigheid. Eerst nadat de nederigheid door de
hoogmoed is overwonnen, is de verdraagzaamheid noodzakelijk geworden en dan
nog wel een bepaald soort verdraagzaamheid binnen menselijke betrekkingen. Alleen
wanneer hij dit inziet kan hij getuigen, dat 'de Kerk onze grote Moeder is, die ons
voortleidt door de nacht' en zelfs nog dat 'er misschien enkele arme, eenzame pelgrims
zijn, die alleen huiswaarts strompelen', maar hij zal er zich wel voor hoeden boutweg
te beweren, dat 'er misschien nog andere moeders zijn', daar dit de ontkenning inhoudt
van de eenheid der Catholica: wie zich door een andere moeder laat leiden, bereikt
zijn doel slechts inzoverre haar hulp een traditie is, die behouden bleef, en langs een
eindeloos langere weg, omdat de eenzijdigheid de horizon angstwekkend vernauwde
van deze... stiefmoeders.
Hij zal er zich werkelijk wel voor wachten te betogen: 'Misschien gaan niet alle
atheïsten naar de hel. Ik heb er een gekend, die er niet heenging. De hel is voor hen,
die God in het gelaat spuwen.' Als er iemand God in het gelaat spuwt, dan is het
zeker de consequente atheïst; zozeer zelfs, dat men zich terecht afvraagt, of zo'n
mens niet zuiver hypothetisch is. Als Tulloch dan ook op het laatste ogenblik ondanks
zijn theoretische ontkenning en zijn wrange spot toch nog een uitzondering op de
regel maakte, dan kan dit alleen zijn, omdat Gods erbarming immer nog groter is
dan de verstoktheid der mensen en inderdaad in dit licht beschouwd de opmerking,
dat elk menselijk lijden een daad van berouw is, in hogere waarheid kan verkeren
en zo in bovennatuurlijke sublimering redden wat reddeloos lijkt; want eerst in
verbondenheid met Christus' lijden verkrijgt het menselijke lijden zijn uitboetende
waarde en zin. Het is niet aan ons de diepste roerselen te peilen in het stervensuur.
Hoeveel realistischer en psychologisch juister is Tulloch's opmerking: 'omdat je
niet probeert me met bangmakerij de hemel in te jagen', dan de houding van deze
katholieke priester aan dit sterfbed, die misschien nimmer zo imaginair is en wiens
daadloze berusting kwalijk gerechtvaardigd wordt door de reflexies, die hij later ten
beste geeft tegenover de derde heldin in het pestdrama, moeder Maria Veronica, ter
verdediging van zijn stelling, dat Tulloch... Christen was: hij stierf, terwijl hij anderen
hielp evenals Christus, die zijn tijdgenoten een vreselijke vrijdenker vonden, weshalve
zij hem vermoordden.
Het heeft er werkelijk iets van, dat door een dergelijk gegoochel met termen
kromme lijnen recht getrokken worden in de befaamde trant van
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de heiligverklaring van het materialistische communisme, omdat ook het Christendom
communistisch geweest zou zijn in de eerste tijden. Alleen vergeet men in dat geval,
dat het nu juist niet materialistisch was maar erg spiritueel en in dit geval, dat Christus
misschien nog wel een 'vrijdenker' genoemd kan worden, in zoverre Hij met duidelijk
gezag de oude maatstaven naar nieuwe normen herzag, maar dat zijn 'vrijdenkerij'
heel beslist niet gebaseerd was op de ontkenning van een Opperwezen, maar juist
op de heerlijke Openbaring, dat dit Opperwezen Zijn en ons aller Vader is en dat Hij
juist daardoor stervend anderen hielp.
Er is heel zeker geen grotere Humanist geweest dan Christus, die God en mens
tegelijk de ideale mens was, naar wiens voorbeeld anderen zich trachten te vormen
in de volle ontplooiing van hun mens-zijn binnen de hogere waarde van het kindschap
Gods. Maar dat is nu juist niet het Humanisme, dat om zichzelfs wil de beoefening
der natuurlijke deugd als het hoogste ideaal beschouwt, want dan waren de
voor-christelijke tijden waarschijnlijk christelijker dan de onze. Wanneer men om
de verdraagzaamheid de nuances wegvaagt, dan is het misschien mogelijk om tot
een broederschap te komen, maar dan riskeert men ook in de duisternis slechts de
schimmen te ontwaren van de werkelijkheid, die zich in het volle zonlicht openbaart.
Er is wellicht geen klaarder bewijs voor de helderheid der katholieke inzichten
van de auteur dan de korte reflexie van de priester, dat hij misschien toch beter gedaan
had het heilig Oliesel toe te dienen. Een katholiek priester zalft een ongelovige, wiens
afkomst hij kent, niet, dan nadat hij door het water eerst gereinigd en binnen de
veilige eenheid der Catholica opgenomen is. Het is eenzelfde soort inconsequentie,
die de onwetendheid van de toch oorspronkelijk katholieke schrijver met de
werkelijkheid der levende praktijk van de Kerk, door hem binnen de romansfeer
betrokken, bewijst, als de kwestie van de gewetensdwang van het katholieke jongentje
Shannon, dat levend in een andersdenkend milieu door de priester gedwongen werd
om de onthoudingswet ondanks alles op Vrijdag te onderhouden. Het kan soms zijn
nut hebben eerst een catechismus te bestuderen en dan een roman te schrijven, maar
Cronin heeft kennelijk zijn roman als een soort boeiender catechismus bedoeld.
Overigens kan het andere werk van de schrijver, waarin de jeugd van Robert
Shannon beschreven wordt, The Green Years en dat door velen als een soort
geromancieerde biografie wordt beschouwd, gedeeltelijk de verklaring geven van
deze zonderlinge opvatting en handelwijze.
In beide boeken vinden wij - zij het met nuances - eenzelfde soort trieste jeugd en
vooral eenzelfde ietwat vreemdsoortig en religieus sterk gemengd milieu. In beide
ook een priesterroepingsprobleem, maar terwijl
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zij in het ene werk haar verwezenlijking vindt, zij het op enigszins zonderlinge wijze,
wat psychologisch de eigenaardigheid van de priesterfiguur aannemelijk moet maken,
verliest Shannon in frappante tegenstelling met Chisholm zelfs zijn geloof om redenen,
die emotioneel nog aanvaardbaar zijn, maar godsdienstig zelfs de minste
waarschijnlijkheid missen. In beide werken is de dogmatische ondergrond in alle
opzichten de zwakste stee en ten dele nog caricaturaler dan de getekende caricaturen,
die er de drager van heten te zijn.
Shannon treedt buiten elk kerkelijk verband, maar blijft toch niet zonder heimwee
naar de godsdienst, die eens de zijne was en waarbinnen hij toch groter veiligheid
en zekerheid vermoedt op weg naar het Vaderhuis. Als zelfs de atheïst het doel nog
bereiken kan...
Het is niet de eerste keer, dat subjectieve motieven naar een objectieve
rechtvaardiging zoeken, waarbij de emotionaliteit weer zoekt naar een theoretisch
steunpunt. Hiermee bewijst juist het pijnlijk gevoelde gebrek de noodzakelijkheid
van de objectieve vorm, die in het godsdienstige de theologie is. Waar dan echter
het rationele, dat de totaliteit als gegeven werkelijkheid aanvaardt, gedwarsboomd
wordt door het vooroordeel van subjectieve gevoelselementen, wordt een willekeurige
scheiding binnen de totaliteit doorgevoerd. Deze geeft weer aanleiding tot
eenzijdigheid, waardoor rond een losgeslagen hoofdgedachte het nieuwe stelsel wordt
opgebouwd, dat in zijn caricaturale visie der waarheid zijn eigen onhoudbaarheid
bewijst. Het blijft echter altijd bijzonder ontstellend, wanneer de verdediger van die
waarheid juist tot de apologeet van die misvormde waarheid wordt, zelfs al is zijn
persoonlijkheid dan slechts een imaginaire figuur van een concipiërende geest, die
de vrijheid, op haar terrein de fantasie gelaten, misbruikt om voor het forum der
werkelijkheid zijn concrete gedragslijn te rechtvaardigen.
Dit alles raakt meer de diepere achtergrond van het werk dan de vorm waarin hij
gegoten is, of, zo men dit duidelijker vindt: niet zozeer de romancier als zodanig dan
wel de vermomde catechiseermeester roept de bezwaren op. Zelfs indien men van
oordeel is, dat er van overbelichting gewaagd mag worden, waardoor de contouren
wat al te scherp uitkomen tegen de sterk wisselende décors, dan toch zal men moeten
erkennen, dat er treffende tonelen in voorkomen van diep menselijke spanningstragiek.
Dit maakt het echter des te onaangenamer, dat de dogmatische zijde niet even sterk
is als de psychologische: tenslotte kan men zelfs van caricaturen eisen, dat zij treffend
zijn en dus met de werkelijkheid in flagrante tegenspraak, alle klepteksten ten spijt.
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Politiek Overzicht
Internationaal
OP de vierde verjaardag van Duitslands capitulatie heeft de constituerende
Vergadering te Bonn met 53 tegen 12 stemmen de nieuwe grondwet aangenomen.
Deze grondwet is niet voor West-Duitsland alleen bestemd, zij zal terstond gewijzigd
worden, zodra ook die Duitsers, die niet in staat waren aan het ontwerp mede te
werken, nl. de bewoners van de Oostzone, hun vrijheid van handelen hebben
herwonnen. Reeds op de toekomst vooruitlopend, is Berlijn, althans West-Berlijn,
als 12de federatieve staat, niettegenstaande de bezwaren der bezettende macht,
opgenomen en zal, omdat het geen verkiezingen voor het komende parlement mag
houden, er door zijn gemeenteraad vertegenwoordigd worden. De inrichting van
deze duitse Bond is grotendeels volgens het model van de constitutie van Weimar.
De Bondsdag, die de bevolking vertegenwoordigt, wordt voor vier jaar gekozen en
bestaat uit ongeveer 450 leden. De Bondsraad, bestaande uit vertegenwoordigers der
regeringen der verenigde Länder, fungeert als een soort Eerste Kamer. De ambtsduur
van de president, gekozen door de Bondsraad en de parlementen der federale Länder,
is vijf jaar. Hij kan éénmaal herkozen worden. De president wordt bijgestaan door
een kanselier en een raad van ministers. Tegen de zin van Beieren, dat dan ook
tegengestemd heeft, is de centrale macht van de Bond, die zich uitstrekt over
spoorwegen, luchtverkeer, post en andere verkeersmiddelen te sterk. De poging der
katholieken het bizonder onderwijs in de grondwet veilig te stellen is mislukt. Het
onderwijs moet voldoen aan de eisen door de staat gesteld, maar de onkosten worden
uitsluitend gedragen door het particulier initiatief. 'De waakzaamheid, ervaring en
vastbeslotenheid der duitse bisschoppen', zoals paus Pius XII met groeiende
bezorgdheid schreef, heeft niet mogen baten.
De 23ste Mei heeft de voorzitter van de constitutionele vergadering, Conrad
Adenauer, onder het wapperen van de zwart-rood-gouden vlag, de grondwet in
tegenwoordigheid van plaatsvervangers der geallieerde bevelhebbers, plechtig
afgekondigd. Na de verkiezingen zal op 15 Juli de nieuwe aera beginnen van de
tweede Duitse republiek.
De totstandkoming van de nieuwe grondwet is bespoedigd door de
sovjet-bereidwilligheid de blokkade van Berlijn op te heffen en de bespreking over
Duitslands toekomst te hervatten. Het was Stalin gebleken, dat de blokkade een
boemerang was, die meer nadeel toebracht aan het eigen bezette gebied dan aan de
tegenpartij. Het zal de roem zijn van generaal Clay, die intussen door John J. McClay
als hoge commissaris is opgevolgd, dat hij met zijn luchtbrug, die gedurende 10
maanden de Berlijners van het hoogst nodige voorzag, de poging de geallieerden uit
Berlijn weg te jagen schitterend heeft afgeslagen. Ook aan de inwoners van
West-Berlijn komt lof toe, omdat zij de moeilijkheden van de blokkade energiek
hebben ondergaan en aldus het bewijs hebben geleverd, dat zij bereid waren te vechten
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voor de vrijheid. In de nacht van 11-12 Mei werden de barrières bij Helmstedt geopend
en stroomden levensmiddelen Berlijn binnen. De luchtbrug blijft echter voorlopig
gehandhaafd en dat deze lijn geen overtollige weelde is, wordt bevestigd door de
houding van Sovjet-autoriteiten, die willekeurig zo nu en dan het verkeer per weg,
per trein en per boot stopzetten. Maar deze plagerijen en bureaucratische euvelen
konden de stemming van vreugde niet beïnvloeden. Wat de Sovjet bereikt heeft, is
een algemene afkeer van alles wat naar communisme riekt. Deze afkeer is tot een
uitbarsting gekomen, toen de spoorwegmannen uitbetaald bleven in Oost-Duitse
marken, die viermaal minder dan de west-marken waard zijn. Toen hun verzoek om
west-marken te ontvangen geweigerd werd, gingen zij in staking en bezetten
verschillende stations van de zg. Hoch- of S-bahn. De Oost-Berlijnse politie, versterkt
met communisten uit de Oost-zone trachtten hen met geweld te verwijderen. Er
ontstonden gevechten, waarbij de bevolking zich niet onbetuigd liet. Er vielen
honderden gewonden en enkele doden tot eindelijk de westelijke machten ingrepen
met de verklaring, dat de Russen wel het toezicht hadden op het spoorwegvervoer,
maar voor het overige geen recht hadden deze staking te breken. Zelfs in de Oost-Zone
getuigden de verkiezingen van haat en afkeer voor het sovjet-bestuur.
Zoals overeengekomen was, zou na de gelijktijdige opheffing der blokkade de
conferentie over de toekomst van Duitsland en, als het kon, ook van Oostenrijk,
beginnen. Deze bijeenkomst werd geopend op 23 Mei in het 'Palais de Marbre Rose'
te Parijs. De drie verbonden mogendheden hebben, na diepgaande onderlinge
voorbesprekingen hun agenda vastgesteld en aan Visjinsky voorgelegd. De agenda
bevat de volgende punten: 1. de politieke en economische eenheid van Duitsland en
de door de geallieerden uit te oefenen contrôle. 2. Berlijn en het monetaire vraagstuk.
3. Voorbereiding van het vredesverdrag met Duitsland. 4. Voltooiing van het
staatsverdrag met Oostenrijk. In de aanvang heerste er een gemoedelijke sfeer.
Visjinsky was niet pessimistisch, zei hij, en maakte geen bezwaar tegen de volgorde
van de agenda. Na veel gepraat zijnerzijds bleek, dat de Rus wilde terugkeren tot de
geallieerde controleraad, die het bij voortduring oneens was geweest en dat hij daarin
het noodlottig vetorecht, het sabotage-wapen van de Sovjet, wilde herstellen. Acheson
bracht hem aan het verstand, dat de tijden van geallieerde zwakheid voorbij waren
en dat de conferentie zonder tijdverspilling vaste resultaten wenste te bereiken. In
de komende eerste weken van Juni zal gebleken zijn, in hoeverre de
Sovjet-bedoelingen ernstig gemeend zijn. De hernieuwde aanval op het bestaan van
de luchtbrug, onder het voorwendsel van manoeuvres, spelt echter weinig goeds.
In China hebben de communisten hun opmars tegen Shanghai hervat en, na de val
van Hangtsjau, ook deze millioenenstad in hun macht gebracht. Mao Tsje Toeng is
thans de meester in het meest welvarend deel van het hemelse rijk en de verslagen
nationalisten hebben zich in afwachting van een verdere progressie van hun vijand
op Kanton moeten terugtrekken.
De V. Naties hebben te Lake Success haar derde zitting op 9 Mei besloten. Het
voornaamste wat tot stand werd gebracht is de opname van de staat Israel als 59ste
lid. De overige kwesties, die ter sprake kwamen, zoals de voormalige Italiaanse
koloniën, zijn tot nader order uitgesteld.
Langs de V.N. heen heeft de Sovjet-Unie getracht met de V. St. tot een
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afspraak te komen omtrent beëindiging van de burgeroorlog in Griekenland. Deze
verloopt niet zo, als de Sovjet en de rebellen zelf verwacht hadden. Daarom heeft
Gromyko de voelhorens uitgestoken en, tegen belofte van algehele amnestie en van
vrije parlementaire verkiezingen, stopzetting van deze gevechten voorgesteld. De V.
St. zijn daarop niet ingegaan door te kennen te geven, dat de beide partijen niet
gelijkwaardig zijn: de ene bestaat uit rebellen en de andere is de regering zelf, en dat
uiteindelijk deze zaak naar de V.N. zou moeten verwezen worden. De V.N. hebben
geen toenadering tot Spanje willen tonen. Want een voorstel der Zuid-Amerikaanse
leden om de diplomatieke betrekkingen met Spanje te herstellen is verworpen, zij
het met een zevental onthoudingen en een kleine meerderheid.

Nederland
Na een tijd van informeel onderhandelen zijn te Batavia op 7 Mei de van
Royen-Rum-statements, onder auspiciën van de U.N.C.I. ondertekend. De ene partij
geeft de persoonlijke verzekering van Sukarno en Hatta, dat zij er op zullen aandringen
bij de regering van de Republiek Indonesië om de guerilla te staken, samen te werken
bij het herstel van vrede en handhaving van orde, en deel te nemen aan de
Ronde-tafel-Conferentie. De andere partij, de Nederlandse Regering, laat de terugkeer
van de Republikeinse Regering naar de residentie van Djogja toe, waar zij in vrijheid
haar functies zal kunnen verrichten; in het gebied, dat vóór 19 December onder
republikeins gezag stond, zal zij geen nieuwe negara's erkennen of vestigen. De
Republiek zal in de V.S.I. een (deel)staat zijn, aan wie de helft van het aantal
beschikbare zetels in het vertegenwoordigend lichaam wordt ingeruimd.
In de Tweede Kamer heeft Minister van Maarseveen over deze overeenkomst
gezegd: 'De Nederlandse regering, die thans steunt op het vertrouwen, dat zij in de
republikeinse leiders wil stellen, slaat daarmede de weg in, welke uitsluitend kan
leiden tot een oplossing van het conflict.' Dat Nederland zich bij deze enig
overgebleven uitweg ruim en breed op het internationale standpunt plaatst zodat,
zoals nader bleek, deze stap de grootst mogelijke instemming heeft gevonden, door
Amerika met verheugenis, door de Aziatische staten met gejuich, door de V.N. met
goedkeuring is gadegeslagen, geeft haar dan ook de hoop, dat, zoals de conclusie
van de Minister luidt: 'Deze internationale morele steun, die een imponerende indruk
achterlaat, voor alle betrokkenen een spoorslag zal zijn, om de thans gesloten
overeenkomst ook tot verwezenlijking te brengen'.
De voornaamste reactie op deze overeenkomst kwam van de kant van de H.V.K.,
Dr. Beel, die zijn ontslag aanbood, omdat hij bezwaren had tegen de vorm en de
omvang van het herstel der republiek en tegen de verplichting om voorlopig verdere
staatkundige vormgeving op Java en Sumatra te laten rusten. Bovendien ontbrak
hem het geloof in de mogelijkheid deze nieuwe gedragslijn te realiseren. Deze
ontslagaanvrage was een teleurstelling voor de regering. Zij had gehoopt, dat zij de
H.V.K., die door zijn grote persoonlijke kwaliteiten in Indonesië en hier algemeen
gezien en gerespecteerd is en wiens figuur er borg voor stond, dat de gevallen
beslissing loyaal zou uitgevoerd worden, zou hebben kunnen behouden. Tot zijn
opvolger werd
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benoemd Dr. A. Lovink, die, als zijnde zonder politiek verleden, geacht werd de
inzichten der regering te kunnen delen en uit te voeren.
Een verdere reactie kwam van de kant van de Sumatraanse leden van de B.F.O.
Toen Dr. van Royen, alvorens de statements te ondertekenen, besprekingen voerde
met de voorzitter, sultan Hamid II en de ondervoorzitter, Anak Agoeng, hadden zij
uit naam van hun delegatie meegedeeld, dat zij geheel met het accoord instemden.
Maar spoedig daarna zonden zij telegrammen aan de regering, waarin zij hun
bezwaren uitten tegen bepaalde paragrafen van dit verdrag en zich bezorgd toonden
dat een ernstige belemmering in de weg werd gelegd aan het federale streven op
Sumatra. Minister van Maarseveen heeft hen echter gerustgesteld en bevestigd, dat
de federale gedachte ten grondslag ligt aan de huidige overeenkomst en dat het
zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volken gehandhaafd blijft, zoals het aanvaard
is in artikel 3 van de Linggadjati-overeenkomst.
Het meest in het oogspringende gevaar, dat uit deze overeenkomst zou kunnen
dreigen, betreft mogelijke represailles jegens diegenen van de inheemse bevolking,
zowel Chinezen als Indonesiërs, die waardevolle medewerking hebben verleend aan
de Nederlandse militaire en civiele autoriteiten. Dr. van Royen heeft dan ook verklaard
dat van Nederlandse zijde er op zal worden toegezien, dat geen represailles zullen
worden genomen en tevens liet de regering bekend maken, dat 'ook voor hen, die
menen, dat zij gevaar lopen op grond van met Nederlandse autoriteiten onderhouden
betrekkingen, de mogelijkheid openblijft vóór het vertrek van de troepen te evacueren'.
Juist in dit punt zal de U.N.C.I. haar taak moeten kennen.
Het gerucht, dat ook Generaal S. Spoor naar aanleiding van dit accoord zou
aftreden, werd niet bewaarheid, maar zijn dood enige dagen later liet een zeer grote
leegte open in de rangen der Nederlandse verantwoordelijke autoriteiten. Zijn
verdiensten voor het vaderland blijven onbetwistbaar en vinden binnen de legerkringen
de hoogste waardering.
1-6-49
K.J.D.

Belgie
Op 19 Mei werd in de beide Kamers het Koninklijk besluit voorgelezen, houdende
ontbinding van de Wetgevende Kamers en van de Provinciale Raden. De vervroegde
ontbinding is te wijten aan het gekuip van de Heer Buset en van de Waalse socialisten,
die er evenwel niet in geslaagd zijn, nogmaals de vrouwen van de stembus verwijderd
te houden. Niet zonder reden mocht de Heer A.E. De Schrijver de 24e Mei te Brussel,
op de vergadering van de uitgebreide nationale raad van de C.V.P. uitroepen: 'Nous
avons la consultation du corps électoral, au moment où sont réunies les conditions
que nous avons voulues: le vote des femmes et l'adaptation du nombre des sièges
aux résultats du recensement.' Dit resultaat is immers in hoofdzaak aan het verbeten
geduld van de twee cunctators, de Heren A.E. De Schrijver en A. Van Cauwelaert
te danken.
De verkiezingsstrijd werd zonder veel enthousiasme ingezet: de illusies van 1946
over een grondige hervorming van de politieke zeden en gebruiken zijn verdreven;
alsof die mogelijk was, mits bestendiging van het regime der coalitieregeringen, dat
het land reeds sinds 1919 ontzenuwt. Zullen de

Streven. Jaargang 2

1086
zogezegde brave mensen, die zich meestal slechts door de onmacht tot het goede
zowel als tot het kwade onderscheiden, de thans geboden gelegenheid laten
voorbijgaan? Mochten ze ditmaal beseffen dat de strijd geleverd wordt niet voor
verschillende toepassingsmodaliteiten van algemeen aanvaarde principes; het zijn
integendeel de zedelijke grondslagen van de maatschappij die op het spel staan:
georienteerde of genationaliseerde economie, gesubsidieerde vrijheid of feitelijk
staatsmonopolie, Christelijke of antichristelijke gemeenschap, Koningschap of
republiek.
Het zal hun in geen geval aan ernstige waarschuwingen ontbroken hebben. Nadat
de Kardinaal reeds meermalen de noodzakelijkheid van de eendracht onder de
Christenen heeft beklemtoond, heeft ook de Weleerw. Heer Kan. Dubois, op 15 Mei,
de leden van het Westvlaams Mannenverbond voor Katholieke Actie voorgehouden:
'dat ze niet het initiatief te nemen hebben in een scheurpartij, noch dit initiatief te
suggereren of er aan mede te werken. Ze moeten de onverschrokken verdedigers zijn
der Katholieke eenheid, voor allen en boven alles. Alle ondergeschikte belangen
moeten wijken voor de hogere belangen van Kerk en Godsdienst met de verzekering
dat op deze wijze ook volk en land best zullen verdedigd en gediend worden. Het
lijdt geen twijfel dat de mannenverbonders er toe verplicht zijn, alle burgers er op te
wijzen, dat ze hun stemrecht moeten gebruiken ten voordele der enige partij die in
ons land de godsdienstige belangen waarborgt.' (De Nieuwe Gids, 18-5-1949).
Hoe dient zich de C.V.P. aan, 'de enige partij die in ons land de godsdienstige
belangen waarborgt'? Ze staat niet meer zo zeer in de gunst als in 1946; hetgeen niet
te verwonderen is, daar ze onmogelijk aan alle verwachtingen kon beantwoorden,
en bovendien van een coalitieregering deel heeft uitgemaakt en dienvolgens verplicht
was aan de regeringspartner concessies te doen. Samen met de B.S.P. heeft ze de
financiën gesaneerd, de begroting in evenwicht gebracht en de nationale munt
verstevigd; zij wordt evenwel voor de daarmee gepaard gaande toepassing van
overdreven zware fiscale wetten aansprakelijk gesteld. De maatschappelijke orde
werd gehandhaafd, dank zij een vooruitstrevende politiek, die o.m.
structuurhervormingen behelsde ten voordele van de kleine man, d.i. de middenstander
en de arbeider; waarbij echter geen enkele sector van de bijzondere economie werd
genationaliseerd en de vrijheid van de handelsbetrekkingen werd hersteld. Op zedelijk
gebied is de balans minder gunstig: van de familiale politiek kwam weinig terecht,
de druk op de vrije school en de vrije werken van hulpbetoon werd verminderd, op
het stuk van de Koningskwestie werden alle kansen behouden voor een latere
homogene C.V.P.-regering; er wordt evenwel aan de leiding verweten, dat zij, bij
gebrek aan geestdrift voor een gebeurlijke terugkeer van Z.M. de Koning, al te zwak
is geweest t.o. van de socialisten.
De Socialistische partij is er niet in geslaagd de socialisatie of de nationalisatie
van de economie door te voeren. Zij is niet bij machte gebleken haar doctrinale
grondslagen te herzien - Henri De Man is in de ban geslagen en Max Buset pontificeert
-, en werd dienvolgens door het principe van de klassenstrijd verhinderd een politiek
van het Algemeen Belang te ontwerpen en uit te voeren. Ze klampt zich vast aan het
anticlericalisme en het antileopoldisme, de twee hoofdthema's van haar
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kiespropaganda, omdat ze aldus - ten minste in het negatieve - in gemeenschap blijft
met 'de verdwaalden' d.w.z. de communisten, en anderzijds de deur meent open te
houden voor een socialistisch-liberale coalitie, na verkiezingen die aan de C.V.P.
niet de absolute meerderheid zouden bezorgen.
De Liberale Partij, al heeft ze niet bepaald de wind in de versleten zeilen, geniet
de voordelen van een oppositiepartij: het volk is in het algemeen haar zware
verantwoordelijkheid zowel in de drukkende fiscale last als in de Koningskwestie
vergeten, en leent een gretig, doch terzelfdertijd skeptisch gehoor aan haar
aanlokkelijke beloftes; de liberale partij, al mocht ze enigermate de verliezen van
1946 herstellen, zal een 'parti d'appoint' blijven, waarvan men kan verwachten dat
ze een vermenigvuldiger van het socialistisch anticlericalisme, nooit een veilige rem
op zijn nationalisatiepolitiek zal zijn.
Terwijl de linkse partijen de directieven van de vrijmetselarij volgen, elkander
niet verbeten bekampen, doch alle middelen aanwenden, om de ramp van 'een clericale
zege' te voorkomen, zijn er Katholieken - verdienen ze nog die naam? - die het woord
van de kerkelijke overheid versmaden, en trots de 'verruimingspolitiek' in vele
arrondissementen scheurlijsten hebben ingediend. Hier past een eresaluut aan de
zonderlinge Bon de Dorlodot die, ter elfder ure, zijn plannen heeft verzaakt, geen
scheurpartij opricht, en als onafhankelijk door de C.V.P.-provincieraadsleden van
Henegouwen naar de Senaat zal gezonden worden. In de Vlaamse gewesten heeft
de verbittering het jammer genoeg maar al te dikwijls op de politieke wijsheid
gewonnen; lichtzinnig werd aldus - en dit zonder de minste kans voor de scheurmakers
- de mogelijkheid voor de C.V.P. verminderd, om de absolute meerderheid te
veroveren, en een definitieve oplossing in een christelijke zin te geven aan de grote
problemen, waaronder dit van de repressie, omtrent dewelke het land verdeeld blijft.
5-6-1949
Th.L.
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Kroniek
Pro Arte Christiana
In de benedenzalen rechts van het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt thans de
derde tentoonstelling gehouden van hedendaagse religieuse kunst. De eerste had
plaats in 1939, de tweede in 1941. Het oorspronkelijke plan, een tweejaarlijkse
expositie door te voeren, werd sindsdien door de ongunst der tijden onmogelijk
gemaakt. Het is te hopen, dat van nu af het oude plan kan worden verwezenlijkt.
Alles pleit er voor. Een regelmatig overzicht van nieuwe werken op religieus artistiek
gebied zal de belangstelling van het publiek verhogen en een smaakvormenden en
veredelenden invloed uitoefenen; het kan de aandacht vestigen op jeugdige of nieuwe
talenten en op nieuwe mogelijkheden, geboden door hedendaagse materialen en
technieken; het kan bij geestelijken en leken een heilzamen afkeer versterken voor
het goedkope, waardeloze en onwaardige massaproduct. Om misverstand te
voorkomen dient er met nadruk op gewezen te worden, dat deze tentoonstellingen
'pro arte Christiana' gewijd zijn aan religieuse en niet uitsluitend aan kerkelijke kunst,
al is veel van het hier tentoongestelde voor de kerk en voor den eredienst bestemd.
Religieuse kunst omvat een wijder terrein dan kerkelijke kunst, die uiteraard een
diendende functie heeft en gebonden is door liturgische voorschriften en traditie.
Onnodig op dit onderscheid hier verder in te gaan, maar wel moet men er rekening
mee houden voor een juiste beoordeling van de tentoongestelde kunstwerken.
Er bestond voor deze expositie grote belangstelling van den kant der kunstenaars.
Dit bleek uit de talrijke inzendingen. Een strenge selectie was geboden, ook met het
oog op de plaatsruimte. Wat opgenomen werd is toch nog ruim voldoende. De
catalogus vermeldt 255 nummers, behalve de 33 schilderijen van Joan Collette, die
een eigen zaal kregen toegewezen en een ere-expositie vormen naar aanleiding van
den zestigsten verjaardag van den schilder. De tentoonstelling is met smaak ingericht.
De kunstwerken krijgen over 't algemeen een goede belichting, en hebben ook de
nodige ruimte zodat ze elkaar voor den beschouwer niet hinderen, maar integendeel
samenwerken voor het scheppen van een zekere sfeer. Er is veel edelsmeedwerk,
veel weef- en borduurwerk; verder schilderijen, ceramiek, plastiek, grafiek en
glasschilderkunst. Er is vrij veel goeds, d.i. vrij veel dat een aandachtige beschouwing
van het publiek verdient; er is weinig nieuws d.w.z. weinig dat nieuwe perspectieven
opent; er is nog minder wat aangrijpend overtuigt. Men kan niet ontkomen aan den
indruk, dat over het geheel een zekere matheid en onzekerheid ligt. De eerste
tentoonstelling pro arte christiana in 1939 gaf de vreugde van een belofte. Deze
belofte werd hier niet ingelost. De ongunst der tijden, en de algemene verwarring en
culturele stilstand of achteruitgang zijn hier zeker mede debet aan. Men vraagt zich
ook af: is deze tentoonstelling wel voldoende representatief? er
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zijn veel namen die men te vergeefs in den catalogus zoekt. Vooral nog
experimenterende jongeren zijn hier aan het woord. Is Zuid Limburg (en wellicht
ook Brabant) wel voldoende vertegenwoordigd? Veel religieus kunstwerk is in kerken
en kapellen geplaatst en kan moeilijk of onmogelijk worden overgebracht. Ware het
niet gewenst geweest van de belangrijkste dier werken schetsen of goede foto's in
een afzonderlijke ruimte samen te brengen?
Het beste en rijpste werk van deze expositie ligt grotendeels wel op het gebied
van de edelsmeedkunst. Wij vinden hier de bekende namen van Jan Eloy en Leo
Brom, Joanna Brom, Ad van Roosmalen, Nico Witteman, kunstenaars die reeds voor
jaren hun hoge vorm hebben gevonden en hun meesterschap bewezen; en die nog
steeds doorgaan hun inventief vermogen en technisch kunnen in dienst te stellen
voor een waardige viering van de verheven liturgische geheimen. Zij worden er toe
in staat gesteld door den geloofsgeest en de opdrachten van geestelijken en leken in
Nederland, die terecht menen, dat de kostbaarste materialen en de nobelste vormen
vereist zijn voor den goddelijken eredienst. In dit opzicht staat ons land zeer hoog.
Priesters kunnen zich daar dikwijls van overtuigen op buitenlandse reizen. Naast de
genoemde meesters moge de aandacht gevestigd worden op Willem Kloosterman
(twee mooie cantorstaven met zilverdrijfwerk) en Jan Noyons (reliekschrijn).
Merkwaardig is ook het gesmeed ijzer van H. de Groot (Jonas in de Walvis - geestig
maar wat te gezocht -, zijn kruis met corpus kan maar matig bekoren) en van J.M.
Koldewey (goede kandelaars).
Er is knap borduurwerk van Johanna Anink-Klijn. Maar de vreemde en soms
caricaturale koppen en andere vormen zijn niet verantwoord en op den duur irriterend;
ze maken dikwijls meer de indruk van procédé en manier dan van stijl. Het werk van
Hildegard Brom-Fischer is als altijd zeer knap, verfijnd en gedistingeerd. De figuren
van haar beide rouwkleden met de vijf wijze en vijf dwaze maagden zijn zeer boeiend
van vorm en kleur. Merkwaardig zijn de vijf geweven doeken van J. Gaengvan
Hengel, uitgevoerd in stofresten, primitief en pretentieloos werk; maar of het
levensvatbaar is, zal de toekomst moeten leren.
Onder de weinige plastiek (de catalogus telt slechts elf nummers) bevinden zich
twee van de belangrijkste stukken van heel de expositie: een heel mooi, gaaf en rijp
beeld in brons van St. Joannes den Doper door Mari Andriessen; het heeft een
hoog-renaissancistische allure. En een ontroerende bronzen piëta uit de parochiekerk
van Naaldwijk door Albert Termote. Hoe innig, droevig maar berustend neigt het
gelaat van Maria naar het smartelijk hoofd van haar gestorven zoon; een stuk dat
doet mediteren. Jammer dat de linkerzijde van de borst van Maria te vlak is gehouden
en daardoor een leegte vormt in de compositie, waardoor het geheel wel wat al te
zwaar aandoet. Dit zijn twee werken van blijvende waarde, die wellicht een belofte
inhouden voor de ontwikkeling van de kerkelijke beeldhouwkunst. Hoe ver zijn we
gelukkig de rechtlijnige, uitdrukkingsloze beelden te boven gekomen, die men ons
indertijd, wellicht onder den invloed der Beuroners, als het hoogste ideaal van
kerkelijke kunst wilde opdringen. Toch worden we op deze tentoonstelling aan die
periode herinnerd door een gipsmodel van een H. Hart-
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beeld van Jacques van Rhijn. Dit ontwerp is bepaald een vergissing - op ander dan
religieus gebied heeft van Rhijn goed werk gedaan - deze poging is een mislukking.
Er staat nog een aardig St. Nicolaasbeeldje van G. Héman.
Bij den ingang werd, kunstmatig verlicht, een fraai glas-in-loodraam aangebracht
van A.P. Stokhof de Jong, voorstellende de Bruiloft van Cana; juiste vlakvulling,
klare compositie, mooie goed in toon gehouden kleuren en wel wat slappe maar toch
nobele figuren. Dat men onwillekeurig gaat vergelijken met de ramen van Joep
Nicolas, Jonas en Eyck duidt wel op de betekenis van dit raam, al wordt hiermee
geenszins bedoeld, dat Stokhof de Jong reeds de hoogte heeft bereikt van de drie
Limburgse glazeniers.
Onder ceramiek bevindt zich een expressieve St. Benedictuskop van Wim Harzing,
een Annuntiatie van Jac. Maris, die in sommige kerken heel goed zal passen, een
Madonna met kindje en engelen (geglazuurd) van P. Rats O.F.M. en van denzelfden
kunstenaar een altaarretabel (Piëta met engelenfiguren), die herinnert aan de
kruiswegstaties van Charles Vos in de kerk van de Huskeskolonie te Heerlen maar
nog niet op dezelfde hoogte staat.
En dan zijn er nog de schilderijen. Hier is wel ontwikkeling te bespeuren, hetgeen
echter niet per se vooruitgang betekent. [Om zich hiervan te overtuigen bezoeke men
de eerste verdieping van het museum, waar de ontwikkeling der schilderkunst te
volgen is van 1800 tot op heden en die schijnt uit te lopen op ontbinding van den
geest en op zelfvernietiging.] De ontwikkeling is zeker nog niet zo ver gevorderd,
dat we enigszins precies kunnen zeggen waar we met de religieuse schilderkunst aan
toe zijn. En wat het eindpunt wezen zal, weet natuurlijk geen sterveling: want wisten
we dat, dan waren we er. Willen deze schilders religieuse volkskunst geven? Men
zou 't haast moeten geloven. Wat religieuse volkskunst is, kan men op de
bovenverdieping van dit museum gaan zien, waar op 't ogenblik een tentoonstelling
van Poolse volkskunst (alles religieus werk) te bewonderen valt. Daar vindt men
ontroerende staaltjes van echt primitieve kunst, zonder een zweem van pretentie, met
verwonderlijke oplossingen zoals alleen een eenvoudige kinderlijke ziel kan vinden,
met een sfeer zoals alleen spontaan geschapen kan worden door een simpel en diep
gelovig gemoed. Wat in vergelijking daarmee te zeggen van het werk van schilders
als Edmond Bellefroid, Willem Hofhuizen, R. Kimpe, Jaap Min? De stukken van
Hofhuizen b.v. (vooral 94-96) willen ook primitief en onbeholpen aandoen, in wezen
zijn ze geraffineerd artistiek en allesbehalve eenvoudig. Ze zullen het in een moderne
salon, waarvoor ze geschilderd zijn, heel goed doen, maar zeker niet in een
boerenwoning of in een landelijk kerkje of kappelletje. Wat is er van het religieuse
nog te vinden in de 'gele' of in de 'witte Madonna'? Het eigenaardige is, dat vele van
die primitieve Poolse schilderijtjes en beeldjes het minstens even goed zullen doen
in een moderne salon, maar dat ze 't best tot hun recht zullen komen in een
boerenkamer, in een wegkapelletje of eenvoudig kerkje, waarvoor ze gemaakt zijn
en waarnaar ze in deze koele museumzalen met heimwee schijnen terug te verlangen.
Zou men aan jonge schilders en andere kunstenaars, die roeping gevoelen voor
religieuse of kerkelijke kunst, niet den raad moeten geven
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om zich enigen tijd in retraite terug te trekken uit het jachtende leven en uit de
verwarring van allerlei moderne en modestromingen. Alleen in de rust en de
eenzaamheid bij God zullen zij zich kunnen ontdoen van allerlei hinderlijke
superfetaties om in eerlijkheid en waarheid zich zelf te vinden en hun eigen
persoonlijkheid te ontwikkelen tot een krachtig religieus leven. Dit immers is
noodzakelijk voor het scheppen van waarachtig religieus werk. Noodzakelijker nog
dan technische vaardigheid. Niemand kan geven wat hij niet bezit. Religieus zijn
betekent dienen in gebondenheid. Ook de religieuse en kerkelijke kunstenaar moet
in gebondenheid God dienen. Wat dit wil zeggen en tot welke resultaten dit leiden
kan, leert de prachtige verzameling Russische ikonen, uit Nederlandse collecties
samengebracht, die aan de tentoonstelling pro arte Christiana is toegevoegd. Hier
spreken kunstenaars wier namen zijn vergeten, maar die met grote deemoed en liefde
het beste wat zij bezaten gegeven hebben voor de verheerlijking van God en de
stichting der gelovigen. Hier kunnen onze kerkelijke kunstenaars zelf afmeten hoever
zij het in het dienen hebben gebracht en wat zij door liefdevollen dienst kunnen
bereiken. Hier mogen zij leren welke geest den kerkelijken kunstenaar moet inspireren.
Het werk van Joan Collette is bekend. Hier hangen in een zaal 33 doeken van den
laatsten tijd. Ik telde er 11 gedateerd 1948 en 3 van 1949. Wel een bewijs van
productivitijd - iets meer verdieping en inwendige gloed waren wel gewenst - van
den zestigjarigen kunstenaar, die geheel zijn leven en kunnen geschonken heeft aan
de religieuse kunst, en wiens werk, vooral dat van een vroegere periode, onmiskenbaar
de sporen draagt van een liefdevolle bestudering der ikonenschilders.
A.J. Wessels S.J.

Een lied der mensheid
Zo heet de eerste verzenbundel van de nog jonge schrijfster Reninca1., wier Wassend
getij en Brandend heden, twee boeken met proza, reeds opgang hebben gemaakt.
Van Wassend getij verscheen overigens, heel onlangs, een tweede uitgave. Dit is
haar eerste verzenbundel, quantitatief vrij onaanzienlijk, en waarvan de al te luxueuze
uitgave verscheidene critici wantrouwig stemde. Intussen werd hij, in en om zichzelf,
een steen des aanstoots: bepaalde recensenten noemden de dichteres een moderne
Hadewych; andere gingen de eerste te lijf, zij lieten het boek tegelijk ongemoeid en
wezen het af. De lucht omheen onze kritiek is niet sereen en haar peil staat niet hoog;
ten overstaan van werken als dit merkt men dat onmiddellijk.
Een lied der mensheid bestaat uit dertien stukken, elk van twaalf verzen, en alle
op dezelfde wijze gebouwd. Het gehele onderwerp ligt samengevat in 'In God eerst
ben ik mens geworden...' (blz. 7) 'Omdat mens wilde worden die God is' (blz. 27);
de mens gaat dus van God uit en keert tot Hem weer: niet alleen van zijn Schepper
uit en weer tot zijn Einddoel, maar ook als levend van Christus' godmenselijk leven.
Reninca bezingt mens en mensheid gelijk God ze bewoont: God, voor ieder en allen
de machtige ziel, het verborgen

1.

Lanoo, Tielt, 1949, 29 pp., in vollinnenband met goudstempel. Fr. 70.
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hunkeren, de allesovertreffende verheerlijking. In God alleen worden wij eens onszelf;
niet wij, maar de gehele mensheid vergoddelijkt in 'haar gelukzalige geschapenheid'
(blz. 25).
Zulk ontzaglijk onderwerp, in 156 verzen afgehandeld, moet bijna pythagorisch
zijn uitgewerkt: een vernuftige toren uit dertien glanzende stenen, en elk facet
vlekkeloos gepolijst. Het kan slechts een kristallen paleis zijn, waarbinnen een
ondoorgrondelijk gloeiende vlam, en deze ligt in 156 lichtvlakken ontleed en
vermenigvuldigd. Naar inhoud en vorm heeft Reninca het uiterste aangedurfd; en
wanneer wij vernemen dat alles binnen een week werd gedicht (blz. 29), dan moeten
wij toch een langdurige en intense incubatie onderstellen.
Maar slaagde deze vermetele zieneres?
De stukken staan gegroepeerd: vier, een, vier, twee, twee. De laatste twee, het
verheerlijkte lichaam, beantwoorden aan de eerste vier: het geschapen lichaam,
bewoond en tot bloei gebracht door de reeds vergoddelijkte ziel. En we raken het
grote thema: hoe de ziel, bij mens en mensheid, het lichaam leven doet en tot glorie
voert. Het lied der mensheid is dus vooreerst een lied van stof en geest: in de stof
legt Gods geest de eeuwigheid reeds vast, tot de zaligheid alles eens voltooit.
Het is echter méér; want tot deze zaligheid treedt men doorheen den dood. Vier
gedichten zingen dan van sterven (van het zesde tot het tiende, blz. 16-19), twee van
verrijzen (het elfde en het twaalfde, blz. 21-22). Zo ontwikkelt zich een tweede thema
onder den welfboog van het eerste: dat van stilte en smart, verzinken en vergaan,
maar ontwaken en verrijzen. En beide thema's worden één: door ontlediging en dood
heen bereiken mens en mensdom het verheerlijkt geluk.
Stof en geest, dood en leven, mens en God: de tegenstellingen en spanningen lopen
dooreen. Maar met het vijfde, het alleenstaande stuk (blz. 12) hielden we nog geen
rekening; het beeldt het bewustzijn uit hoe de mens, na elken vlietenden dag, de
nacht ervaart, en daarin God en de eeuwigheid. Het gelijkt op een proloog voor de
vier volgende, of beter: voor alles wat nog volgen zal. En ineens zien we het gehele
gewrocht weer anders. We zien het als een dubbele golving: de eerste vier stukken
(hoe God den mens heeft geschapen en daarin zijn beeld gelegd); het zesde en de
volgende (hoe de mens zich daarvan bewust wordt, en doorheen den dood naar het
leven gaat). Tussen de twee ligt dan, als een uitsterven en een aanhef, dit stuk van
bezinning: het schoonste wellicht, stellig het zuiverste, van den gehelen bundel:
De dagen sterven met het lied der winden,
en telkens weer wordt het bevreemdend kil;
dit is het uur dat alles kan ontbinden
en alverzoenend wordt, en maagdlijkstil.
Dit is de nacht, mysterie zonder talen,
maar in wiens schoot ik mij geheel herken:
Als sterren, bevend in turkooizen schalen,
zo de geheimen die ik spraakloos ben.
Als schaduwen van goddelijke dingen
over den tijd onmeetlijk uitgespreid,
uitzinnigheden die ik niet kan zingen,
o eeuwig Leven, omdat Gij ze zijt.

Slaagde de dichteres en zieneres? Zij ging van het bewustzijn uit dat
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de mens God in zich waarneemt; zij omvatte daarmee schepping, dood en eeuwige
zaligheid. Het was tè veel: haar greep miste enige vastheid; artistiek bleef de
constructie een ietsje onvoltooid; vitaal werd het onderwerp even opgeschroefd.
Maar wij vragen ons af welke hedendaags kunstenaar of kunstenares, bij ons, had
vermocht wat de jonge Reninca zo eenvoudig, zo majestatisch praesteerde.
De qualiteit van verzen en strophen doet, evenals die van het geheel, uitzonderlijk
aan; ook de geringe gebreken van creatie en bouw vinden we weer in de details.
Ziehier bij voorbeeld meesterlijksobere strophen, een Boutens wel waardig:
Wanneer de tijd in tijdloosheid zal zwijgen
en deze dampkring voor Gods aanschijn scheurt,
dan, lichaam, donker rijk, dan zult gij stijgen
als nooit een hemellichaam is gebeurd (blz. 24; cfr blz. 9).
Het Verbum Patris zal mij vrij doorvaren
en u met mij tot louter god'lijkheid,
en heel de mensheid zal in ons ontwaren
haar gelukzalige geschapenheid
(blz. 25).

Ziehier daartegenover de onwerkelijkheid van romantiek en paradoks, de niet
overtuigende en duistere taal van symbolen en tegenstellingen:
Gij kent hem niet, o pyramiden kilte,
de vorst van vuur die door uw raadslen waart...
verslindend heerst hij in besloten stilte
terwijl de sfinx des tijds woestijnen baart (blz. 10).
Vesuvius, mijn broer, kent gij de weemoed
- vizioen van Pompeï als Napels lacht en huiveren uw kraters, stom van deemoed,
wijl langs uw flanken nadersluipt de nacht (blz. 16)?

Ziehier zelfs een paar rhythmisch-kortere verzen bij een structuur als deze nimmer
gemotiveerd:
Ach, wie toch mocht van minne sprespreken (blz. 116),
en nachten lang hoort men het draven (blz. 21).

Maak nu de som: de hoge hoedanigheden van deze glanzende verskunst stralen de
gebreken bijna weg. Het ware meer dan kleinzielig om enkele onvolkomenheden dit
stoute stuk neer te halen, - en toch, om zijn stoutheid zelf, betreuren we zoveel méér
elke onvolmaaktheid.
Het lied der mensheid slaat een geduldig lezer met verbazing, bijna met onrust.
Voorzichtige critici houden hun oordeel in; vooringenomen recensenten ergeren zich
aan romantiek. Wanneer anderen daarentegen van een 'moderne Hadewych' gewagen,
dan beseffen zij toch, trots hun overdrijven, wat goeds en schoons deze begenadigde
dichteres aan volk en mensheid nog kan schenken.
Persoonlijk zagen wij ze graag soepelder en milder. Zulke volgehouden strakheid
moet, op een jong en vrouwelijk temperament, verkoelend en ver-ijdelend inwerken;
waarschijnlijk ook, met den tijd, bedrieglijk en uitputtend. Te veel missen we de
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geefgezinde beweeglijkheid en warme volheid van het hart dat, in God gevestigd,
den medemens zoveel méér, zoveel eenvoudiger bemint.
Want is de egocentrische beslotenheid, in volgende strophe die als zodanig niet
alleen staat, voor een jonge vrouw wel het allerbeste?
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...Tot in de nameloze cel waar leven
en sterven heersen in gelijke pijn,
tot in het hart der mensheid dat ik even
- den tijd slechts van een mensenlot - moet zijn (blz. 22)...

E.J.

De grondwet van Bonn
Op 8 Mei, enkele minuten voor middernacht, heeft de parlementaire raad de grondwet
voor de bondsrepubliek Duitsland met een meerderheid van 53 stemmen tegen 12
afgehandeld.
Deze gebeurtenis betekent een beslissend keerpunt in de staatkundige wederopbouw
van Duitsland. 8 Mei 1945, op die dag vier jaar geleden, had de onvoorwaardelijke
kapitulatie van de Duitse weermacht de volledige desorganisatie van Duitsland op
politiek, economisch en administratief gebied bekrachtigd. Daarmee was Duitsland
weliswaar als staatswezen niet uitgewist; alle staatsfuncties waren echter op de
overwinnaars overgegaan, welke thans, op het centrale plan door de controleraad,
op het plan der districten, gemeenten en gewesten (Länder) door de onderscheiden
militaire besturen, ieder voor zich, naar eigen zin de staatkundige en administratieve
opbouw voorbereidden. Duitsland werd daardoor in vier zones verdeeld, waarvan
elke schier op alle gebieden een bijzondere stempel kreeg, welke overeenstemde met
de bepaalde voorstellingen van de voor haar bevoegde bezettingsmacht. Deze
ontwikkeling der laatste vier jaren dreigde Duitsland definitief in vier delen uiteen
te rukken. De vereniging van de Engelse en Amerikaanse zone in het zogenaamde
Verenigd Economisch Gebied heeft deze ontwikkeling slechts gedeeltelijk
tegengehouden, doordat de bevoegdheid van het economisch bestuur der bizone in
Frankfort beperkt bleef tot de aangelegenheden van de staathuishoudkunde, de
financiën, het verkeer en de sociale vragen. Wie in deze afgelopen jaren in Duitsland
geleefd heeft, moest steeds weer met ontzetting vaststellen, hoe het naast en door
elkaar lopen van gemeente-, Länder-, zonen- en bizonen-besturen tot een
rechtsverbrokkeling voerde, waaronder het leven van de enkeling en het economisch
leven in steeds sterkere mate te lijden hadden. Deze ontwikkeling in aanmerking
genomen werd het door de openbare mening met instemming begroet, toen in het
voorjaar 1948 de westelijke bezettingsmachten besloten in de onder hun controle
staande gebieden de verkiezing van een constituerend lichaam toe te laten. Volgens
de woordelijke inhoud van dokument 1 der aanbevelingen van Londen, zou deze
vergadering 'een democratische grondwet moeten uitwerken, die voor de betrokken
Länder een regeringsvorm van het federalistische type tot stand brengt, welke het
best geschikt is, om de tegenwoordige verscheurde Duitse eenheid uiteindelijk te
herstellen, en welke de rechten van de betrokken Länder beschermt, een passende
centrale macht in het leven roept en waarborgen inhoudt voor de individuele rechten
en vrijheden.'
Van deze machtiging hebben de ministerpresidenten gebruik gemaakt. In de 11
landdagen van de 3 westelijke zones hadden verkiezingen plaats. De 65 door deze
verkie-
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zingen aangeduide afgevaardigden, bij wie zich 5 afgevaardigden van Groot-Berlijn
voegden, traden op 1 September in Bonn ter parlementaire raad tezamen.
De parlementaire raad zou niet in opdracht van de bezettingsmachten handelen,
zijn mandaat stamde veeleer van het Duitse volk dat zijn wil door de door hem
gekozen landdagen had bekend gemaakt. Het feit, dat het ontwerpen van de grondwet
aan een zekere druk vanwege de westelijke geallieerden onderhevig was, alsmede
het feit dat de bevolking van de Oost-zone niet in de gelegenheid was er aan mede
te werken, heeft de parlementaire raad er toe aangezet, zijn werk niet de naam van
een 'Verfassung' (grondwet) te geven, doch de meer bescheiden benaming van een
'Grundgesetz' (hoofdwet), en tegelijk, zowel in de inleiding als in de
overgangsbepalingen, het voorlopige karakter van de wet met nadruk in het licht te
stellen. Al de partijen waren eensgezind de mening toegedaan, dat een definitieve
grondwet slechts dan tot stand kon komen, wanneer heel het Duitse volk in vrije
zelfbeschikking over de vorm van zijn staatkundig en politiek leven zal kunnen
beraadslagen en beslissen. Wanneer door tegenstanders soms beweerd wordt, dat de
parlementaire raad het inzicht koestert, een Duitse West-staat in het leven te roepen,
dan kan dit slechts door onwetendheid of kwade wil worden uitgelegd. Nagenoeg
elke bepaling van de grondwet is door de gedachte aan de eenheid van Duitsland
gedragen, vanaf de indrukwekkende zinnen der inleiding tot aan artikel 146 dat de
grondwet afsluit, en waarin bepaald wordt dat deze grondwet haar geldigheid verliest
op de dag waarop een grondwet in werking treedt, die door een vrije beslissing van
het Duitse volk zal tot stand zijn gekomen.
Vooraan in de grondwet staan de grondrechten, die voor de fractie van de
CDU/CSU1. in de parlementaire raad van bijzondere betekenis waren. De CDU/CSU
was vanaf het begin der werkzaamheden de mening toegedaan, dat het bij deze
grondwet niet enkel en alleen om een statuut van de taak en de bevoegdheden der
staatsorganen mocht gaan, doch dat het er veelmeer op aan komt, een uitgebreide
ordening van het gemeenschapsleven der Duitse mensen neer te leggen. 12 jaar lang
waren de Duitsers aan de tirannie en de willekeur van een totale staat overgeleverd,
die zich aanmatigde alle domeinen van het leven te reglementeren en de mensen tot
functionarissen van de staat te verlagen. De grondrechten sanctionneren derhalve de
lang ontbeerde bescherming tegen de inbreuken van de almachtige staat. Volgens
de woordelijke inhoud van de grondwet hebben ze onmiddellijk geldend recht. De
grondrechten dienen echter volgens de opvattingen van de CDU/CSU niet alleen een
begrenzing tegen totalitaire tendensen te zijn, ze moeten tegelijk een positieve
erkenning inhouden van de vrijheidstradities der westerse wereld en van de gedachten
der eeuwige mensenrechten, zoals ze in oudheid en christendom hun sterkste
uitdrukking hebben gevonden. Artikel 1 van de grondwet, waarin het Duitse volk de
onschendbare en onvervreemdbare mensenrechten als grondslag van

1.

C.D.U./C.S.U.: Christlich Demokratische Union - Christlich Soziale Union. Deze twee
benamingen zijn ontstaan in de verschillende bezettingszones, doch dekken practisch dezelfde
sociale en politieke strekkingen, wellicht met een sterkere federalistische inslag in de C.S.U.
Deze beide partijen vertegenwoordigen, samen met de Centrum-partij, de christelijke opinie
in Duitsland.
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iedere menselijke samenleving in vrede en gerechtigheid erkent, geeft levendig
uitdrukking aan deze opvatting.
Tot deze grondrechten behoort, volgens de opvatting van de christelijke
democratische Unie mede in de eerste plaats ook het recht der ouders over de
godsdienstige opvoeding en de wereldbeschouwing van hun kinderen te beslissen.
Rondom dit recht werd in de beraadslagingen van de parlementaire raad een bijzonder
langdurige en heftige strijd gevoerd. Tegenover de socialistisch-liberale meerderheid
binnen de raad is helaas een sanctionnering van dit recht niet kunnen doorgevoerd
worden. Niettemin is bereikt geworden, dat de grondwet voor alle scholen, met
uitzondering van de geloofsvrije scholen, het godsdienstonderricht als gewoon leervak
verplichtend maakt. De strijd voor de sanctionnering van het volle oudersrecht is
daarmee echter niet afgesloten; hij zal niet alleen in de landdagen der Länder doch
ook in de aanstaande bondsdag verder gevoerd worden.
De raad had tot taak, een bondstaatsregeling tot stand te brengen. De constitutionele
geschiedenis leert, dat de pogingen om in wetgeving, bestuur, rechtspraak en in de
oprichting van het financiënwezen een verstandig vergelijk te treffen tussen de
bevoegdheden van de bond en die van de Länder, steeds met grote moeilijkheden en
strijd verbonden zijn geweest. De parlementaire raad heeft om deze problemen met
grote energie gestreden en een oplossing bereikt, die het bondsgezag de nodige kracht
geeft om de taken van de gehele staat werkzaam waar te nemen en die anderzijds de
Länder in staat stelt, de hun uit eigen rechtsmacht toekomende opgaven met eigen
organen en middelen te vervullen.
Op het centrale plan ligt het zwaargewicht bij de bondsdag, die voortspruit uit
algemene, gelijke en onmiddellijke verkiezingen en het gehele volk vertegenwoordigt.
De bondsdag beslist over de wetten, kiest de bondskanselier en controleert de regering
die van zijn vertrouwen afhandelijk is. Als deel van de bondsvergadering werkt hij
beslissend mee aan de verkiezing van de bondspresident.
Naast de bondsdag staat de bondsraad, waardoor de Länder in de uitdrukking van
de bondswil betrokken zijn. Hij werkt aan de wetgeving mee, heeft een uitstellend
veto tegen de besluiten van de bondsregering en moet op een aantal gebieden,
bijzonder bij de financiële wetgeving, zijn toestemming verlenen, willen de besluiten
van de bondsdag kracht van wet verkrijgen. Ook op het gebied van de administratie
is zijn positie belangrijk, daar de rechtsverordeningen van de bondsregering zijn
toestemming behoeven.
De positie van de bondskanselier is bijzonder sterk; hij bepaalt de richtlijnen van
de politiek en benoemt de ministers van de bondsregering. Hij is weliswaar
verantwoordelijk tegenover het parlement, doch kan door het votum van wantrouwen
ener willekeurige meerderheid van de bondsdag niet ten val worden gebracht. Hier
had de parlementaire raad de slechte ervaringen van de tijd van Weimar voor ogen,
toen de rijkskabinetten door onbeduidende meerderheden werden ten val gebracht,
zonder dat de oppositie in staat zou geweest zijn het gevallen kabinet door een
werkbekwame regering te vervangen. Volgens de grondwet kan thans een votum
van wantrouwen slechts daardoor
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uitgesproken worden, dat de bondsdag met de meerderheid van zijn leden een nieuwe
kanselier kiest.
De bondspresident is het opperhoofd van de staat. Vergeleken met de positie van
de president van de Verenigde Staten of zelfs met de vroegere rijkspresident is zijn
rechtspositie veel zwakker. Hij wordt door de bondsvergadering, d.i. door de leden
van de bondsdag en een gelijk aantal afgevaardigden der landdagen gekozen. Hij
heeft niet het recht de bondskanselier zelfstandig te benoemen noch af te zetten. Hij
kan geen bondsexecutie bevelen. Hij vertegenwoordigt de bond volkenrechtelijk,
benoemt en ontslaat de bondsbeambten en bondsrechters, oefent het
begenadigingsrecht uit en doet aan de bondsdag een eerste voorstel voor de verkiezing
van de bondskanselier. Zijn de bevoegdheden van de bondspresident bijgevolg zuiver
rechtelijk gezien gering, zo zal de werkelijke betekenis van dit ambt wezenlijk bepaald
worden door de persoonlijkheid die het bekleedt.
Het werk van Bonn is geen voleinding doch een aanvang. Een aanvang die het
den Duitsers mogelijk maakt hun innerlijke verbrokkeling in een verstandige
staatsordening te overwinnen en hen tegelijk in de gelegenheid stelt aan de
wederopbouw van de Europese wereld mee te werken.
Het voor en tegen rond het werk van Bonn zal de Duitse openbare mening nog
lang bezig houden. Constitutionele arbeid is over 't algemeen het resultaat van een
vergelijk tussen verschillende opvattingen, wensen en belangen. Zo ook in Bonn,
waar het werk duidelijk het karakter draagt van dit vergelijk tussen de verschillende
belangen en stromingen. Geen enkele partij kan er zich op beroemen in de worsteling
om de uiteindelijke vorm van het werk uitsluitend haar wensen te hebben doorgezet.
Of de grondwet van Bonn in de toekomst een levende werkelijkheid zal worden
hangt van het Duitse volk af. Van de Duitsers hangt het af, met welke geest zij deze
nakomen.
X

Kerk en profane cultuur
Car le surnaturel est lui-même charnel
Et l'arbre de la grâce est raciné profond
Et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond;
Et l'arbre de la race est lui-mème éternel.
Péguy.

De verdedigers van het christelijk humanisme (of humanistisch christendom?) leggen
in de jongste tijd vooral de nadruk op de noodzakelijkheid om door het geloof de
harmonische uitgroei van lichaam en ziel te bevorderen. Gustave Thibon b.v. looft
in een van zijn werken de schone uitbloei van het lichaam in het katholieke huwelijk.
Dokters-auteurs als Et. De Greeff (In 'Notre Destinée et nos Instincts') en Biot ('Le
Corps et l'Ame' of 'Santé humaine') prijzen de waarde der instincten bij de opbouw
van onze persoonlijkheid. De nadruk wordt meer en meer gelegd op de positieve
verrijking door het katholiek spiritualisme gebracht bij de uitbloei van het mentaal,
gevoels- en zinnelijk leven van de gelovige. Terwijl vroeger, vooral van protestantse
of jansenistische zijde, de nadruk werd gelegd op de zwakke
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zijden van de mens en de onvolkomenheden van de menselijke natuur, schrijft thans
de oer-gezonde Claudel dat God niet vreemd is aan de natuurlijke dingen. Wij zijn
geredelijk geneigd er om te juichen wanneer God zich openbaart in de edele
hoedanigheden van de mens, als in de liefde tot het schone of in het natuurlijke
verlangen om de zwakke tegen de sterke te verdedigen. De jonge katholiek van heden
betreurt dan ook niet meer dat de moderne mens op cultureel en technisch gebied
nieuwe ervaringen heeft opgedaan en grote prestaties heeft geleverd. De uitbloei van
de cultuur door het werk van mensen die niet in direct contact staan met de kerk en
haar bemiddelend heilsstreven verontrust hem niet en stemt hem niet wrevelig.
Aangezien de uiteindelijke rol van Christus en zijn Kerk er in bestaat aan de mens,
de vrijheid van het kindschap Gods te schenken en de eenheid van alle volkeren in
God te bewerken, moeten wij er ons eerder over verheugen indien de mens zich uit
zijn onwetendheid of zijn angsten bevrijdt. Aan de aanvang van iedere schepping en
verovering van de moderne mens staat Christus met de adem van Zijn Geest, met
Zijn Licht in ieder geweten. Zijn dadelijke genade gaat ook naar de ongelovigen.
Waarover zouden wij ons beklagen indien wij Gods werk beter leren begrijpen, indien
wij er de openbaringen van Zijn liefde in leren vinden? Men herleze in dit verband
ook wat P. Van Heugten schrijft (in het artikel 'Kerk en Cultuur', K.C.T. Streven,
Oct. 1948) over de zin van het sacramentele in de katholieke kerk waardoor het
zintuigelijke de drager wordt van het onzichtbare, het geestelijke. Wat de mens
intussen niet met eigen ogen vermag te zien of wat onvoldoende door zijn eigen
krachten gereveleerd wordt, wint aan duidelijkheid, aan reliëf door het geopenbaarde
geloof. De sociale bewegingen b.v. strijden tegen de ellende, de stoffelijke of morele
wanorde. Zouden zij er niet doeltreffender tegen strijden indien zij het kwaad ook
beschouwden als een zonde, als iets dat ons in vijandschap doet leven met God? De
wereld weet geen uitweg met het kwaad omdat zij vergeet dat het, door het kruis van
Christus, kan gerecupereerd en veranderd worden in een middel tot heropstanding.
Niet de nieuwe ontdekkingen en veroveringen van de moderne mens zijn verkeerd,
maar betreurenswaardig blijft het dat zij hem niet hebben veroorloofd zichzelf te
overtreffen.
Een ander aspect van het conflict tussen de Kerk en de profane cultuur speelt zich
af op het litteraire plan. In verband met de strijd tussen hun gelovige beginselen en
hun scheppingsdrang hebben sommige ongelovigen durven beweren dat de katholieke
auteurs de 'dupe' waren van hun geloof en dat zij hun kunstenaarsschap te kort deden
omdat zij zich bij de uitbeelding der levenswerkelijkheden geen onbeperkte vrijheden
konden veroorloven. Ook kayholieke jongeren hoorde ik vaak in die zin spreken. Ik
kan bezwaarlijk inzien waardoor dit zelfbeklag gerechtvaardigd wordt. De held uit
de moderne roman is een mens die zich bewust is geworden van het dwaze, het
zinledige, het wanhopige in zijn leven. Tevens belijdt hij zijn drang naar een waardig,
mannelijk en moedig bestaan. Zoals de Franse criticus R.M. Albérès (In 'Portrait de
notre héros' Le Portulan 1945) onlangs opmerkte, leven de mensen in de moderne
romankunst van grote, verterende passies. Wanneer zij lijden is
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hun smart geen sentimentele begeleiding van het passionele of sociale thema, maar
hun lijden heeft een morele, mystieke, zelfs een religieuze zin. De heldhaftigheid
waarover Camus, Giono of Montherlant schrijven is van een gans andere aard dan
de romantische pose van de mensen der vorige eeuw, die reeds vervaagd zijn tot
bleke album-wezens. Claudel vraagt dat wij zouden trachten niet te vervallen in de
fout van de mensen der vorige eeuw die er in bestond zich 'met zaagmeel te voeden...'
Niettegenstaande het feit echter dat de moderne romancier zo dicht en zo innig bij
de levende werkelijkheid staat, is zijn held nog altijd een ontwortelde, die enkel
pubescenten enthousiast kan maken, omdat zij in zijn handelingen de weerspiegeling
zien van hun eigen infantilisme, hun kinderlijke dromen naar onafhankelijkheid of
hun anarchistisch-individualistische tendenzen. Het ontbreekt de moderne held aan
incarnatie, aan de aardse zwaarte van de liefde, het werk, gevoelens en passies. Hij
engageert zich in niets, hij is moedeloos en op drift geslagen. Zijn levensopvatting
moet breder worden opdat zijn 'humeur' tot breed gevoel of passie zou uitgroeien,
opdat hij weer een wezen van vlees en bloed met mannelijke passies zou worden en
niet enkel zou verteerd worden door een zinnelijk strovuur. Het betreurenswaardige
van de huidige romanproductie - besluit Albérès - is wel dat de beste auteurs degenen
zijn die de menselijke incarnatie ignoreren en voorbijgaan aan de uitsluitende liefde,
de familie, het persoonlijke en sociale werk en andere 'arme dingen' die tenslotte in
staat zijn om voor ons dit leven te rechtvaardigen. Dit verwijt treft niet de christelijke
auteurs als Claudel en Péguy die door een breder visie op het leven de volledige
mens in waarde hebben hersteld. De zogenaamde vrijheid of vrijmoedigheid, die
sommige katholieke kunstenaars hun ongelovige collega schijnen te benijden, wordt
bij deze kunstenaars getranscendeerd door een inniger geloofsleven, een innerlijke
verdieping waardoor de aardse dingen een reliëf verkrijgen dat hen boven de
tijdelijkheid en beperktheid doet uitgroeien.
Met een rustig Godsgeloof zullen wij de zwakheden en de onvolkomenheden van
een heidense wereld nog beter inzien. Voor een christelijk gevormd geweten zijn de
moderne ketterijen van Nietzscheïsme en communisme slechts aanleidingen tot
verdieping. De besloten kringloop waarin de mensen uit Gide's romans zich
voortbewegen, de ijzeren kooi waarin zij opgesloten zitten en de staven waaraan zij
hun vleugels kwetsen in hun ontsnappingsvlucht, versterken slechts onze waardering
voor de rijkdom en de koninklijke vrijheid van de mens die in God gelooft. Chesterton
heeft gezegd dat het 'verdwaasde waarheden' zijn die in de wereld in omloop zijn;
het zou niet moeilijk zijn in de grote heidense bewegingen van deze tijd een
christelijke ondergrond bloot te leggen. Het is onze taak er het kwade uit te weren
en de stilzwijgende onvolledige aanbidding van de ongelovige tot een formele
geloofsacte om te vormen. Ik denk hier aan het beeld van een 'mislukt christen' dat
Thibon ons onlangs in Nietzsche heeft getoond. 'Nietzsche ou le déclin de l'Esprit',
Lardanchet, '48).
Wij moeten leren oog te hebben voor Gods openbaringen in de grote profane
bewegingen van beschaving en cultuur. Wij moeten volop in onze tijd leven, contact
zoeken met ongelovigen, en terwijl men hetzelfde lijden deelt en dezelfde eilende
door-
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maakt wordt het onze taak de nood aan het mysterie, de zin voor God in het streven
van de ongelovige aan te tonen. De Kerk kan zich bij de moderne wereld aanpassen
zoals zij eertijds de Griekse aesthetica en het Aristotelisme heeft overgenomen en
met haar goddelijk licht heeft doordrongen. Alhoewel het mystieke wezen der Kerk
voltooid is kan haar historisch wezen nog altijd groeien. Terwijl zij groeit en leeft
in de tijd blijft zij in het eeuwige geworteld en moet zij haar aardse uitzicht bekronen
met de eeuwige waarden van het geloof. De hemelse stad bouwt zij op de aardse
stede. Met het oog op haar eeuwige zending verheugt zij zich over alle veroveringen
van de menselijke geest, over het scherpe vernuft van de wetenschapsmens en over
de gevoeligheid van dichter en kunstenaar. Aan haar dubbele zending moet de
katholiek zich inspireren omdat hij, wanneer hij slechts oog heeft voor de Schrift en
de Wet vervallen zal in piëtisme en beslotenheid in zichzelf, terwijl hij, wanneer hij
slechts de wereld op het oog heeft, vervalt in een schadelijk activisme. Het heil van
de mensheid ligt besloten in de groei en de ontwikkeling van de moderne beschaving
die haar volledige harmonische ontplooiing ontvangt wanneer zij zich doordringen
laat van de christelijke heilsgedachte.
Fr. Claessens

De katholieke pers in Argentinië
Men kan maanden in Argentinië vertoeven zonder de ontdekking te hebben gedaan,
dat in dit uitgestrekte land ook een katholieke pers bestaat. Dit moge misschien
vreemd klinken, omdat Argentinië toch een traditioneel katholiek land is, het feit
zelf is er niet minder waar om. In een dagelijkse gang langs de talloze krantenkiosken
kan men alle denkbare persorganen vinden. De peronistische Democracia ligt
vreedzaam naast de communistische Clase Obrera, de liberale Prensa naast de
socialistische El Socialista en er is zelfs een keur van buitenlandse bladen, die allen
in Buenos Aires gedrukt worden en hier ook een hoofdredactie hebben. Er zijn
Duitstalige dagbladen als het Argentinische Tageblatt en Die Freie Presse, Franstalige
als Le Quotidien en Les Paroles Françaises, Engelstalige als de Buenos Aires Herald
en de Standart. Zelfs de Italianen en de anti-Franco Spanjaarden hebben hun eigen
bladen in Risorgimento en Espanja Republicana. Een principieel katholiek persorgaan
zal men er echter moeilijk vinden. Men moet op het bestaan hiervan gewezen worden
en tevens het adres krijgen, waar ze te koop zijn. Anders zal men zich verzoenen met
de onjuiste veronderstelling, dat Argentinië geen principieel katholieke pers bezit.
Groot is de keus niet, die de principiële voorlichting zoekende, katholieke Argentijn
geboden wordt, doch hij kan toch beschikken over een dagblad, El Pueblo, en een
aantal maandbladen, waaronder het Jezuïetische Estudios en het Franciscaanse
Itinerarium de voornaamste zijn. Het is echter opmerkelijk, dat al deze bladen en
uitgaven een zeer vegeterend bestaan leiden. Het dagblad, El Pueblo, kan het hoofd
boven water houden, dank zij regelmatige geldinzamelingen aan de kerken. Het
speelt in de perswereld een geringe rol en heeft naar buiten weinig invloed. Geld om
het blad wat aantrekkelijker te maken, is er niet. De hoofdredacteur, Wul-
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lich, vertelde me, dat hij de helft van het salaris, waarop hij volgens de wettelijke
voorschriften recht had, terug in de kas moest storten, omdat een hoofdredacteur niet
betaald kon worden. Dit illustreert duidelijk genoeg de precaire positie, waarin het
enige katholieke dagblad van Argentinië verkeert.
Wat Estudios en Itinerarium betreft, deze richten zich uitsluitend tot een zeer
geselectionneerd en daardoor beperkt publiek. Hun bestaan is aan vrijwel alle
Argentijnen onbekend. Universiteitsprofessoren en geestelijken behoren tot hun
lezers. Een katholiek weekblad, dat op populaire wijze brandende problemen behandelt
en de massa weet te bereiken, bestaat er niet. Zo ligt het gehele terrein der voorlichting
practisch in handen van bladen, die misschien wel niet openlijk anti-katholiek zijn,
doch die toch allen min of meer anti-clericaal zijn getint. Er worden, enkele
uitzonderingen uit het uiterst linkse kamp daargelaten, wel geen rechtstreekse
aanvallen op Geloof en Kerk gedaan. In kwesties, die het terrein van de Kerk of de
christelijke zedeleer raken, verkondigen de meeste bladen echter meningen, die met
een principieel katholicisme niets meer gemeen hebben. Duidelijk is dit o.a. tot uiting
gekomen in de perspolemieken over het ontwerp grondwet van enkele maanden
geleden, toen verschillende toonaangevende bladen ijverden voor het invoeren van
de echtscheiding en de volledige gelijkstelling van het buitenechtelijke kind en de
ongehuwde moeder.
De laïcisering van het gehele Argentijnse perswezen vindt haar oorzaak
voornamelijk in de omstandigheid, dat deze pers werd gesticht en beheerst door
personen, die radicale aanhangers waren van het Franse Jacobinisme. De stichters
der Argentijnse republiek waren alle Jacobijnen en verschillende van hen, o.a. generaal
San Martin, tevens vrijmetselaars. Veel van hun opvattingen is bij de leidende
Argentijnse families behouden gebleven. De tijd heeft de scherpe kanten van dit
Jacobinisme wel wat afgevijld, doch een telkens om de hoek glurend anti-clericalisme
is hiervan toch nog een der overblijfselen. Het behoort tot de goede toon van het
sterk ontwikkelde en invloedrijke Argentijnse society-leven. Het grootste dagblad
van het land, La Prensa, is de gezaghebbende spreekbuis van deze stroming.
Het ontbreken van een of meer goed geredigeerde en aantrekkelijke katholieke
dagbladen kan in de toekomst ernstige gevolgen hebben. Hoofdzakelijk ten gevolge
der immigratie neemt de bevolking van Argentinië snel toe. Het is van het grootste
belang deze groepen geestelijk te bereiken, willen zij niet verloren gaan in de stroom
van godsdienstige onverschilligheid, die vooral het leven in de grootste steden reeds
sterk kenmerkt. Hier ligt een ernstig probleem. In sommige kringen ziet men de ernst
van het gevaar wel in, doch er schijnt een figuur te ontbreken, die over voldoende
moed en doorzettingsvermogen beschikt om de bakens radicaal te verzetten. Ieder
initiatief wordt in de kiem gesmoord met de helaas niet geheel van waarheid ontblote
redenering, dat een katholiek blad in Argentinië geen bestaansmogelijkheid heeft.
Er zijn reeds heel wat teleurstellingen geboekt en dan wordt het steeds moeilijker
competente figuren te vinden, die bereid zijn hun krachten en begaafdheden in dienst
te stellen van dit veel offers eisende ideaal.
L.J.M. van den Berk
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Verruiming van het Commonwealth-statuut
Handelend over de drang naar eenheid in de Britse politiek hebben we, enkele
maanden geleden, terloops gewezen op de moeilijkheden ener integratie van de drie
jongste Aziatische staten - India, Pakistan en Ceylon - in het Commonwealth: 'De
trouw aan de Kroon is onverenigbaar met de Republikeinse Regeringsvorm van
India'. We voegden er echter onmiddellijk aan toe: 'Indien niet alle tekenen bedriegen
zal nochtans de manier gevonden worden om dit land in het Commonwealth op te
nemen'1..
Thans is dit geschied.
Na een ongewoon snelle procedure (Imperiale Conferenties plegen zowat om de
tien jaar plaats te grijpen), waarmee de niet minder ongewone verplaatsing van
vooraanstaande personaliteiten gepaard ging (gelijktijdige reis van hoge Britse
ambtenaren naar Zuid-Afrika en naar Australië, gevolgd door de samenkomst te
Londen van de vertegenwoordigers der Commonwealth-natiën op 't ogenblik dat de
afwezigheid van sommige onder hen, in verband met de binnenlandse politieke
toestanden, allerminst gelegen kwam), hebben de eerste Ministers van het Verenigd
Koninkrijk, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, India, Pakistan en Ceylon alsook
de Canadese Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, einde April, volgende verklaring
over de Commonwealth politiek afgelegd:
'De Regering van India heeft de andere Commonwealth-Regeringen op de hoogte
gesteld van de bedoeling van het Indische volk om, in overeenstemming met zijn
nieuwe Grondwet, een souvereine onafhankelijke Republiek te vormen. Nochtans
heeft de Regering van India verklaard en bevestigd, dat India de wens koestert om
volwaardig lid te blijven van het Commonwealth en dat het de Koning als symbool
van de vrije associatie van de onafhankelijke natiën-leden en, als zodanig, als Hoofd
van het Commonwealth aanvaardt.'
'De Regeringen der andere Commonwealth-natiën - de grondslagen van wier
lidmaatschap hierbij niet worden gewijzigd - aanvaarden en erkennen India's verder
lidmaatschap overeenkomstig de bewoordingen van deze verklaring.'
Hiermee werd een nieuwe phase in de evolutie van het Commonwealth ingeluid.
Het vermaarde statuut van Westminster verleende volstrekte zelfstandigheid aan
de Natiën van het Commonwealth, die echter door gezamenlijke trouw aan de Kroon
bleven verbonden.
Ook thans nog blijft de Koning het Hoofd van het Commonwealth als een geheel,
maar hij is niet langer meer Keizer noch Koning van India, dat een souvereine
republiek is.
Dat de officiële, zeer lakonieke mededeling de baan vrijlaat voor zeer diverse
interpretaties is voorzeker geen toeval. Men wenst de reacties te kennen van al de
betrokken volkeren vooraleer de practische betekenis van de nieuwe
Commonwealth-formule nader te omschrijven. Zoals steeds in
Commonwealth-aangelegenheden het geval is geweest, zal de waarde en de inhoud
van deze formule slechts later uit de daden en uit de werkelijke gevoerde politiek
van de ondertekenaars blijken.

1.

Zie K.C.T. STREVEN, Februari, 1949, p. 507.
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Intussen mag als een succes voor het Commonwealth worden geboekt, dat
onafhankelijk India vrijelijk uitdrukking gegeven heeft aan zijn wil volwaardig lid
er van te blijven.
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Omgekeerd bevestigt de nieuwe formule het onuitputtelijk groei- en
aanpassingsvermogen van het Gemenebest. Ze levert het bewijs van de mogelijkheid
ener internationale associatie, die ras, kleur en economische belangen transcendeert
en de kloof tussen Oost en West overbrugt.
Sommigen zullen betreuren, dat de verklaring niet gewaagt van de concrete
problemen der samenwerking onder de Commonwealth-natiën, voornamelijk de
gemeenschappelijke defensieplannen, de imperiale preferenties, de meningsverschillen
of belangenopposities onder de leden. Ongetwijfeld werden deze moeilijkheden door
de te Londen vergaderde ministers onder ogen genomen. Blijkbaar werd geen
definitieve noch bepaalde regeling getroffen. Dit ligt wel in de lijn van de
Commonwealth-politiek. De toekomst zal de oplossing van die vragen moeten
brengen.
Men kan zich ook afvragen wat de losse gemeenschap van de Commonwealth-leden
nog van onderling totaal onafhankelijke landen onderscheidt. Uit de ondervinding
der jongste vijftig jaren blijkt, dat ieder lid van het Gemenebest, dus ook India, kan
rekenen op de steun van de andere leden in geval van weerstand aan militaire agressie
of van economische rampspoed, dat het tevens beroep kan doen op de diensten van
de Britse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers, dat het tenslotte technische
hulp en adviezen kan inroepen in economische en militaire aangelegenheden. Deze
rechten beantwoorden aan overeenstemmende plichten van hulp en bijstand waartoe
vreemde staten onderling niet gehouden zijn. Heel het systeem steunt grotendeels
op een groot onderling vertrouwen.
Het gevaar bestaat dat de verruiming van het Commonwealth-begrip en haar
groeiende elasticiteit, de banden die de leden onderling verenigen zal doen
verzwakken. Veel zal er van afhangen hoe India zijn verplichtingen in de toekomst
zal opvatten. Doch de kans op slagen van een ruime formule van vrije internationale
samenwerking en het geloof in een idee van grote menselijke waarde, waarvan de
toepassing tot andere natiën dan die van het Britse ras uitgebreid wordt, compenseert
ruimschoots het opgenomen risico.
Wie weet of het hier gewaagde experiment niet andere natiën zal aanzetten om tot
het Commonwealth toe te treden, wegens de politieke en economische voordelen die
het lidmaatschap biedt, vooral nu het duidelijk is dat ze noch aan hun regeringsvorm,
noch aan hun souvereiniteit hoeven te verzaken.
Wie weet of hier ook geen kortere weg ligt naar de verwezenlijking van een
wereldregering waarvan de kern een politieke gemeenschap zou zijn, ruim, rijk en
machtig genoeg om een grote aantrekkingskracht op andere landen uit te oefenen.
Alleszins staan we hier voor een stelsel, dat blijkbaar goed werkt en dat hoog boven
het peil van de souvereine nationaalstaat uitstijgt.
Van de natiën die het aanhangen, kan worden verwacht, dat ze zonder aan hun
souvereiniteit te verzaken er toch over het algemeen niet te koppig en te enggeestig
aan zullen vast-houden. Daarom alleen reeds bevat het Commonwealth, vooral in
zijn jongste vorm, een les die het overwegen waard is2..
A. Thomas

2.

Vgl. 'The Tablet', 7 Mei, 1949; 'The Economist', 23 en 30 April, 1949.
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Van Verzet tot Tolerantie
Juist 101 jaar geleden, in Augustus 1848, gaf Thorbecke zijn Bijdrage tot de
herziening der Grondwet te Leiden uit. In November van datzelfde jaar zou tot
Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden verklaard worden het huidige artikel
177, bepalend dat alle openbare godsdienstoefeningen binnen besloten plaatsen vrij
zijn, maar daarbuiten niet geoorloofd tenzij voor zover ze in 1848 'naar wetten en
regiementen' waren toegelaten. De kritiek van Thorbecke op deze bepaling was
vernietigend. 'De algemene voorwaarde, dat godsdienstviering binnen gebouwen en
besloten plaatsen blijve, is die van een bekrompen en onverdraagzamen of
onverdraagzaamheid bekrachtigenden wetgever.' Het kan zijn, dat plaatselijk de
houding of geest der bevolking, in wier midden de godsdienstige plechtigheid plaats
heeft, gevaar voor de openbare orde en rust oplevert, en daarom moet de politie de
bevoegdheid hebben plaatselijke maatregelen te treffen. 'Maar deze bevoegdheid
mag niet verhinderen, dat moedige verdraagzaamheid, al is zij nog niet in het hart
van elken burger doorgedrongen, in de wet zij, en het beleid der overheid kenmerke'.
Dat Thorbecke, de liberaal, voorstander van een 'Christendom boven
geloofsverdeeldheid', jarenlang werkzaam buiten de grenzen van het enge Holland,
zo ruim oordeelde, is te verwachten. Het kan op het eerste gezicht verbazing wekken,
dat vrijwel alle gezaghebbende commentatoren van onze grondwet met hem
instemden. De vermaarde Buys noemt het artikel een willekeurige beperking van de
natuurlijke vrijheid der Kerk; Heemskerk vond, dat dit artikel niet ten onrechte door
Thorbecke hogelijk werd afgekeurd. De Savornin Lohman poneert de stelling: 'Waar
godsdienstvrijheid is, behoorde men ook de openbare godsdienstoefening vrij te
laten, en, mits de in het belang der openbare orde uitgevaardigde maatregelen door
de belijders worden in acht genomen, de verstoorders dier oefeningen met straf te
bedreigen.' Ofschoon tientallen jaren lang de Katholieke invloed in de
staatsrechtwetenschap practisch nul was, was haar geest uiterst breed, zo zelfs, dat
het onverklaarbaar lijkt, dat desondanks artikel 177 nog altijd in onze grondwet prijkt.
Nog raadselachtiger lijkt het, dat pas de allerlaatste jaren van niet-Katholieke zijde
op scherper handhaving van het processieverbod wordt aangedrongen, en in het jaar
des Heren 1949 een verzoekschrift aan de ministerraad verschijnt, waarin zelfs de
door de grondwet beperkt toegestane vrijheid wordt betreurd!
Het ligt niet in onze bedoeling, nog eens de zakelijke waarde van dit verzoekschrift
te beoordelen. Het is in de pers reeds ruimschoots gebeurd, bijvoorbeeld op afdoende
wijze door H.J.J. van Schaick in De Tijd van 30 Mei ll. Het vraagstuk der
processievrijheid is trouwens in recente tijd, o.a. door het Centrum voor Staatkundige
Vorming, grondig bekeken, zodat de gedragslijn die Katholieken in deze practisch
kunnen volgen geen problemen meer oplevert. In ons huidig staatsrecht is
onaanvechtbaar de stelling, door genoemd Centrum als volgt geformuleerd: '...
degenen, die thans zonder meer openbare processiën houden, (kunnen) er niet van
worden be-
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schuldigd in strijd met de Grondwet te hebben gehandeld, vóórdat de omstandigheden
van de betrokken plaats door de Rechter zijn onderzocht en het niet geoorloofd zijn
op grond van dit onderzoek door een rechterlijke uitspraak is uitgemaakt.'
Het is wel zo interessant, vast te stellen waarom nu pas tegen dit staatsrecht verzet
wordt aangetekend. Het wil ons voorkomen, dat dit verschijnsel een eigenaardig licht
werpt op de actuele vraag der verdraagzaamheid. Zolang de Katholieke
geloofsmanifestatie een betrekkelijk zeldzame en vrij schuchtere verschijning bleef,
een uitzondering op de stilzwijgend als normaal geldende publieke opinie, was
tolerantie, welwillende tolerantie zelfs, niet zo moeilijk, zeker niet in theorie. Zelfs
als 'de' Hollander in overwegend Katholieke streken een processie gade sloeg, was
hij zich bewust dat zijn superioriteit door deze minderheidsuiting niet het minste
gevaar liep. Of nog niet eens bewust, zo vanzelfsprekend was het. Toen was de
Katholiek van nature de verzetter, de strijdbare, de intolerante. De scherpte van een
Le Sage, de oratorische gezwollenheid van een Schaepman zijn natuurlijke producten
van het Katholiek minderwaardigheidsgevoel. De rustige welwillendheid, de hoffelijke
beschaafdheid waren het voorrecht van hun tegenstanders, die zich de bezitters der
normale meningen konden voelen. De psychologie van onze natie is intussen
geëvolueerd. En hiervan is dit verzoekschrift een merkwaardig symptoom. Het feit
zelf al, dat het werd ingediend. Maar eveneens de inhoud. Het baseert zich
voornamelijk op de stelling, dat processies niet als andere manifestaties als optochten
of straatpredikaties een oproep zijn gericht tot het publiek, maar eenvoudig de
openbare ruimte als het eigen bezit accapareren, de straat in beslag nemen voor een
bepaalde 'theologische visie'. Hierin nu zit inderdaad iets waars. Wel niet, zoals
betoogd wordt, uit de aard van de processie zelf, maar wel uit de mentaliteit van de
deelnemers. De bevolkingsgroep die zich nu daarin uit, heeft het bewustzijn veruit
de grootste Nederlandse godsdienstige gemeenschap uit te maken, die alleen minstens
opweegt tegen alle andere samen. Niet de processie op zich, maar de wetenschap dat
zich in deze manifestatie een meerderheid uit, is het beslissende. Een communistische
optocht irriteert ons niet, omdat we ons solidair weten met de overgrote meerderheid,
die met ons deze optocht afwijst. Een processie geeft vele van onze protestante
landgenoten de indruk van een overrompeling, omdat zij hun meerwaardigheidsbesef
verloren hebben. Het is volkomen begrijpelijk dat dit tot verzet prikkelt. Wij
Katholieken zullen zelfs zeer makkelijk aanvoelen, hoe uiterst pijnlijk dit is. Maar
er is niets aan te doen. Het is absoluut onvermijdelijk, dat een meerderheid haar
stempel op het openbare leven drukt, al is ze nog zo welwillend en tolerant. Het
enkele feit dat ze zo vanzelfsprekend en onaantastbaar zich zelf is, is voor de
minderheid irriterend, misschien zelfs méér dan een positief vijandige houding.
Er ligt, aldus gezien, een zekere tragiek in, dat de opstellers van het verzoekschrift
zich, ter wering van de Katholieke geloofsmanifestatie, beriepen op de vrijheden,
die de grondslagen van onze volksgemeenschap vormen. Hoe sterk de macht der
traditie is, bleek trouwens ook uit de tóch nog altijd, zij het belangrijk matiger,
strijdbare, zelfs verdedigende toon der Katholieke antwoorden. Ofschoon wel geen
enkel des-
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kundige ook maar het minst beducht was voor eventuele regeringsmaatregelen, méér
dan tot nu toe het geval was. We maken ons zelfs sterk dat eigenlijk de mogelijkheid
voor copie meer tot schrijven inspireerde dan de urgentie der zaak zelf.
De conclusie lijkt gewettigd: de militante, luidruchtige en onverzettelijke houding,
die de katholieke volksgroep in het verleden vertoonde, was die van een minderheid,
die het hoofd boven water trachtte te houden of te krijgen. Het heeft niets te maken
met agressieve intolerantie. Hoe meer haar overwicht zich uitbreidt, hoe minder de
andere kerken van deze houding te duchten zullen hebben. Dat hun situatie daarmee
noodzakelijk ietwat onaangenaam is, kunnen we slechts oprecht jammer vinden.
P. Huizing

Boekbespreking
Godsdienst en ascese
Gustave THILS, Théologie des réalités terrestres, II Théologie de
l'histoire. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1949, 114 blz., Fr. 50.
In 'Préludes', het eerste deeltje van zijn werk, had schrijver zijn grondstelling
uiteengezet en bewezen: het christelijk leven is immanent aan het aardse, alhoewel
tevens transcenderend; m.a.w. de genade der menswording heeft heel den mens, en
dus ook heel de natuur tot godvormigheid verheven, niet schijnbaar, maar ontologisch.
Daaruit volgt dat ook het tijdelijke worden der aardse werkelijkheid is opgenomen
in dat van het geestelijke: en dan heeft de geschiedenis, ook van het technische, het
culturele, het sociale, het politische, bovennatuurlijken inslag en waarde, en er moet
een theologie van de geschiedenis bestaan. - Te recht nu heeft Prof. Thils gemeend
dit aspect apart te moeten uitwerken in een tweede deeltje. De zin immers van het
aardse gebeuren is voor de huidige gelovige tot een angstwekkend raadsel geworden:
zo hoog een vlucht heeft de techniek genomen, zo snel een vaart de
puur-menselijke-cultuur, in groeiende ontvreemding aan het bovennatuurlijke. Het
kan velen voorkomen dat ze te kiezen hebben tussen cultuur in al haar vormen en
geloof, tussen nu en later; echt christelijk leven dunkt velen gelijk te staan met voor
goed te verzaken aan al wat menselijk is.
Ter verklaring laat schrijver eerst opmerken dat zonder bovennatuur ook de natuur
wellicht geen geschiedenis zou gehad hebben, althans geen geschiedenis tot bewustzijn
gekomen en tot wetenschap geworden. De openbaring immers is mirakel, en breekt
daarom de eindeloze continuiteit der natuurwetten; de heidenen vatten het
wereldgebeuren op als een eeuwig herbeginnen van hetzelfde, naar het determinisme
dier natuurwetten; maar dan wordt de tijd onvruchtbaar, zonder vooruitgang, zonder
geschiedenis. En al leggen de moderne existentialistische heidenen den nadruk op
de absolute vrijheid en historiciteit van de mens, toch weten ze aan deze historiciteit
geen zin te geven, en neigen ze daarom naar de oude opvatting van de eeuwige
terugkeer; reeds Nietzsche stond deze openlijk voor, en duidelijk schemert ze door
bij een Sartre b.v.: de absoluut-vrij handelende mens is volgens hem onmachtig om
zich los te werken uit de greep van het zinloze fatum, dat hopeloos elk vooruitzicht
op beter-zijn te niet doet. Maar de Menswording heeft de continuïteit zowel als het
fatale doorgebroken, en, na het eeuwenlange beiden der geslachten, het menselijke
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pogen en werken van den mens gericht naar de heerlijke voltooiing: volgens de
schrijver, die zich hierin op Gilson beroept, werd de geschiedenis eigenlijk in de
middeleeuwen geboren.
En dit bovennatuurlijk gebeuren is
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niet in strijd met de natuurlijke ontwikkeling der dingen. Noch is het beperkt tot een
Voorzienigheid die a.h.w. van buiten uit zou ingrijpen en het natuurlijke benutten
tot Gods doeleinden: dat is maar een aspect, door Bossuet in het licht gesteld. Wie
niet erkent dat het natuurlijk worden als zodanig Christus vervolmaakt en verheerlijkt,
bezondigt zich aan de aloude, door de protestanten hernieuwde, ketterij van het
docetisme, volgens dewelke het Woord niet werkelijk, maar slechts in schijn, is vlees
geworden.
Had de mens niet gezondigd, dan had de geschiedenis zich harmonisch en éénlijnig
ontwikkeld naar de eindvolmaaktheid. De breuk, ontstaan uit de zonde, en reeds
overbrugd, doch nog niet uitgewist door de Geest van Christus, heeft in het verloop
der geschiedenis de tweeheid en de spanning vlees-geest verwekt, welke nu haar wet
is, en waarin ze zich richt naar de volmaakte vergeestelijking. De geschiedenis is
dan ook in de echten zin van het woord eschatologisch: de laatste verandering, n.l.
de ontologische vergeestelijking, is reeds ingetreden, alhoewel nog niet voltrokken,
en daarmee heeft het christendom haar diep optimistischen kijk op het wereldgebeuren.
- Schrijver gaat hier zover dat hij een doceet meent te ontdekken in P. Daniélou,
omdat hij met nadruk spreekt van de mysterieuze aanwezigheid van de Geest in het
aardse worden, en omdat hij, uit paedagogische en apostolische redenen, jongelieden
aanspoort tot het beoefenen der evangelische raden, en dus tot ontwaarding van de
natuur. Te ver waagt hij zich hier. Want al openbaart zich de Geest reeds in Christus,
in de Kerk, en dus in de natuur, - toch blijft hij tevens, en zelfs vooral, voorwerp van
geloof, terwijl de natuur nog moet bestreden worden zolang ze in zich het conflict
draagt vlees-geest. Indien schrijver in deze richting bleef doorgaan, dan zou hij
tenslotte beweren dat de tijd van geloven reeds voorbij is, dat de natuur al zuiver en
onschuldig is, en de zaligheid reeds bereikt.
De wet van den Geest laat ons principieel toe de geschiedenis, en elke periode
ervan, te beoordelen; de menselijke - ook aardse - bedrijvigheid te oriënteren; en ook
den loop der geschiedenis, wat haar geheel betreft, te voorzien: er komt een
geleidelijke, uiterst langzame, door tragische conflicten heen voortschrijdende, maar
tenslotte volledige, vergeestelijking van de gezamenlijke bedrijvigheid van den mens.
Deze optimistische opvatting veronderstelt dat Gods Voorzienigheid den vrijen wil
van den mens zal weten te richten zonder hem geweld aan te doen. Dit laatste punt
is uiterst kies en moeilijk, omdat de menselijke vrijheid er in gedrang komt. Schrijver
weet dat niet ieder er over denkt zoals hij zelf: men zou kunnen houden dat geest en
vlees een drawn gaan spelen, waar God dan ineens en onvoorziens zal ingrijpen met
het kamp van het 'vlees' te vernietigen. Toch meent schrijver dat deze laatste
zienswijze minder goed overeenkomt met Gods goedheid, met den zin der openbaring,
met de gezegden der H. Schrift.
Het is onmogelijk de zo genuanceerde uiteenzetting van Professor Th. verder
samen te vatten. Met profane en gewijde geschiedenis, met Schriftuur en Traditie,
met dogma en philosophie moest hij rekening houden om ons een juist, helder, en
volledig inzicht te schenken in deze ingewikkelde, doch zeer actuele kwestie. Daarin
is hij prachtig geslaagd, en wij zijn er hem dankbaar voor.
J. Defever
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Zwerver Christi. Het verhaal van de Russische Pelgrim. Nederlands van
Benoit Du Moustier. - Lannoo, Tielt, 1948, 102 blz., ing. Fr. 42, geb. Fr.
60.
De Russen hebben de gewoonte niet, veel over spiritualiteit te schrijven. Dit werkje
is dus een enig document: in de bescheiden vorm van een 'zwerversverhaal' brengt
het, met de lotgevallen, ook de innerlijke groei van een pelgrim. Het vertrekpunt van
die ziele-opgang is een 'starets', een monnik-geestelijke leider. Deze monnik zet de
zwerver op de weg van het voortdurend gebed (I Thess. 5,17), door hem het
Jezus-gebedje, 'Heer Jezus Christus, heb medelijden met mij', aan te raden.
Mechanische herhaling bij het begin, wordt het stilaan een innige omgang met God.
Verder leeft
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de zwerver van zijn Evangelie en zijn 'Philocalia', een verzameling teksten uit de
Vaders, wat weer op een andere trek van de russische spiritualiteit wijst, die sterk
naar de oud-christelijke tradities gericht is.
In het 'Commentaar' vergelijkt de vertaler deze spiritualiteit bij de westerse mystiek
en zoekt naar een mogelijke aanpassing bij onze toestanden. Voorzichtig aangewend,
biedt deze methode van bidden grote mogelijkheden, vooral voor mensen, die door
hun bezigheden verhinderd worden zich gedurende lange tijd aan het gebed te wijden.
Nochtans dient hier ook opgemerkt te worden, dat de zwerver de gangbare interpretatie
van de Paulus-tekst zoekt voorbij te streven.
H. Aerts
V. GEEREBAERT C.ss.R., De Godmens, 4 delen: Christus' Werken,
Christus' Parabelen, Christus' deugdenleer, Christus' lijden en zegepraal.
- 3e druk. Brepols, Turnhout, 1947, 675, 615, 589, 511 blz., Fr. 135 per
deel.
Dat de derde druk van dit standaardwerk over Christus nu reeds verschijnt, laat zien
hoe juist S. de nood van ons volk aangevoeld heeft, toen hij meer dan 20 jaar geleden
de eerste vruchten van zijn studie over het Evangelie liet verschijnen. De tekst heeft
weinig veranderingen ondergaan, alleen is hier en daar de schikking van de stof
gewijzigd. Moge het, samen met meer Evangeliekennis, onder ons volk ook een
steeds warmere liefde voor den Godmens verspreiden.
J. Cauwe
Leven in Christus, I deel: Christus onze Zaligmaker, II deel: Christus
onze goddelijke Meester. Een reeks handboeken in samenwerking onder
leiding van Dr M. van CASTER, S.J. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1947, 128 en 160 blz., Fr. 33 en 44.
De eerste twee deeltjes van een nieuwe reeks handboeken worden hiermede aan de
godsdienstleraren voorgelegd. Zij willen voorzien in een tekort, dat reeds jaren op
ons godsdienstonderwijs drukt, tengevolge waarvan dikwijls het jaarprogramma niet
kan afgewerkt worden. I behandelt de genadeleer, het H. Misoffer en de saramenten
(12 j.), II de geloofswaarheden (13 j.). De stevige bouw, en de goede verdeling van
de leerstof over het jaar - in aansluiting met de vieringen van het Kerkelijk Jaar, vallen dadelijk op. De uitwerking echter zou op verschillende plaatsen methodisch
en psychologisch beter aangepast kunnen zijn aan de leeftijd van de leerlingen voor
wie zij bestemd zijn (12 en 13 j.). Moge deze poging tot vernieuwing aan onze jeugd
de godsdienstkennis-voor-het-leven meegeven, waaraan zij meer dan ooit een
dringende behoefte heeft.
J. Cauwe
R.P. Jos. MASSON, Un Samaritain passa. - 'La vie intérieure pour notre
temps'. Bloud & Gay, Parijs (z.j.), 142 blz., Fr. Fr. 150.
Aan de geneesheren en aan hun helpsters draagt de schrijver dit bundeltje op van
twee-en-veertig korte overwegingen. In het mysterie van het lijden dringt hij door,
daarna in dat van de naastenliefde; eenvoudig en verheven weet hij, in dat kader, de
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roeping van den geneesheer en de zending van de ziekenverpleegster te doen
uitblinken.
Nooit is in dit bundeltje Christus afwezig; nooit vergeet men zieken en beproefden.
Van Christus tot de zieken en van de zieken tot Christus: zo beweegt zich het leven
van wie, naar Gods wil, de lijdenden mag bijstaan.
E. Janssen
J. CASTELBRANEO C.S. Sp., Het ongehoorde wonder van Fatima.
Uit het Frans door Jos. Philippens C.S. Sp. - 't Groeit, Antwerpen, 1948,
178 blz., gen. Fr. 50, geb. Fr. 65.
Graag bevelen we dit werkje aan, dat, in de meeste talen en landen reeds verspreid,
bijna het klassieke relaas is geworden van de verschijningen en van hun betekenis.
Ogenschijnlijk heeft men deze overigens zuivere en vlotte vertaling, die op een Franse
bewerking werd gemaakt, met den oorspronkelijken
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Portugesen tekst van J. da Cruz niet geconfronteerd, - en het lijkt ons jammer dat de
vertaler de kritische studie van Pater Dhanis zelfs nergens vermeldde. Wat kan Maria,
voor haar genaden zelf en vanwege haar trouwste vereerders, toch anders begeren
dan de bevrijdende waarheid?
E. Janssen
Collectanea Franciscana Neerlandica, VII - 2, Doctor Evangelicus Vier
Studies over de H. Antonius van Padua, - 's Hertogenbosch, Teulings,
1949, 132 blz., Bij intekening fl. 4.75; afzonderlijk fl. 5, 25.
Velen zullen zich bij het verlenen van den kerkelijken doctorstitel aan St. Antonius
van Padua hebben afgevraagd, welke geleerde bemoeienissen dan toch wel op naam
van den geliefden volksheilige gezet kunnen worden, om deze hoge onderscheiding
te rechtvaardigen. Pius XII heeft Antonius tot Evangelische leraar verklaard. De
motivering van deze nieuwe titel wordt in de vier onderhavige studies kundig en
uitvoerig geleverd. In een eerste studie, van de hand van pater Dr van Wely, wordt
het bronnenmateriaal van het leven van Antonius kritisch onderzocht en een
chronologische tabel opgesteld van de absoluut vaststaande gebeurtenissen uit het
leven van den heilige. Een tweede artikel, geschreven door pater Dr Epping, is gewijd
aan de betekenis van Antonius voor de wetenschap en meer bepaaldelijk voor de
Franciscaanse School. Voor wie nader kennis wil maken met den eigen geest der
Franciscaanse richting in de kerkelijke wetenschappen, zowel als met de rol, die
Antonius in deze gespeeld heeft, verdient deze studie de volle aandacht. Een derde
studie, van de hand van pater Dr Sanders, doet ons Antonius kennen als predikant,
die vooral in het allegorizerend toepassen der Schriftuurteksten een verbazende
bedrevenheid heeft bezeten. Ten slotte onderwerpt pater v.d. Borne in de vierde
studie een veel omstreden punt in de Franciscaanse geschiedenis aan een vernieuwd
onderzoek, nl. de verhouding tussen Antonius en Broeder Elias. De bundel is
opgedragen aan pater B. Kruitwagen bij gelegenheid van zijn gouden Priesterfeest.
B.S.

Wijsbegeerte
A. STERN, La Philosophie des rires et des pleurs. - Bibliothèque de
Philosophie Contemporaine, Presses Universitaires de France, Parijs, 1949,
256 blz., Fr. Fr. 320.
In tegenstelling met de vitalistische (Bergson) en de sociologische (E. Dupréel)
verklaring van de lach, wil Prof. Stem het lachen - en meteen ook het wenen begrijpen in functie der waarde-beleving. Zo is de lach voor hem: de uitdrukking
van een instinctief waarde-oordeel van degraderende of tenminste van devaluerende
aard, terwijl het wenen de uitdrukking is van een positief waarde-oordeel over
bedreigde, verloren, onverwerkelijkte of irrealiseerbare waarden. Wat meer speciaal
het lachen betreft - waarover het toch hoofdzakelijk gaat - bestudeert de auteur eerst
de komische lach en daarna heel het gebied van het lachen over het komische heen:
de vreugde-lach, de ondeugende lach, het lachen uit medelijden, bescheidenheid,
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verlegenheid, beleefdheid, de verwelkomende lach, de droeve lach, de berustende
lach, de verveelde lach, de aanmoedigende lach, de erotische, de ironische, de
sceptische, de bittere, de solliciterende en de troostende lach. Verder wordt nog
gezocht naar de sociale betekenis van lachen en wenen. Het is een zeer interessant
boek. Voorstelling en uiteenzetting zijn uiterst helder.
Men zou bij deze studie drie bedenkingen kunnen maken: 1) de vrij sterke
beklemtoning van het waarde-aspect van de lach voert enigszins tot een zekere
depreciatie van het verstandelijk aspect, dit vooral in de komische lach; 2) de
verklaring van de komische lach lijkt ons te los te staan van de aesthetische beleving;
3) de auteur verklaart tenslotte toch meer wanneer
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en waarom gelachen en geweend wordt, dan wat lachen en wenen eigenlijk is. Ter
aanvulling kan men lezen de merkwaardige studie van Prof. H. Plessner Lachen und
Weinen (Tijdschrift voor Philosophie, 1940).
L. Vander Kerken
Dr E.W. BETH, Naturphilosophie. - Noordduyn's Wetenschappelijke
Reeks, N. 30, Gorinchem, 1948, 230 pp.
Een zeer belangwekkend werk heeft de schrijver ons met deze Natuurphilosophie
geschonken, belangwekkend voornamelijk onder dubbel opzicht. Ten eerste stelt hij
ons op de hoogte van de opvattingen die over de natuurphilosophie in vele huidige
natuurwetenschappelijke kringen heersen, en dat niet enkel in algemene
beschouwingen maar door een tot in bijzonderheden afdalend onderzoek van de
quantentheorie in haar recente gedaante. De nadruk ligt daarbij op de syntactische
en semantische analyse dezer theorie aan de hand waarvan ook haar verschil met de
oudere newtoniaans georienteerde theorieën wordt nagegaan. Ter voorbereiding
daarvan worden in een bijzonder hoofdstuk (II) de logische hulpmiddelen daarbij
benodigd uiteengezet. Deze gehele stof is zoals schrijver erkent 'buitengewoon
moeilijk' (p. 8) en alleen de reeds in deze kwesties geschoolde lezer zal maar dan
ook met zeer veel vrucht deze interessante behandeling in zich op kunnen nemen.
Het heeft weinig zin in dit tijdschrift juist op deze zijde van het werk in te gaan, al
willen we hier niet verzwijgen, dat wij ons niet kunnen verenigen met de hoofdstelling
van deze beschouwing als zouden de verschillende wetenschappelijke theorieën een
verschillende logische structuur bezitten, in dien zin althans, dat fundamentele logische
beginselen van ons natuurlijk inzicht daar niet meer zouden gelden. Tegelijk met
deze behandeling, en dat is het tweede aspect waaronder zijn werk bijzondere
belangstelling verdient, zet de schrijver zijn visie op de taak van een natuurphilosophie
uiteen haar confronterend met de verschillende 'traditionele' opvattingen. Leerzaam
vooral is de op verschillende plaatsen gevoerde discussie met het door Hoenen in
zijn natuurphilosophische werken verdedigde Aristotelisch-Thomistisch standpunt,
welke discussies evenals de andere aangenaam opvallen door de hoffelijke wijze
waarop ze gevoerd worden. De door Hoenen ontwikkelde opvatting noemt hij 'in
alle opzichten zeer doordacht en doorzichtig' en getuigend van een 'grondige kennis
van de moderne wetenschap' (p. 32) ze behoort dan ook tot de opvattingen die zoals
schrijver zegt 'dichter bij mijn standpunt staan'. (p. 57) Toch kan hij zich daarmede
zoals ook met de andere niet verenigen en wel voornamelijk om twee redenen.
Vooreerst ziet hij in de traditionele natuurphilosophieën met de natuurwetenschap
concurrerende theorieën en vervolgens komt de logische syntaxis niet overeen met
die der quantenmechanische logica. De laatst vermelde reden vermogen wij, zoals
we reeds aanduiden, niet als geldig in te zien. Wij menen veeleer dat genoemd verschil
niet in de quantenmechanica als natuurwetenschappelijke theorie, maar in zekere
wijsgerige opvattingen daarover zijn oorsprong vindt. Ook de mening als zoude de
natuurphilosophie een met de natuurwetenschappelijke theorie concurrerende
verklaringspoging zijn, miskent ons haar waar karakter. De natuurphilosophie heeft
geenszins de bedoeling zich te mengen in zuiver natuurwetenschappelijke problemen,
de natuurwetenschap is op haar terrein autonoom. Haar eigenlijke taak ziet de
natuurphilosophie in het beantwoorden van wijsgerige vragen over het wezen van
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het stoffelijke zijn. Hierbij maakt ze gebruik van de resultaten van de
natuurwetenschap maar haar probleemstelling zelf is ten enenmale vreemd aan het
zuiver natuurwetenschappelijk onderzoek. Ook als ze als wetenschapskritiek over
de natuurwetenschap handelt maakt ze gebruik van gegevens en beginselen die niet
van natuurwetenschappelijken aard zijn. Volgens de schrijver beperkt zich de taak
der natuurphilosophie vrijwel enkel tot een logische analyse der door de
natuurwetenschap in haar verschillende theorieën gebezigde taal, en omdat hij de
natuurphilosophie als wetenschap beoefend wil zien kan daarin geen invloed van
wereld- of levensbeschouwing geduld worden. Wij
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vermenen dat juist deze stelling een wereld- of levensbeschouwing of juister een
wijsgerige houding impliceert die buiten het terrein der exacte wetenschap ligt.
Ondanks dit verschil in inzicht achten we deze natuurphilosophie een voor
vakgeleerden uitstekend werk om zich over de moderne opvattingen omtrent de
natuurwetenschap een diepgaande kennis te verschaffen.
E. Huffer
PETRARCA - VALLA - FICINO - PICO - POMPONAZZI - VIVES.
The Renaissance philosophy of man. Edited by Ernst Cassirer, Paul
Oskar Kristeller, and John Herman Randall, Jr. - The University of Chicago
Press, Chicago, Illinois, 1948, VIII-405 blz.
Een bundel Engelse vertalingen uit de Italiaanse wijsgerige geschriften der
Vroeg-Renaissance. Het meeste daarvan werd hier voor 't eerst in het Engels vertaald.
Bedoeling was: studerenden door de teksten onmiddellijk bekend te maken met de
gedachtenwereld van de humanistische Renaissance. Al heeft deze geen eerste-rangs
filosofen voortgebracht, ze heeft toch de latere wijsbegeerte diep beïnvloed. Zo heeft
men er voor gezorgd de drie grote stromingen van dit tijdperk evenredig te laten
vertegenwoordigen: het humanisme door Petrarca en L. Valla, het platonisme door
Marsilio Ficino en Pico de la Mirandola, het Aristotelisme door Pomponazzi. Daar
het humanisme ook de andere stromingen bezielt, heeft men getracht de werken dier
schrijvers zo uit te kiezen, dat ze ons hun opvattingen over den mens te kennen geven:
over de onwetendheid van den mens, de wilsvrijheid, de geest, de menselijke
waardigheid, de onsterfelijkheid der ziel. Bij wijze van aanhangsel werd Luis Vives'
latijnse (en latere) Fabula de homine in vertaling bijgevoegd, omdat ze zeer nauw
aansluit bij Pico's Rede over de waardigheid van den mens, en zodoende den invloed
van het vroeg-renaissance humanisme op de latere tijden treffend illustreert. Vooraan
een degelijke algemene inleiding op de wijsbegeerte der Renaissance, en een
bijzondere op elk der zes aangehaalde schrijvers. Achteraan een uitgelezen
literatuuroverzicht, en een zeer goed register.
J. Defever
BELA von BRANDENSTEIN, Leben und Tod; Grundfragen der
Existenz. - Bouvier u. Co., Verlag Bonn, 1948, 177 blz., D.M. 5,80.
Wie zich de moeite geeft dit kleine boekje door te werken, - en dit doet slechts hij,
die al enigszins van het moderne denken op de hoogte is, - zal er een schat van nobele,
gezonde wijsbegeerte in ontdekken. Men moet wat wennen aan de typisch zware
(duitse) wijze van voorstellen, die ons nederlanders niet erg ligt, en waarop het verwijt
van de schrijver aan Heidegger zeker ook van toepassing is, maar zeker is, dat zijn
voorstelling van problemen als Leven, Dood, Zijn, God, een denkkracht
veronderstellen, die heel wat dieper grijpt dan andere werken doen vermoeden. De
existentie-wijsbegeerte krijgt vanzelfsprekend bijzondere nadruk. Gaarne aanbevolen.
W. Couturier
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Taal- en letterkunde
Hendrik CONSCIENCE, De Boerenkrijg. Werken van Hendrik
Conscience. Herziene uitgave. - De Sikkel, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1948, 200 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 78.
Wie thans den ouden Boerenkrijg van Conscience herleest - het boek is bijna honderd
jaar oud -, laat zich onmiddellijk boeien en begeesteren. De gebreken wijst hij
gemakkelijk aan: romantische overdrijving in toon en typering, een té goedkope
intrigue, een té gemakkelijke en losse compositie; maar het warme hart en de
bewonderende mededeelzaamheid van den genialen verteller grijpen hem aan, en hij
vraagt zich af of één beter romancier dàt onderwerp voor het volk beter heeft
behandeld.
E.J.
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Robert SPEAIGHT, De roekeloze held (The lost Hero). Nederlandse
vertaling van Oskar van der Hallen. - Pro Arte, Diest, 1948, 407 blz.
De roekeloze held is de Argentijn Fernandez del Re, sportheld, zondaar en misschien
begenadigde. Eerst tenniskampioen te Wimbledon, waagde hij daarna, de allereerste,
met zijn eenmansvliegtuig een vlucht om de wereld. Maar diep onder de roemzucht
lag wraakzucht verborgen: een rechtvaardige wraak zo men wil; Gods werk alleen!
In Italië werd deze hem ontnomen; daardoor brak de zo fiere, zo onverwoestbare
energie, en de als ontledigde avonturier kwam met zijn vliegtuig om in een
woestijnstorm.
In 1932-1933 geschreven, teert de roman iets te veel op de toenmalige actualiteit,
nu reeds verouderd. Ziehier echter den zin van dat heel, zwierig, onweerstaanbaar
treffend en meevoerend verhaal: God alleen geeft vasten grond aan elk leven. Mensen
kunnen Hem vergeten, verloochenen, miskennen; doch zodra Hij begeeft, beginnen
de kwelling, de onzekerheid, de ondergang.
Voor volwassen lezers warm aanbevolen.
Em. Janssen
Gertrud von le FORT, Die Abberufung der Jungfrau von Barby. Benziger Verlag, Einsiedeln/ Zürich/Köln, 1949, 92 pp.
Deze merkwaardige novelle - de schoonste wellicht die G. von le Fort schreef behandelt het geheim van symbool en genade. Het geheim wordt niet ontsluierd. We
zien een begenadigde ziel die in haar verrukkingen verneemt dat alle beelden 'als
schone sterren van den hemel vallen', dat niets meer daar is dan 'de woestijn der
naakte Godheid', dat haar minne moet sterven, zodat er alleen nog maar minne is,
want 'in de minne is leven en sterven één'. Het is echter de tijd dat bedelaars en rovers
de straat beheersen, kloosters plunderen en beelden stormen. Die liefdeloze tijd is
een zinnebeeld van de zielstoestand der Jungfrau von Barby. Evenmin als in Der
Kranz der Engel, waar de duistere macht van een genadeloze eeuw in de ziel van
Veronica breekt en haar bijna doodt (waar deze mysterieuze symboliek rechtstreeks
met die der liefdesacramenten in verband wordt gebracht) wordt ons dit geheim
verklaard. Die eerbied voor het Mysterie, of het nu mens, genade of God heet, kan
wel als een der grootste verdiensten van G. von le Fort als schrijfster gelden.
A. Boone
Feniksreeks, 'Het Kompas', Antwerpen, 1948: Grazia DELEDDA, Riet
in de Wind. - 224 pp. Kate O'BRIEN, Ana de Mendoza. - 413 pp., Fr. 40
en 60. Alexander POESJKIN, De Kapiteinsdochter. - 190 pp., Fr. 40 en
60. Adalbert STIFTER, Brigitta. - 210 pp.
De namen der auteurs laten reeds vermoeden dat de romans en novellen uit de
wereldliteratuur, die door de uitgevers aan het publiek worden voorgesteld, werken
van eerste rang zijn. Waar een behandeld onderwerp wellicht gevormde lezers
veronderstelt, werd dit toch op kiese wijze voorgesteld, zodat we deze nieuwe
Feniksreeks aan volwassenen graag aanbevelen.
A. Boone
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Montgomery BELGION, Propos sur la littérature anglaise. Traduit de
l'anglais. - Les grandes oeuvres étrangères, Edition Flore, Parijs, Presses
de Belgique, Brussel, 1947, 446 blz., Fr. Fr. 243 netto.
Wij waren lang genoeg van alle kontakt met de Angelsaksische letterkundige wereld
afgesloten, om nog steeds ieder boek, dat ons er over spreekt, te verwelkomen. De
titel van de Franse vertaling van dit werk beantwoordt niet aan de oorspronkelijke
(Reading For Profit), noch aan de inhoud, en werkt dan ook misleidend. Een paar
hoofdstukken echter beantwoorden wel aan wat wij van de Franse titel zouden
verwachten, nl.: Le Roman anglais contemporain, en La 'nouvelle' poésie anglaise,
die wel het gretigst zullen gelezen worden, ook al blijft de criticus soms merkelijk
beneden de besproken schrijver (de geestelijke inhoud van Graham Greene's werk
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schijnt hij niet eens te vermoeden). De overige hoofdstukken bieden ons eerder een
Leeskunst, met enkele toepassingen: hoe in de fictie der literatuur de diepere waarheid
achterhalen? - hoe een repertorium van 'moeilijke' boeken uit de Engelse letterkunde
aanleggen en uitvoeren? - hoe leert men de formele qualiteiten van een werk
appreciëren? enz. Soms maakt de Schr. daarbij zeer waardevolle opmerkingen, soms
ook wat al te individuele. Na ieder hfdst. korte doch goede bibliografische overzichten.
A. Deblaere
PLATOON, Gorgias, vertaald en ingeleid door Prof. Dr R. van Pottelbergh.
- Klassieke Galerij nr 36, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1948,
231 blz., Fr. 45.
De naam van Prof. van Pottelbergh staat borg voor nauwgezette arbeid: inleiding op
en nota's bij de dialoog getuigen van een trouwens erkende bevoegdheid. De vertaling
volgt nauwgezet de tekst; te zeer misschien, zodat ze er wel enigszins het vlotte en
het genietbare van het grieks bij inschiet.
R. Leijs

Psychologie
Prof. F. ROELS, Handboek der Psychologie. Genetische Psychologie
(derde deel). Kinderpsychologie (De tweede kindsheid). - Dekker & van
de Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1947, N.V. Standaard - Boekhandel,
Antwerpen, 212 pp., geb. f. 7,75.
Dit boek heeft de verdienste het eerste Nederlandse handboek over de psychologie
van het schoolkind te zijn. Het bevat zeer veel lezenswaardige beschouwingen, en
vestigt de aandacht op tal van belangrijke psychische feiten en samenhangen.
Het stelt als geheel echter teleur, omdat het niet een volledige, organisch gegroeide
psychologie van het schoolkind geeft, maar een systematische ordening is van allerlei
interessante, losse beschouwingen en gegevens, die betrekking hebben op de
lichamelijke ontwikkeling en de psyche van het schoolkind.
Of een bepaald onderdeel aan de orde komt en wat ervan behandeld wordt, hangt
af van wat de schrijver bij anderen gevonden heeft.
Het resultaat van de lezing van dit boek is niet, dat men een duidelijk beeld heeft
van het kind in deze ontwikkelingsphase, maar wel, dat men zeer veel weet over
allerlei onderzoekingen en publicaties, die op een of andere wijze betrekking hebben
op, of in betrekking gebracht kunnen worden tot bepaalde aspecten van het kind in
deze periode.
Dit zal ook wel een der oorzaken zijn, dat speciaal het hoofdstuk over het religieus
beleven zo teleurstelt. Nergens geeft de auteur naast een overzicht van het werk van
anderen op 'n bepaald gebied eigen experimenten of ervaringen. Het geheel draagt
het kenmerk ontstaan te zijn achter de groene tafel.
In dit boek werden hoofdzakelijk in het duits gestelde publicaties verwerkt.
Zr. Gaudia
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Dr A. SNOECK, De Psychologie van het schuldbewustzijn. Universitaire Bibliotheek voor Psychologie, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1948, 477 blz., geb. Fr. .320.
De auteur wil den lezer zo ruim mogelijk inlichten enerzijds over de theoretische
beschouwingen, anderzijds over de proefondervindelijke onderzoeken aangaande
het schuldbewustzijnsphenomeen. Het was hem natuurlijk onmogelijk alle meningen
omtrent dit complexe probleem uiteen te zetten, daarom bepaalde hij zich bij de
critische studie van S. Freud, M. Scheler, H.G. Stoker, V. Jankélévitch en O. Kant.
Het verslag over het experimentele onderzoek is echter vrij volledig en zelfs
gedetailleerd. Men heeft het schuldbewustzijn nog niet experimenteel nagegaan met
de blik van de dieptepsychologie. Daarom zocht de auteur zelf naar een middel om
de diepere affectieve structuur van het schuldbewustzijn te benaderen. Zijn opzet
was: vast te stellen hoe het affectieve liefdescontact de hoofdvoorwaarde uitmaakt
tot het be-
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leven van schuld. Na de mislukking van zijn enquête op dit punt eerlijk te hebben
meegedeeld, tracht hij in een derde deel op synthetische wijze het phenomeen van
het schuldbeleven af te bakenen, de karakteristiek, de psychologische voorwaarden
en de betekenis ervan aan te duiden. Het einde, waarin de auteur zijn persoonlijke
opvattingen uiteenzet, is ongetwijfeld het interessantste deel van het werk. Zijn
originaliteit ligt in de overtuiging dat de mens kan leven op zeer verschillende
dieptegangen van zijn persoonlijkheid. Het schuldbewustzijn zelf, scherp
onderscheiden van alle simili-phenomenen, vertoont dus eveneens meer dan één
belevingsdiepte. Zijn diepste zin krijgt het schuldbeleven eerst, wanneer het beschouwt
wordt in het licht van de liefdesdynamiek van den mens. De diepgaande en fijnzinnige
uiteenzetting van deze stelling sluit het werk op passende wijze af.
W. Smet
Walter van DYKE BINGHAM and Bruce Victor MORE, How to
interview? - Harper & Brothers, New-York, z.j. (1941), 263 blz., $3.
Aan het interview wordt steeds meer belang gehecht, niet enkel in de journalistiek
en het gerecht, maar ook bij de bedrijfsleiding en personeelsselectie, bij opvoeding
en pastoraal werk, bij de beroepsoriëntering en in het leger. Al is het interview eerst
en vooral een kunst, toch kan die vaardigheid opgewekt en ontwikkeld worden door
kennis en oefening. Vandaar de vraag naar een geschikte methode en een handboek,
waarin zij wordt uiteengezet. Het onderhavige werk, afkomstig uit de U.S.A. kan op
dit ogenblik als het beste worden beschouwd. De auteurs onderscheiden met klem
de verschillende doeleinden waarvoor het interview wordt gebruikt: 1o informatie
winnen, 2o informatie geven, 3o houdingen wijzigen. Voor elk gebruik dringen zich
andere principes op. Het meeste nut mag van het interview verwacht worden waar
geen objectieve bronnen ter beschikking staan en over subjectieve gevoelens moet
worden geënquêteerd. In een eerste hoofdstuk bespreken de auteurs, aan de hand van
een aantal interessante proeven en feiten, de waarde van het getuigenis en de
verschillende factoren van vervalsing ervan. Daarna volgen algemene wenken voor
beginnelingen, die in de volgende hoofdstukken telkens op een bijzonder domein
concreet worden toegepast: het interview in de school, bij de arbeidersselectie, in
burgerlijke diensten, bij sociale conflicten, de studie van de openbare opinie (Gallup
polls) etc. De waarde van dit handboek ligt vooral in de nauwkeurigheid waarmee
tegen subjectieve incidenties bij de interviewer wordt gewaarschuwd.
W. Smet
Martin KEILHACKER, Pädagogische Psychologie. - Regensburg, 1948.
Wat in de psychologie voor de paedagogiek van belang is, wordt in dit boek voor al
degenen, die krachtens hun ambt jeugdigen moeten leiden, helder en levendig
beschreven.
Het is op het gebied der paedagogische psychologie een bruikbare en in het
algemeen betrouwbare gids, die zelf zijn inzichten aan erkende autoriteiten te danken
heeft.
Een nadeel is, dat Keilhacker bijna uitsluitend op Duitse auteurs steunt, wat o.a.
blijkt uit zijn beschrijving der puberteit. Wat typisch Duits is in de karakteristiek der
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jeugdigen wordt als algemeen geldend beschouwd, (vgl. blz. 45) een fout, die
overigens door Nederlandse schrijvers ook niet zelden gemaakt wordt. Een tekort is
echter ook, dat alleen de cultuur-puberteit in beschouwing genomen wordt.
Dr Nic. Perquin
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Sociologie
Prof. Mag. Dr F.A. WEVE O.P., De oplossing der tegenstellingen. Rede
bij gelegenheid van de 21e Dies Natalis der Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg op 22 Nov. 1948. - Tilburg, W. Bergmans, 37 blz.,
f. 1,20.
De tegenstellingen, waarvan hier de oplossing gezocht wordt, zijn die van de eenheid
en de veelheid in het maatschappelijk leven, zoals die van het eigenbelang en het
gemeenschapsbelang, van de vrijheid en de binding, van de persoonlijkheid en de
ondergeschiktheid. Terecht wordt aan de beoefenaars van de moderne sociologie
verweten, dat ze zich over 't algemeen tevreden stellen met leuzen en gemeenplaatsen,
met vaag gekende stelsels en theorieën. Voor zover men toch wat dieper op de kwestie
wil ingaan, beperkt men zich tot ene uitgebreide beschrijvende wetenschap, of men
brengt het niet verder dan tot de erkenning van ene werkoorzakelijkheid zoals bij de
natuurwetenschappen.
Tot eigenlijke philosophische redeneringen kan en wil men niet overgaan, omdat
het doorgaans aan wijsgerige scholing ontbreekt en, zo zegt men, door abstracte
beschouwingen en vooropgezette inzichten en meningen toch niet tot practische
resultaten kan geraken.
Toch is daar alleen de ware oplossing te vinden; men moet tot het wezen zelf der
dingen doordringen. Nu vallen hier twee hoordrichtingen te onderscheiden door S.
de philosophie van het worden en de zijnsphilosophie genoemd. De eerste, waarvan
S. een hele reeks vertegenwoordigers critisch bespreekt, brengt het echter niet verder
dan dat de oplossing gezocht wordt in het naast elkander blijven voortbestaan van
de tegenstellingen of in ene synthese waarin ze opgaan en weer nieuwe tegenstellingen
doen ontstaan of in ene evenwichtsverhouding van de twee uitersten.
De zijnsphilosophie d.i. de aristotelisch-thomistische leer van actus en potentia
en van de doeloorzakelijkheid is alleen in staat de definitieve oplossing te brengen.
Hier worden de elementen, met behoud van hunne volle waarde, geordend in de
eenheid van de doelstelling, waardoor ze wel beperkt maar niet geabsorbeerd noch
geneutraliseerd worden.
Deze rede zij aan allen, die in de theoretische sociologie belang stellen, ten zeerste
aanbevolen.
Arn. Borret
Dudley KIRK, Europe's Population in the interwar years. - Office of
Population Research, Princeton University, League of Nations, 1946, 306
pp.
Dit is de vierde en laatste studie, voor de Volkenbond, door het Office of Population
Research der Princeton University van New Jersey, aan de demographie van Europa
gewijd. In 1944 verscheen The Future Population of Europe and the Soviet Union,
in 1945 Economic Demography of Eastern and Southern Europe, in 1946 The
Population of the Soviet Union.
Deze studie gaat over de bevolking van Europa tussen de twee wereldoorlogen
in: haar verdeling, haar beweging in de tijd en haar verplaatsing in de ruimte

Streven. Jaargang 2

(Verstädterung, migratie binnen en buiten Europa en haar invloed op het
bevolkingspeil) haar gezondheidstoestand, haar ethnische verscheidenheid (talen en
nationaliteiten) en haar huidige positie in de wereldbeweging.
Het statistisch materiaal is zeer overvloedig, grotendeels oorspronkelijk, daarbij
grondig en oordeelkundig verwerkt. De illustratie is bizonder vernuftig en sprekend.
De morele beschouwingen zal elke nadenkende lezer er zelf aan toe voegen.
Eersterangsdocument: onmisbaar voor elke prondige demographische studie.
L. Arts
O. von NELL-BREUNING, Zur christlichen Staatslehre. Beiträge zu
einem Wörterbuch der Politik. - Herder, Freiburg, 1948, 144 kol., DM.
3,50.
Sinds het einde van de oorlog gaven zich sommige landen een nieuwe constitutie,
andere voorzien grond-
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wetshervormingen, nog andere wachten op een nieuw statuut. De ideeën die in de
negen en dertig artikelen van dit boek worden vooropgezet zijn uiterst nuttig om zich
over die politieke gebeurtenissen een gezonde christelijke opinie te vormen.
In het licht der Openbaring en van de christelijk-sociale philosophie, zoals zij
voornamelijk door Leo XIII en Pius XII met nadruk worden voorgehouden, behandelt
S. belangrijke onderwerpen als: Staat, Democratie, Federalisme en Staatsburgerlijke
opvoeding.
Af en toe verraadt de probleemstelling het inzicht van de S. om in de politieke
zorgen van het Duitse volk een lichtend woord mee te spreken. Zo toont hij bv. in
het debat over het federaal of unitair statuut van een land (begrijp Duitsland) dat
beide staatsvormen met de katholieke principes te verzoenen zijn. Dit belet niet dat
de uiteenzetting algemene waarde behoudt en het treft de lezer hoe gevestigde
beginselen als het solidariteits- en het subsidiariteitsprincipe, die in het eerste artikel
vooropgezet werden, verder vruchtbaar doorwerken en het oordeel over voornoemde
staatsvormen bepalen. Alleen zouden we in de beschouwingen over de supranationale
gemeenschap, over de behoefte aan supranationale instellingen en over het toekennen
aan de nationale staat van de titel 'societas perfecta' zowel een duidelijker als meer
vooruitstrevende positie verwachten in de geest van de Encycliek Summi Pontificatus
en de Kerstboodschappen der laatste jaren.
Tenslotte menen we dat een uitgebreider en ruimer opgevatte bibliographie het
leerstellig karakter van het werk zou verhoogd hebben.
P. Ruys
A. GEERAERTS, Vingt Années de Travail social dans les Marolles. Edition universelle, Bruxelles, 1948, 325 pp.
Met vaardige hand, begrijpend hart en gedegen kennis schetst de schrijfster ons de
materiële en geestelijke toestand van het Marollenkwartier en zijn bewoners: hun
afkomst en hun nationaliteit, hun bezigheden en hun levenswijze, hun psychologie,
hun moreel leven en hun godsdienst. Levendig verhaalde détails laten de
troosteloosheid van hun bestaan en de armoede van hun zieleleven aanvoelen maar
tonen toch hoe ook in dit milieu menselijke waarden gerealiseerd en godsdienstige
ervaringen gekend worden: sociale dienst en religieus apostolaat hebben ook in het
Marollenkwartier hun betekenis en werpen er rijke vruchten af. Dit is het onderwerp
van het tweede deel van deze interessante studie. Daaruit onthouden we vooral het
morele en godsdienstige portret van de sociale assistente, dat we ter meditatie aan
alle sociale werkers aanbevelen; en de uitvoerig geschetste juridische hulp die aan
de armen kan geboden worden, hulp die in de meeste gevallen doeltreffender is dan
voorbijgaande lapmiddelen. Moge deze oorspronkelijke en degelijke studie de
voorloper zijn van analoge enquêtes, want elke stad heeft toch zijn kwartier waar de
schipbreukelingen van het leven stranden; zo moge het leven van de schrijfster een
voorbeeld zijn voor allen die zich, hoe dan ook, met de geringen en de armen bezig
houden.
J. De Mey
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Geschiedenis
W. CHURCHILL, Mémoires over de tweede Wereldoorlog. Deel II. De
Storm steekt op. De Schemeroorlog. 1939-1940. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1948, 438 blz., Fr. 220 (volledig in 6 dln).
De eminente eigenschappen van deze Memoires hebben wij in onze kroniek over
het 1e Deel (K.C.T.-Streven, Nov. 1948, blz. 202-205) voldoende aangetoond: het
juiste, treffende woord, kernachtige en kunstvolle stijl, meesterlijke compositie,
interessante en pakkende voorstelling.
Dit 2e Deel bestrijkt de periode van 3 Sept. 1939, toen Groot-Brittanië den oorlog
verklaarde aan Duits-
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land en Churchill minister van de Marine werd, tot 10 Mei 1940, dag van de invasie
der Lage Landen en van het begin van Churchill's eerste-ministerschap. Gedurende
deze 'drôle de guerre' bepaalde Engeland's actie zich bijna uitsluitend tot den
zeeoorlog; zo is het niet te verwonderen, dat de toenmalige minister van de Marine
meer dan de helft van dit deel hieraan wijdt. De heldendaden hebben niet ontbroken.
Het torpederen van het slagschip de 'Royal Oak' in de veilig geachte haven Scapa
Flow door de Duitse onderzeeër 'U 47' onder luitenant ter zee Prien was een zeer
knap stuk. Het gevecht van drie Britse kruisers met hun 6- en 8-duimskanonnen tegen
het gepantserde vestzakslagschip, de 'Spee' met zijn zware 11-duimskanonnen bij
Rio de la Plata is van een epische grootheid. En even groots was de ongelijke strijd
van het Britse vliegkampschip 'Glorious' en twee torpedojagers tegen de zeereuzen
de 'Scharnhorst' en de 'Gneisenau'.
De kritieken uitgebracht tegen het 1e Deel hebben Churchill tot meer objectiviteit
genoopt. Tegenover de blamerende woorden over het Poolse volk in het 1e Deel die intussen geschrapt werden - krijgen wij nu een zakelijk, objectief, ofschoon niet
enthousiast verhaal van den taaien Poolsen weerstand tegen de Duitsers. Evenzo,
terwijl Churchill in het 1e deel België's vasthouden aan een strikte neutraliteit als
een tekort aan realiteitszin kenschetste, schrijft hij nu: gezien de afzijdigheid der Ver.
St., gezien de zwakke politiek van de Fransen en de Britten bij de bezetting van het
Rijnland, de opslorping van Oostenrijk en München, 'heeft niemand in Engeland of
Frankrijk... het recht België een verwijt te maken' (blz. 86).
Toch begaat Churchill weer een ergerlijke vergissing. Hij schrijft dat op 19 Jan.
1940 een Duitse majoor het Belgisch grondgebied overvloog, een noodlanding moest
maken en tevergeefs trachtte het invasieplan van België, dat hij bij zich had, te
vernietigen. Volgens Churchill namen de Belgen niet de minste
voorzorgsmaatregelen... 'Daarom geloofde ik dat een offensief onmiddellijk dreigde.
Maar in de denkwijze van de Belgische Koning was geen plaats voor dergelijke
overwegingen: hij en zijn Legerstaf bepaalden zich tot afwachten, hopend dat alles
wel terecht zou komen' (blz. 184). De waarheid is dat dit feit zich op 10 Jan. voordeed,
dat op 13 Jan. de Belgische militaire attaché te Berlijn waarschuwde dat de invasie
op 14 Jan. bepaald was. De Koning heeft de dokumenten dadelijk aan Parijs en
Londen bekend gemaakt, zoals W.C. zelf schrijft, hij heeft ons leger gealarmeerd en
bewerkt dat de Franse en Britse troepen van Noord-Frankrijk naar de Belgische grens
oprukten.
Al heeft Churchill reeds vorderingen gemaakt in de objectieve geschiedschrijving,
toch is hij nog een heel eind van het ideaal, zoals het 3e deel der Memoires nog
pijnlijker zal aantonen.
M. Dierickx
D. Dr Karl BIHLMEYER, Kirchengeschichte, neubesorgt von Dr Herman
Tüchle. Zweiter Teil: Das Mittelalter. Zwölfte, verbesserte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1948. XVI + 530 blz. In linnen M. 14, geb. M. 18.
Franz Xaver Funk, de opvolger van Hefele te Tübingen sinds 1870, gaf in 1886 zijn
Lehrbuch der Kirchengeschichte uit, dat vanaf de zesde druk verzorgd werd door
professor Bihlmeyer en onder diens handen dermate omgewerkt en aangevuld is dat
het vanaf de achtste alleen op naam van de bewerker verscheen, zij het met de
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vermelding 'auf grund des Lehrbuches von F.X. Funk', onder de enigszins gewijzigde
titel: Kirchengeschichte.
In 1942 is de verdienstelijke Tübinger hoogleraar overleden, nadat hij in de elfde
editie (1940) van het tweede deel - de drie delen zijn niet in hetzelfde jaar herdrukt
- zijn werk voor het laatst in een enigszins weemoedig voorwoord had aangeboden
als een soort rekenschap van een dertigjarig professoraat.
Thans verschijnt de twaalfde editie van het tweede deel, waarvan de bewerking
op verzoek van B. is opgedragen aan de Tübinger docent Tüchle. Hoewel aan het
alsmaar bijwerken van handboeken nadelen verbonden zijn, zoals het vasthouden
aan verouderde schema's en het verbrok-
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kelen van de tekst, waaraan telkens nieuwe passages worden toegevoegd terwijl een
radicale nieuwe uitwerking eigenlijk geboden werd, moeten wij toch dit werk met
vreugde begroeten omdat we daarmee een goede oude vriend uit de oorlogsellende
zien opduiken, een tikje verouderd maar toch ook weer in een nieuw kleed en nog
steeds trouw aan de degelijke, eerlijke en door-en-door katholieke manieren waardoor
hij ons lief was.
Funk-Bihlmeyer-Tüchle, voortgekomen uit de school van Möhler en Hefele, is
een betrouwbare gids bij de studie van de kerkgeschiedenis. Door zijn systematische
opbouw en overzichtelijkheid, door zijn rustige maar suggestieve uiteenzetting, die
ook de professor nog kans geeft wat toe te voegen aan de meegedeelde feiten, ja hem
daartoe uitnodigt, en heel bijzonder door zijn voortreffelijke literatuuropgave, is het
nog steeds een voortreffelijk handboek. Minder origineel weliswaar dan een Dufourcq
of een Hughes, maar vollediger en ook wel objectiever. Als naslagwerk is het met
zijn uitstekende registers na elk deel als een handig kerkhistorisch lexicon te
gebruiken, een groot voordeel op het handboek van De Jong-Post, dat de registers
op alle vier delen in het laatste geeft. Daar staat tegenover dat laatstgenoemd
nederlands handboek als leesboek te prefereren is omdat het meer uitgewerkt en
verschillende kwesties behandelt op een minstens even heldere en soliede wijze.
Voor de meeste lezers van dit tijdschrift zal daarom het gebruik van onze vierdelige
nederlandse Kerkgeschiedenis aan te bevelen zijn boven de onderhavige duitse, ook
nog hierom wijl daar de Nederlanden uiteraard beter tot hun recht komen, zoals ook
a posteriori iedereen duidelijk zal zijn die b.v. de geschiedenis van de angelsaksische
missionarissen of die der Moderne Devotie in beide handboeken vergelijkt.
Wie echter ex professo zich met de geschiedenis der Kerk bezighoudt zal
Bihlmeyer-Tüchle niet willen en niet kunnen missen. Weliswaar is de bewerker zich
ervan bewust dat de tijdsomstandigheden het hem onmogelijk gemaakt hebben de
literatuuropgaven volledig bij te werken en kan de criticus daarin wel enige
onnauwkeurigheden in titels en jaartallen aanwijzen, maar alles samen zal er wel
niemand onder de vakmensen zijn die niet telkens weer verrast wordt door titels, die
hem ondanks het plichtmatig bijhouden der tijdschriften toch nog ontgaan waren.
Het is een verblijdend teken te zien dat de katholieke wetenschap in Duitsland in
uitgaven als deze herleeft en trouw blijft aan de schone en roemvolle traditie, welke
zij vooral op kerkhistorisch terrein achter zich heeft.
J. Tesser
A. HALLEMA, Prins Maurits (1567-1625). - Born N.V., Assen, 1949,
222 pp., geb. f. 7,90.
Hallema is een vruchtbaar schrijver. Nauwelijks is 'Koning Willem II' gepubliceerd
of we worden met een nieuw boek van deze schrijver verrast over 'Prins Maurits'.
Omdat er sinds honderd jaar geen leven meer van prins Maurits geschreven was,
achtte H. de tijd gekomen voor het historieminnend publiek een nieuw werk,
aangevuld met resultaten van eigen onderzoek, uit te geven. Maurits verdient zonder
twijfel onder de verdienstelijke Oranjevorsten gerangschikt te worden. Blijkens de
uiteenlopende beschouwingen over zijn karakter, door onze voornaamste historici
gegeven, en door de schr. van Dr Bax overgenomen, bestaat er in de waardering van
zijn karakter ruime nuance.
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De schrijver zelf heeft echter verzuimd zich voldoende te oriënteren. Dat hij onder
zijn 'Bronnen' het werk van A. de Meyer, 'Le Procès de l'attentat contre Guillaume
le Taciturne', voorafgegaan door een voorwoord van prof. L. van der Essen (1933)
onvermeld laat, is niet zo erg, want hij gaat op de geschiedenis van dit proces tegen
P.A. Timmermans O.P. niet verder in. Maar op bladz. 106 handhaaft hij de
medeplichtigheid van de Jezuieten aan een moordaanslag op prins Maurits door
Pieter Panne. Nu wil het geval, dat we reeds in 1911 professor P.L. Blok, de
hoofdredacteur van het N.B.W., overtuigd hebben van hun onschuld door een artikel
in dit tijdschrift (Studien, 1911, Dl. 77, blz. 251) aan dit vraagstuk tegen de
uiteenzetting van Bor en van Meteren
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te wijden. Klaarblijkelijk is dit artikel niet tot H. doorgedrongen. Of het zou moeten
zijn, dat hij het met de bewijsvoering niet eens is. In dat geval wachten we rustig
zijn documentatie en argumentatie af. Voorlopig heeft hij echter geen recht zich
alleen aan Bor te houden en de weerlegging van diens beweringen eenvoudigweg te
negeren.
K.J. Derks
Frances WINWAR, Jeanne d'Arc. Nederlandse vertaling door Willem
Meyveldt. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 354 blz.,
ing. Fr. 140, geb. Fr. 175.
Jeanne d'Arc, het eenvoudige Lotharingse meisje, dat in den Honderdjarigen Oorlog
Orléans bevrijdde, de Engelsen voor zich uitdreef, Karel VII te Reims deed kronen,
en na een schijnproces ter dood veroordeeld en op 30 Mei 1431, amper 19 jaar oud,
te Rouen verbrand werd, is iedereen voldoende bekend. De Protestanten zien in haar
de strijder voor het recht van het geweten, sommige geleerden willen haar voor een
hysterica laten doorgaan, de Fransen vereren haar als een nationale heldin en
Benedictus XV verklaarde haar heilig op 16 Mei 1920. Voltaire heeft haar leven
cynisch en schaamteloos beschreven, Anatole France ironisch, de katholieke historici
vol bewondering voor deze ridderlijke heilige. Winwar geeft een katholieke biographie
van deze omstreden figuur, plastisch en boeiend; vooral het proces is uitvoerig en
spannend beschreven. Gezien deze goede hoedanigheden is het te betreuren, dat hij
in dit leven van de kuise 'Maagd van Orléans' de rauwe zeden van dien tijd zo brutaal
uitstalt en graag verwijlt bij het sexuele. Door in deze biographie van de 'Pucelle' het
leven van den pederast, lustmoordenaar en alchimist Gilles de Rais te verweven,
begaat de auteur een grove vergissing. Voorbehouden.
M. Dierickx
Robert SENCOURT, The Life of Newman. - Dacre Press, Westminster,
1948, 314 pp., 21 s.
Dit nieuw boek over Newman tracht werkelijk een biografie te zijn en het leven van
Newman te beschrijven, in het bijzonder de geschiedenis van Newmans bekering tot
het Katholicisme. S. heeft daartoe niet enkel gebruik gemaakt van de reeds bestaande
werken, maar veel nog niet uitgegeven brieven benut. Daardoor heeft hij dikwijls
interessante detailgegevens, die tot nog toe weinig of niet bekend waren. Van de
andere kant schiet hij tekort om Newmans geest weer te geven, onderschat daardoor
sommige werken, die juist voor de geest van Newman hoogst belangrijk zijn, zoals
de Apologia, en schiet zo ook tekort in het bereiken van zijn doel: een biografie te
geven over Newman. Want Newmans leven is vooral interessant om de ontwikkeling
van zijn geest, en belangrijk om zijn ideeën. Hij heeft voorzien dat de komende strijd
zou gaan om twee beginselen: het volle Christendom en het godloze en anti-christelijk
beginsel. Ook al blijven er desiderata - de figuur van Newman is inderdaad zeer
moeilijk te tekenen - toch is het een uitstekende inleiding en kennismaking met
Newman, zijn tijd en zijn werken.
Ch.N.
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Ralph BIRCHER, De Hunsa's, een volk dat geen ziektes kent. Vert.
door Hans de Vries. - De Driehoek, 's Graveland, 1948, 147 pp., 2e dr.
Bircher is zelf niet bij de Hunsa's, een klein volk in het Himalaya gebergte, geweest,
maar benut beschrijvingen van een medicus, Sir Robert Mc Carrison, en een linguist,
Lorimer. Hoewel de kwasiewetenschappelijke en al te enthousiaste stijl een critisch
lezer enigszins afschrikt, blijft toch het merkwaardige feit staan van een volk, dat
oergezond is en zeer levensblij, in omstandigheden, die de Europese mens van
tegenwoordig als ongelukkig beschouwt: hard werken, sober en weinig eten, een
strenge vasten in het voorjaar wegens tekort aan levens-
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middelen, een zeer reine levenswandel, practisch geen sterke drank en andere
genotmiddelen, geen levenscomfort; maar het heeft een levensgeluk, dat wij voor
onmogelijk houden. Schrijver minimaliseert wel de invloed van de Godsdienst om
de oplossing van dit mysterie te zoeken in het sobere eten. Dit volk schijnt echter op
zeer opvallende wijze te bevestigen wat de Kerk altijd geleerd heeft: dat hard werken,
sober leven en in eenvoud God dienen de beste grondslagen zijn voor het menselijk
geluk.
Ch.N.
J. BROUWERS, Tien roemvolle Pausen. - J. Schenk, Maastricht, 1949,
108 pp.
Dit zijn korte schetsen van pausen uit de kerkgeschiedenis. De gegevens zijn geput
uit enige erkende en betrouwbare werken. Het doel is primair een zo groot mogelijk
getal mensen dichter te brengen bij de Kerk, door die Kerk te laten zien in de
toppunten van haar geschiedenis. Door de oprechtheid van de levensbeschrijving
slaagt Schr. daarin volkomen.
Werner BETZ, Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der
althochdeutschen Benediktinerregel. - H. Bouvier, Bonn, 1949, 226 pp.,
DM 12.
Een onderzoek aan de hand van de oude hoogduitse Benediktijnerregel, hoevele
vroegere duitse woorden eigenlijk ontleend zijn aan het latijn.
Dr M. VANHAEGENDOREN, Onze strijd om de Vlaamse waarheid.
- Brussel, De Pijl, 1948, 20 blz., Fr. 6, 50.
Op het Paas-congres der jongeren, 3-4 April te Antwerpen, hield de auteur een
onmiddellijk opgemerkte spreekbeurt, waarvan hier de nota's worden gepubliceerd.
In de hedendaagse crisis, betoogt hij, moet de Vlaamse Beweging herleven: bewust
Vlaams, loyaal Belgisch, belijdster van een Nederlandsen geest. Wij zijn den bekenden
jeugdleider heel dankbaar omdat hij, doordacht en gevat, edel en christelijk,
traditioneel en modern, met overtuiging en offergeest, te formuleren en te verkondigen
weet wat wij allen vaag aanvoelen en intens begeren.
Em. Janssen
P. Pierre LORSON, S.J., La Symphonie Pacifique. - F.X. Leroux et Cie.
Strasbourg-Paris, 1948, 307 blz.
De gebeurtenissen van de laatste tien jaren zijn een gevoelig klankbord voor deze
reeks 'geschreven preken' over de vrede. Schrijver laat zeer goed uitkomen dat het
begrip 'vrede' meer omvat dan een loutere tegenstelling met 'oorlog'. In de
opeenvolgende delen van zijn boek behandelt hij de individuele, de nationale, de
internationale vrede. Zo bouwt hij vanuit een actueel standpunt een ruime zedelijke
doctrine op.
Het boek is geschreven in een opwekkende en aansporende vorm. De hoofdstukken
over de bepaling van de vrede en over de wettigheid van den oorlog voeden een
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nadenkende geest. Wij onthouden graag de beschrijving van de vrede als 'le sauveur
de l'équilibre' (p. 13) en van de 'tranquillitas' uit de bepaling van Sint Augustinus
'Pax est tranquillitas ordinis': 'c'est le retentissement de l'ordre saisi et vécu par
l'homme' (p. 27).
Een bijzondere melding verdient het initiatief van P. Lorson, de internationale
vredesactie van Z.H. Paus Pius XII voor te stellen als een bestanddeel van de
heilsboodschap van Christus voor onze tijd.
P.R.
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie
In dit nummer vindt U een persoonlijk woord van de redactie in de vorm van een
brief. Wij hopen dat u deze brief met interesse zult lezen en dat dit het begin moge
zijn van een nauwere en meer persoonlijke samenwerking tussen lezer en redactie.
Het artikel van Prof. Dr P. Schoonenberg over het probleem van het humanisme,
dat voor dit nummer werd aangekondigd, zal verschijnen in het volgende nummer.
Wegens vacantietijd op de drukkerij is het zeer waarschijnlijk, dat dit
Augustusnummer enige dagen later zal uitkomen.
Velen van onze lezers hebben pas deze maand de band ontvangen voor de eerste
helft van de jaargang. De band voor de tweede helft zal geleverd worden omstreeks
1 Sept. Zij die deze band wensen te ontvangen en dit nog niet opgaven, worden
vriendelijk verzocht dit spoedig te laten weten aan de administratie om aan allen
tijdig de levering te kunnen verzekeren. De prijs hiervoor bedraagt wederom f. 1. voor Nederland en Fr. 20 voor België.
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Dialecten, volkskunde en namenonderzoek
De 'Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlands Volkseigen' wenst het
aantal van haar medewerkers aan bovenvermeld onderzoek uit te breiden. Jaarlijks
worden aan de medewerkers een drietal vragenlijsten toegezonden, die geheel
belangeloos worden ingevuld. De lijsten bestaan uit een dialectlijst (woorden en
zinnen in het dialect), een volkskundelijst (volksgebruiken en gewoonten) en een
toponymische lijst (namen van landerijen, velden, bossen, land- en waterwegen,
enz.). Het is zaak - willen we deze dingen voor het nageslacht bewaren - met dit
onderzoek de nodige spoed te betrachten.
De Commissie verzoekt degenen, die zich voor dit werk interesseren, zich als
medewerker aan bovenvermelde Commissie op te geven, Kloveniersburgwal 29,
Amsterdam C.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ARENDT, J., Le mouvement ouvrier Chrétien. - Ed. Jocistes, Brussel, 160 pp.
BECKER S.S.C.C., Dr G. De, Ons sterk en vreugdevol Christendom. - Beyaert,
Brugge, 155 pp., Fr. 50.
BERQUIN, K., Geloofsrechtvaardiging, 3e dr. - 't Groeit, Antwerpen; Nelissen,
Bilthoven, 168 pp.
BOTTOME, Phyllis, Puinpiraatjes. Pyramidezakromans. - De Driehoek, 's
Graveland, 221 pp., f. 1,-.
BRANDSMA, Dr W.L., Dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuwen. - L.
Stafler, Leiden, 254 pp., geb. f. 7,50.
BROUWER, J. De, Geschiedenis van Hofstade. - Sacré, Merchtem, 175 pp.,
geïll.
BRYANT, Bernice, Trudy's moeilijke jaar. Pyramidejeugdromans. - 's
Graveland, 256 pp., f. 1,-.
BUCK, J.M. De, Diagnostics. - Desclée De Brouwer, Brugge, 415 pp.
De Christelijke arbeidersbeweging tegenover het tijdsgebeuren, XVe congres.
- Nationaal Secretariaat A.C.W., Brussel, 164 pp.
XVe Congres van het algemeen Christelijk Werkersverbond. Verslagen. Nationaal Secretariaat A.C.W., Brussel, 213 pp.
Donum Lustrale Universitati Catholicae Noviomagensi. - Dekker en van de
Vegt, Nijmegen.
DORSVELDT, H., De laatste loodjes. - De Portiek, Brussel, 37 pp.
DUBARLE O.P., D., Optimisme devant ce monde. Ed. de la Revue des Jeunes,
Paris, 163 pp.
DUINKERKEN, A. van, Antoon Coolen. - De Sikkel, Antwerpen, Daamen,
Den Haag, 178 pp.
DURANT, W., Das Leben Griechenlands; Die Geschichte der Zivilisation. Bd
II. - A. Francke, Bern, 834 pp., Zw. Fr. 38.
ENNO van GELDER, Dr H.A., Rusland. Epos van leed en strijd. 2 dl. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 354 en 354 pp.
ERASMUS, Desiderius, Moriae Encomium, dat is De Lof der Zotheid. - Paris,
Amsterdam, 327 pp., geb. f. 6,50. Vert. d. Mr A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
FECKES, Dr Carl, Die Kirche als Herrenleib. - J.P. Bachem, Köln, 246 pp.,
geb. DM. 6,60.
FOCKEMA, Mr S.J., Dr E.H. Ter KUYLE, Dr M.D. OZINGA, Duizend jaar
bouwen in Nederland. Dl I, De bouwkunst in de Middeleeuwen. - C.V. Albert
De Lange, Amsterdam, 386 pp., 195 foto's.
GOETHE, Egmont en Oranje. Dialoog tussen Graaf Egmont en Willem van
Oranje. - Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 30 pp.
HOYOIS, G., L'Eglise et la vie rurale selon les enseignements pontificaux. La Pensée Catholique, Luik, 52 pp., Fr. 12.
Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding van de R.K. Jeugd in Nederland
1948. - Centraal bureau voor opvoeding en onderwijs, geb. f. 3,-.
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JARRET O.P., Beda, De ontwikkeling van het kloosterleven. - Keizersberg,
Leuven, 243 pp.
JOTTRAND, L., L'Europe Mediane. Extraits... par Drion du Chaprois. - Presses
Belges, Brussel, 285 pp.
KEMP, Matthias, Schimmen uit het Plutonium. - A. Veldeke, Maastricht, 27
pp., f. 2,75.
KEULERS, Prof. Dr J., Bijbelse geschiedenis. Afl. 3. 5e dr. - f. 1,60.
LAAN, K. ter, Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België.
- G.B. van Goor, Den Haag-Batavia, 503 pp., geb. f. 5,90.
LAER, Van, A. LORD, DOULOS, Vijf brochuurtjes uit de Micro-reeks. Lannoo, Tielt, 40 pp. per dl.
MANDERE, H.C.G.J. van, Dertig jaar wereldstrijd 1914-1945. 2e dr. - Born,
Assen, 704 pp., geb. f. 9,75.
MAHIEU, Paul, De organisatie van de intellectuele arbeid. 3e dr. Standaard-Boekhandel, Antwerpen.
MARIA van de Drieenheid, Autographie. 1901-1942. - St. Franciscus-drukkerij,
Mechelen, 431 pp., fr. 75.
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MENSBRUGGE, A.M. van der, De Moi's, het natuurvolk van de opper-Donnai
in Vietnam. - De Kinkhoren, Brugge, Amsterdam, 150 pp., Fr. 75.
MERCENIER, R.P.E., La prière des Eglises de Rite Byzantin. Dl II, Les fêtes.
- Monastère de Chevetogne, 502 pp., Fr. 150.
MIERLO S.J., Prof. Dr J. Van, Elckerlyc. Nieuwe bijdragen. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 139 pp., Fr. 85.
MOREAU S.J., E. de, Histoire de l'église de Belgique. T. IV. - Ed. Universelle,
Brussel, 516 pp.
MOSCHNER, Fr. M., Christliches Gebetsleben. Betrachtungen und Anleitungen
zum wesenhaften Gebet. - Herder, Freiburg im Br., 338 pp., DM. 12,50.
MULLER, C., La prolongation de la scolarité. E. Nauwelaerts, Leuven, 62 pp.
NAAIJKENS M.S.C., Dr B., Liefde en Barmhartigheid. De zending van zuster
Jozefa Menendez. - De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam, 237 pp., geb. Fr. 85.
NELL-BREUNING S.J., O. von, Dr H. SACKER, Zur sozialen Frage. Heft III.
- Herder, Freiburg, 244 pp., DM. 5,20.
NORD, Max, Albert Helman. - De Sikkel, Antwerpen; Daamen, Den Haag, 170
pp.
PATMORE, Derek, The life and times of Coventry Patmore. - Constable,
London, 249 pp.
PEETERS, V., Koningen der Zee. - Standaard-Boekhandel, 103 pp., Fr. 50.
PIEPER, Jozef, Ueber Thomas van Aquin. - Summa Verlag, Olten, 96 pp., Zw.
Fr. 4,80.
PHILLIPS, Prof. Kan. G., Katholieke Aktie. Vlaamse beweging en Politiek. Vlaamse Drukkerij, Leuven, 47 pp., Fr. 12.
RENINCA, Wassend Getij. 2e dr. - Lannoo, Tielt, 150 pp., Fr. 75 en Fr. 105.
SCHEUTZ, Torsten, Rimboe-avonturen. Pyramidejeugdromans. - 's Graveland,
216 pp., f. 1.-.
Vaart wel. Tijdschrift voor huwelijksadel nr 33. - Diligentia, Amsterdam;
Beyaert, Brugge, 47 pp., jaarab. driemaandelijks verschijnen, f. 6,50, Fr. 100.
VISSER O.S.B., Servatius, Jeugd in de branding. - Luctor, Antwerpen, 182 pp.
VRIESLAND, V.E. Van, F. Bordewijk. - De Sikkel, Antwerpen; Daamen, Den
Haag, 285 pp.
WALGRAVE O.P., V., Onze vlaamse beweging. - Lannoo, Tielt, 204 pp., Fr.
75.
WARD, Maisie, France pagan? The mission of Abbé Godin. - Sheed and Ward,
London, 243 pp.
WILSON, Alfred, Vergiffenis en Vrede. - Sheed and Ward, Antwerpen; De
Koepel, Nijmegen, 300 pp., Fr. 85 en 115; f. 5,90 en f. 6,90.
WITTE S.J., Dr J.L., Het probleem individu - gemeenschap in Calvijns
geloofsnorm. - F. Wever, Franeker, 2 dl., 384 en 412 pp., samen f. 17,50.

Streven. Jaargang 2

*59

[1949, nummer 11]
Bericht aan onze lezers
Met dit nummer wordt de IIe Jaargang van K.C.T. STREVEN gesloten. Het eerste
nummer van volgende Jaargang verschijnt op 1 October.
Wij verzoeken onze lezers beleefd, zonder uitstel hun abonnement te hernieuwen,
door overschrijving van het abonnementsgeld (200 Frs voor een gewoon abonnement:
50 Frs voor een steunabonnement: 1000 Frs voor een ereabonnement) op de p.c.r.
884.67, Streven K.C.T., Brugge.
Men kan zich ook abonneren voor een half jaar (van October tot Februari - en van
Maart tot Augustus) voor 110 Frs.
Aan onze abonné's, die voor 15 Augustus hun abonnement nog niet zouden hernieuwd
hebben, zal per post een kwitantie worden aangeboden. Door echter dadelijk per
postcheck te betalen, besparen onze lezers ons natuurlijk heel wat moeite en onkosten.
Het eerste nummer van de volgende Jaargang wordt enkel gestuurd na ontvangen
van het abonnementsgeld.
De Administratie.
L[...]
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De onverwinbare Hoop
door P. Smulders
HOOP doet leven. De uitgeputte reiziger vindt sterkte in de hoop, dat hij zijn
bestemming bereiken zal; ontneem hem die hoop, zo zegt Augustinus, en zijn laatste
krachten ontzinken hem. Door de hoop treden we de toekomst, de immer onzekere
en vaak dreigende toekomst, met een sterk hart tegemoet, omdat de hoop ons vervuld
van blijde verwachting en fiere zekerheid. Waarlijk hopen kunnen we dan ook alleen,
wanneer wij bouwen op Hem, in wiens hand geheel de toekomst ligt. Als wij weten,
dat Hij ons liefheeft, Hij de almachtige en getrouwe, dan duchten we geen gevaren
en torsen de zwaarste lasten. Want dan beseffen we, dat hoe donker en dreigend de
wolken ook zijn die zich samenpakken boven ons leven, toch daarachter de zon
straalt, die geen ondergang kent, de zon van Gods liefde voor den mens. Wel is zij
nu verhuld, maar straks zal zij de sluiers verscheuren en glanzend over ons schijnen.
Die diepe zekerheid en dat blij vertrouwen maken dappere en sterke zielen.
En God heeft ons lief. Daarvan heeft Hij het hoogste blijk gegeven, doordat Hij
zijn enigen welbeminden Zoon voor ons overleverde aan de dood, opdat wij zouden
leven. Daarvan staat het onderpand blijvend in ons midden op het altaar, waar wij
Christus' offer dagelijks herdenken en op geheimzinnige wijze vernieuwen, en waar
Christus zich onder de sluiers van brood en wijn aan ons schenkt tot onderpand van
de onverhulde Godsgave, die ons is beloofd. Juist in gevaarlijke tijden, wanneer ons
christendom bedreigd wordt en bittere teleurstelling onze levensmoed zou kunnen
verlammen, moet de christen zijn hoop vernieuwen door zich te bevestigen in het
hechte geloof in de vaderlijke goedheid Gods.
Twee dingen vooral kunnen onze hoop aantasten, omdat zij twijfel zouden kunnen
wekken aan die liefde, het lijden namelijk der wereld en onze zondigheid. Want
indien God de mensen liefheeft, hoe is het dan mogelijk, dat de mensheid zo bitter
te lijden heeft?
Hierop heeft Jesus geantwoord: 'Ik kastijd en tuchtig allen die ik liefheb' (Apoc.
3/19).
Als God ons doet lijden, handelt Hij als een vader die zijn kind straft, niet uit
liefdeloze hardheid, maar juist uit ware liefde. Zo zeer, dat de Apostel durft schrijven,
dat wij in die kastijding zelf een teken
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moeten zien, dat God ons als zijn kinderen bemint en als zijn kinderen behandelt.
'Zo gij zonder tuchtiging zoudt wezen..., dan waart gij bastaards en geen zonen'
(Hebr. 12/5vv). Wat een moeder bij anderen door de vingers ziet, duldt zij niet in
haar eigen kind. En een vader stelt de strengste eisen aan de meestbeminde zijner
zonen, met wie hij de grootste plannen heeft. Omdat wij Gods uitverkoren kinderen
zijn, daarom gebruikt Hij de roede. Juist de rank, die aan de wijnstok vrucht draagt,
wordt door den hemelsen Tuinier gezuiverd en gesnoeid tot op het levende hout, om
nog rijker vruchten voort te brengen (Joh. 15/2).
De korte spanne van ons aardse leven is de school, die ons vormt voor het ware
leven. Hier worden wij opgevoed tot het volle bezit van God, dat eenmaal ons deel
zal zijn, en daartoe hebben wij die wisseling van vreugde en van leed te ondergaan,
die ons leven uitmaakt: van vreugde, opdat wij de goddelijke goedheid zouden
erkennen in wat haar aardse afstraling is, en van leed, opdat wij zouden ondervinden,
hoe niets ons kan bevredigen, wat niet de onveranderlijke volheid van God zelve is.
Het lijden van de aarde moet ons leren verlangen naar een beter leven, en dit verlangen
moet steeds groeien, opdat het groeiend verlangen ons hart wijd zou maken en geschikt
om de overgrote gave Gods te bezitten. Onverdeelde menselijke successen zijn
geenszins, zoals wij licht menen, een teken van Gods zegen: veeleer moeten wij dan
die uiterste verschrikking vrezen, waarin Gods hand zich van een mens terugtrekt.
Dan laat God toe, dat een mens ongestoord voortbouwt aan zijn aards geluk, zodat
hij zijn hart sluit voor iedere hogere werkelijkheid; maar als hij eenmaal de aarde
moet verlaten, zal hij neerstorten in de afgrond van zijn menselijke leegte. Tegenslag
en verdriet hier op aarde zijn daarentegen het middel, waardoor de hemelse Vader
zijn kinderen leert, naar het eeuwig geluk te streven: 'Zalig, die wenen, want ze zullen
worden getroost' (Matt. 5/5). Het schijnt een harde school, maar hoe hardleers is de
mens!
Nooit zullen wij hier op aarde de goedheid beseffen, die in Gods gestrengheid
schuilt, evenmin als een kind begrijpt, waarom zijn ouders soms harde eisen stellen.
Doch wij geloven, dat heel het leven, niet slechts de goede dingen, doch evenzeer
het leed, het werk is van Gods liefde, die ons langs zijn onnaspeurlijke wegen voert
tot de bestemming, welke Hij voor ons heeft weggelegd.
*

**
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Maar er is een nog gevaarlijker bedreiging van onze hoop, namelijk het besef van
onze schuld en onze zwakheid. Hebben wij door onze zonden Gods liefde niet
verspeeld? Mogen wij nog op zijn genade hopen, als wij Hem telkens ontrouw
worden? Ook hier geeft Sint Paulus ons het antwoord: 'God bewijst zijn liefde voor
ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen we nog zondaars waren. Hoeveel
te meer dus zullen we thans door Hem van de toorn worden gered, nu we
gerechtvaardigd zijn door zijn Bloed!' (Rom. 5/8v). Jesus kwam om de zondaars te
redden. Dat wij zondaars zijn, is dus geen reden om aan Gods liefde te twijfelen,
daar die liefde door onze schuld niet wordt ongedaan gemaakt. Onze menselijke
zondigheid, hoe afschuwelijk ook, weegt niet op tegen de liefde Gods.
Dat leerde Jesus ons met zijn wondere parabels over den herder, die juist het
verloren schaap gaat zoeken, en over den waren vader, die met zulke oprechte vreugde
de verloren zoon ontving; dat toonde Hij ons, toen Hij tijdens zijn openbaar leven
zich bijna bij voorkeur omringde met zondaars, en bovenal toen Hij in zijn laatste
uren op het kruis nog bad voor zijn vijanden, die in gruwelijke haat Gods Zoon
vermoordden. Geen zonde is zo zwaar, geen ondank zo grievend, geen zwakheid zo
ellendig, dat zij Gods liefde kan doven. Hij heeft ons immers lief, niet omdat wij
goed zijn, maar om ons goed te maken.
Zelfs mogen wij zeggen, dat het besef van onze zondigheid het teken is, dat Gods
liefde ons niet verlaat. Dat schuldbesef is immers niets anders dan de stem van den
H. Geest, die ons innerlijk oog opent voor onze ellende. Het is dus genade, werk van
Gods liefde. Wanneer ons hart zich innerlijk afkeert van het kwaad, - en hiervan is
het schuldbesef het eerste symptoom - is God reeds bezig het tot zich te trekken en
onze boeien te verbreken. Hij zal zijn werk voltooien, want zijn liefde rust niet.
Slechts één groep mensen heeft reden om te vrezen, dat Gods liefde zich van hen
aftrekt, zij namelijk die zoals eenmaal de Farizeën niet erkennen, zondaars te zijn:
dezen zijn te trots om hun schuld te bekennen en als de verloren zoon te vluchten tot
den Vader. Zelfverzekerd en zelfheerlijk sluiten zij zich voor die eerste genade. Maar
de 'gewone' zondaars, die uit zwakheid vallen en onder hun ellende gebukt gaan, zij
mogen vertrouwen en hopen: want in hun hart werkt ondanks alles de goddelijke
liefde. Zo is de wroeging en het berouw zelf een teken, dat God ons niet verlaat,
maar ons blijft trekken tot het heil. Onze zonden doen ons twijfelen aan onszelf, maar
deze twijfel is ten leven: want doordat hij onze zelfverzekerdheid breekt, maakt hij
ons hart vrij om op God
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te vertrouwen. Als wij het Rijk der Hemelen niet kunnen binnengaan, tenzij wij
worden als kinderen, dan is het wanhopig besef van onze onmacht en boosheid het
middel, waardoor de Vader ons mensen, die ons misschien wijs en groot en sterk
gevoelen, tot zijn kleine kinderen maken wil, die zich aan zijn machtige liefde
toevertrouwen met de veilige overgave van de kleine jongen aan vaders hand.
Het besef van onze schuld en onze zwakheid mag ons daarom niet moedeloos
maken, omdat dat besef zelf bewijst, dat God werkt aan de vervulling van zijn plan,
dat liefde is en leven geeft. Door de ervaring van zijn tekorten leert de christen de
nederigheid, die niet klein-, doch integendeel grootmoedig is. Want wie nederig
erkent, uit eigen kracht tot niets bekwaam te zijn, maar alles aan God te danken, hij
bouwt op de vaste grond van Gods genade, niet alleen in de dagelijkse kleine
moeilijkheden, maar evenzeer in de grote en bovenmenselijke. Vandaar dat hij, zo
vaak God dit eist, even moedig grote als kleine lasten op zich neemt. 'God is getrouw:
Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw krachten bekoord wordt, maar met de bekoring
zal Hij ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan.' (1 Kor. 10/14). De ware
nederigheid, die uit het besef van onze onmacht groeit, maakt niet neerslachtig, doch
schenkt een fiere en zo nodig roekeloze durf.
Wanneer dan ook in onze tijd ieder christen en geheel de christenheid zich bedreigd
gevoelt en door harde ervaring geleerd, levendiger het menselijk onvermogen beseft,
is dat geen reden om moedeloos te worden, maar integendeel om veel te hopen en
veel te verwachten. Wanneer menselijke pogingen mislukken, schept God ruimte
voor zijn werk in en door de mens. Diepe vernedering is de voorbode van goddelijke
bloei en heerlijke vruchtbaarheid. Als wij zwak zijn, zijn wij sterk.
Niets kan dus onze hoop knakken. Want zij groeit tegen alle verdrukking in, omdat
iedere tegenslag, al het lijden van deze tijd en zelfs het bewustzijn van onze ellende
aan onze hoop nieuw voedsel geeft. Dat is onze vreugde, die ons blij maakt in de
beproeving. Dat is de ware vrede, die niemand ons kan ontroven. Dat is de bron van
goddelijke kracht. God verwezenlijkt zijn liefdeplan. 'Weest blijde in de hoop' (Rom.
12/12).
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Waarde en Betrekkelijkheid van het Humanisme
door P. Schoonenberg S.J.
OVER het humanisme verschijnt niet alleen jaarlijks, maar welhaast wekelijks een
stroom van artikelen en boeken. In zijn grootste algemeenheid kan het omschreven
worden als: een zo hoog mogelijk opvoeren, een zo volledig en harmonisch mogelijk
ontplooien van wat in den mens ligt, een redding en veredeling van den mens door
den mens. Omtrent dit humanisme nu worden enerzijds concrete idealen en acties
voorgesteld; anderzijds wordt, met name door katholieke schrijvers, gezocht naar
een waardering ervan vanuit het christendom. Veel van wat, vooral in Frankrijk,
hierover geschreven is, wordt voor het nederlandse taalgebied samengevat in het
tweedelig boek van O. Degrijse: Christelijk Humanisme. Uit de ondertitel van dit
werk: 'Een levensideaal voor katholieke intellectuelen' blijkt 's schrijvers positieve
waardering. Toch gaat deze aanvaarding met een zekere distantie gepaard: Degrijse
beklemtoont de noodzaak der zelfverloochening, wijst op het gevaar van een heidens
en louter anthropocentrisch humanisme, spreekt over onzen toestand van pelgrim op
deze aarde en over de transcendentie van het christendom t.o.v. de humane waarden.
Deze aanvaarding van en tevens vrijheid tegenover het humanisme past den
christen, juist krachtens zijn christendom. Ligt er immers in het zo menselijke
christendom niet méér dan alleen een aanvaarding van het humanisme? Ja, wordt
deze aanvaarding wel rechtstreeks in de christelijke prediking naar voren gebracht?
Wordt zij niet eer terloops uitgesproken, terwijl het hoofdaccent elders ligt? Gaat
het bij de verlossing van den mens en bij de menswording van Gods Zoon wel om
de aardse menselijkheid die het humanisme wil cultiveren, en niet veeleer om een
rijk dat niet van deze wereld is en om een kindzijn in het vaderhuis hiernamaals?
Men kan humanistische teksten vinden in Schrift en overlevering, en deze moeten
ernstig worden opgevat, maar men moet ook de proportie laten zien waarin zij staan
tot andere, hogere waarden. In een der alleroudste christelijke documenten, in Sint
Paulus' eerste brief aan de Thessalonicensen, wordt terloops een beschrijving van
het christendom gegeven in deze
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formule: 'Ge hebt u van de afgoden tot God bekeerd, om den levenden en waarachtigen
God te dienen, en om uit den hemel zijn Zoon te verwachten, dien Hij van de doden
heeft opgewekt: Jezus, die ons verlost van de komende toorn' (I Thess. 1,9 v). In een
dergelijke formulering worden de idealen van het humanisme geenszins uitgesloten,
maar de klemtoon ligt toch ergens anders en het perspectief is wijder. Het gaat hier
niet allereerst om een dienen van den mens, maar om een dienen van God, van den
levenden God, die souverein ingrijpt in de geschiedenis van den mens en ons boven
ons eigen krachten uittilt tot een deelname aan zijn eigen leven. Het gaat hier niet
slechts om een uitbouwen van menselijke mogelijkheden, maar om een bekering van
afgoden tot den waren God en om een verlossing uit Gods toorn. Het gaat hier tenslotte
niet om het bouwen van een huis op aarde, het gaat, het gaat zelfs uitsluitend, om
het verwachten van den komenden Christus. Wanneer het humanisme niet verworpen
wordt, is het toch duidelijk dat het voor dengene die in deze woorden het christendom
herkent slechts een ondergeschikte waarde zal hebben.
Deze waarde nu en deze betrekkelijkheid van het humanisme willen wij in dit
artikel aantonen, en wel beide tezamen. Wij doen dit door het werkterrein van het
humanisme, het gebied van het humane, het menselijke, onder een tweevoudig opzicht
te beschouwen. Vooreerst als natuurlijk. Vervolgens - in een nader te bepalen zin als zondig. De zojuist aangehaalde tekst wijst ook nog op een beschouwing van het
menselijke als aards, tijdgebonden en vergankelijk, maar voor dit artikel bepalen wij
ons tot de twee genoemde beschouwingen. Deze zullen ons telkens dringender zowel
een rechtvaardiging als ook een relativering van het humanisme doen aanvaarden,
en wij hopen daardoor bij te dragen tot een verantwoorde houding van den christen
tegenover dit ideaal van den hedendaagsen westersen mens.

I. - Het menselijke als natuurlijk
Onder 'natuurlijk' verstaan wij, met de gehele katholieke theologie, alles wat valt
onder de krachten en eisen van ons als mens en als schepsel, terwijl daarentegen het
bovennatuurlijke, de genade, juist deze krachten en eisen te boven gaat. De bestaande
mens is geenszins louter iets natuurlijks, hij is op deze aarde steeds met
bovennatuurlijke genade verrijkt of ertoe geroepen. Maar wanneer wij over 'het
menselijke' spreken, bedoelen wij deze genade niet direct, hoewel wij haar in onze
beschouwing niet kunnen uitsluiten zoals dadelijk overvloedig zal blijken. Het
menselijke is dus het natuurlijke. Zeker
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het menselijke zoals het door het humanisme wordt geëxploiteerd. Wederom moet
hier worden opgemerkt, dat elk humanistisch streven door genade kan worden
geïnspireerd en voor den mens in staat van genade verdienstelijk kan zijn. Doch dit
streven zelf beweegt zich op het natuurlijk terrein. Het humanisme ontwikkelt zich
met natuurlijke middelen en streeft natuurlijke idealen na. De mens is zich hier bewust
zijn eigen krachten te ontplooien en naar zijn eigen rijkdommen te delven. Humanisme
is op zich geen bovennatuurlijke activiteit, het is geen gebed om Gods genade, geen
geloof en hoop t.o.v. iets dat God geheel onverschuldigd aan ons mensen geeft. Wat
betekent het humanisme dus voor ons, christenen, die toch allereerst een dergelijke
genade belijden? Wat betekent het natuurlijke in verhouding tot de bovennatuur en
binnen de gehele christelijke werkelijkheid? Wij zullen eerst op deze laatste vraag
een antwoord zoeken, dan volgt het beantwoorden van de eerste als conclusie daaruit.

A. - Natuur en bovennatuur
Laten wij afspreken slechts te handelen over hetgeen bestaat. Dit is niet overbodig,
want het feit van de bovennatuurlijkheid en onverschuldigdheid der genade doet ons
de gevolgtrekking maken dat de natuur kan bestaan zonder haar. Zij kan als zodanig
bestaan, maar zij bestaat niet aldus. De 'loutere natuur' is een mogelijkheid voor onze
gedachten, maar de werkelijkheid is altijd anders geweest en zal altijd anders zijn.
Van het hoogste tot het laagste schepsel, en in het bijzonder van den eersten tot den
laatsten mens kan er een binding tot de genade worden aangewezen; zelfs voor de
verdoemden is de genade niet louter afwezig, maar aanwezig als voorwerp van hun
eeuwig verzet. Over deze bestaande werkelijkheid nu spreken wij hier uitsluitend.
En wij stellen daarin een wederkerige betrekking vast: de genade veronderstelt de
natuur, - maar ook: de natuur veronderstelt de genade.
De genade, de bovennatuur, veronderstelt de natuur. Dit ligt al in het begrip
'boven-natuur' zelf opgesloten. Zij veronderstelt immers een natuur boven wier
krachten en eisen zij uitgaat, en ook: aan welke zij wordt toegevoegd en medegedeeld,
door welke zij wordt ontvangen. Opdat God zijn vrije, onverschuldigde genade
mededele, moeten er schepselen zijn om haar te ontvangen. Wanneer hij ons roept
om zijn kinderen te zijn, veronderstelt dit dat wij mensen zijn. Deze veronderstelling
is niet tijdelijk: wij hoeven niet éérst mensen te zijn om daarnà te worden begenadigd.
Zij zegt louter: dat wij mensen moeten zijn
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(en ook blijven), dat genade steeds genade is van een schepsel. Deze stelling is
duidelijk en wordt dan ook door alle theologen aanvaard. Ook de katholieke schrijvers
over humanisme werken er graag en vaak mee. Het is echter in het belang van de
hele theologie, en in het bijzonder van de theologie over het humanisme, om deze
stelling te vervolledigen door er het omgekeerde aan toe te voegen, want slechts
beide tezamen drukken de verhouding tussen natuur en bovennatuur volledig uit.
De natuur, de bestaande natuur, veronderstelt de genade. De genade veronderstelde
de natuur als iets waarin zij moest worden ontvangen, maar de natuur veronderstelt
de genade als iets waartoe zij bestemd is, waarvoor zij geschapen is. Deze bestemming
komt van den Schepper zelf en ligt dus in de natuur gegrift als een bereidheid, een
openstaan, ja een verlangen, hoewel nog steeds blijft gelden dat haar krachten en
eisen niet aan de genade reiken. Zo is er dus een wederzijdse verhouding tussen de
bestaande natuur en de genade. De genade vraagt dat er natuur zij, maar deze natuur
is op haar beurt een vraag naar de genade. Deze tweede stelling heft een eenzijdigheid
op die mogelijk wordt wanneer men alleen de eerste naar voren brengt. Dan loopt
men immers kans om de natuur tot doel en maatstaf der genade te maken. De genade
kan dan gezien worden alleen als aanvulling van de natuur en als afhankelijk van
haar bevattingsvermogen, hetgeen juist de boven-natuurlijkheid der genade bedreigt.
Wanneer echter wordt toegevoegd dat de natuur ook zelf de genade veronderstelt als
op haar aangelegd, dan is de beperking van de genade door de natuur slechts
schijnbaar. In werkelijkheid is er deze natuur om deze genade te ontvangen, deze
mens om dit Godskind te zijn. In de natuur zelf is de genade steeds verondersteld
geweest, steeds beoogd en voorbereid.
Zo veronderstelt in deze bestaande orde genade natuur en natuur genade. Wij
kunnen deze wederzijdse verhouding wellicht nog tastbaarder maken door haar ook
te beschrijven in concrete termen, nl. 'Christus' en 'de mens'. Christus veronderstelt
den mens en de mens veronderstelt Christus. Christus is de eeuwige Zoon des Vaders
die mens werd, mens en in alles aan ons gelijk behoudens de zonde (Hebr. 2,17;
4,15), mens en natuurgelijk aan ons evenals Hij in zijn goddelijke natuur den Vader
gelijk is. Hij behoort geheel tot onze mensenwereld zoals Hij ook geheel de goddelijke
natuur bezit. Hij is mens om ons, onder ons, uit ons. Hij is 'de Mensenzoon'. Zo
veronderstelt Christus den mens. Anderzijds echter veronderstelt de mens - wij
spreken hier wederom alleen over den bestaanden mens - Christus. Reeds Adam is
door God gevormd met de gedachte aan zijn
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Zoon, en deze gedachte van den Schepper betekent een realiteit in het schepsel zelf.
De gehele mensheid is er om Christus te ontvangen en voort te brengen. Nog
duidelijker komt dit uit bij Gods volk, 'uit wie Christus is naar het vlees, Hij die God
is, boven alles gezegend in eeuwigheid' (Rom. 9,5), en de maagdelijke Moeder Gods
Maria vat juist hierin de gehele mensheid samen. In heel de mensheid en in al de
mensen is - met duizend schakeringen - de Christus aan het groeien en verschijnen,
wordt het Woord vlees en doet de Vader in den H. Geest zijn Zoon ontvangen en
geboren worden. Dit verwachten en voorbereiden van Christus is 's mensen hoogste
taak en diepste karakteristiek, zodat in volle mate de mens, de bestaande mens,
Christus veronderstelt. Ook hier heft de tweede stelling een gevaar van eenzijdigheid
op dat gelegen is in het uitsluitend naar voren brengen van de eerste. Christus is in
alles aan ons gelijk geworden, maar wij zijn geschapen tot zijn gelijkenis. Hij wordt
niet louter afgemeten of beperkt door mensenmaat. Voor Hem geldt slechts het 'ziet
den mens' (Joh. 19,5), omdat God bij het beelden van den mens in Zijn gelaat heeft
geschouwd.

B. - Gevolgtrekking voor het humanisme
Uit deze wederzijdse verhouding tussen natuur en bovennatuur, tussen mens en
Christus, besluiten wij allereerst tot een rechtvaardiging van het humanisme. Wij
zeggen: uit deze wederzijdse verhouding. Want niet alleen de stelling 'de genade
veronderstelt de natuur' rechtvaardigt het humanisme; maar de omgekeerde stelling
'de natuur veronderstelt de genade' rechtvaardigt het ook, rechtvaardigt het zelfs
meer. Nu immers veredelt het niet alleen den ontvanger van genade en ontgint het
niet alleen terrein dat aan Christus toebehoort, maar het cultiveert daarmee tegelijk
een gerichtheid op en een verlangen naar Christus en zijn genade. Het hoeft niet
noodzakelijk het gevaar te scheppen van Gods genade naar menselijke maten te
meten en haar slechts als veredeling van het humane te waarderen; maar het
humanisme is, wanneer het zich zuiver op den mens afstemt, daarmee zelf reeds
indirect op de genade gericht. Wij zullen verderop de zware eisen nagaan die in dit
zuivere afstemmen besloten liggen, maar in beginsel menen wij hier reeds aangetoond
te hebben dat een aanvaarding van het humanisme niet zonder meer naturalisme
hoeft te zijn. Het protestantse verwijt dat wij Gods gaven naar menselijke maatstaven
meten en van natuurlijke voorwaarden afhankelijk maken, blijkt nu, althans in beginsel
- nog niet in détails en zeker nog niet in de praktijk! -, ontzenuwd, doordat wij ook
de natuur zelf op haar beurt van
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de genade afhankelijk hebben gemaakt en door de genade lieten normeren. Een
zwitserse protestantse theoloog, Alfred de Quervain, die in een boekje 'Humanismus
und Glaube' veel waardering toont voor Maritain's 'Humanisme intégral', verwerpt
diens leer en, naar hij meent, de katholieke opvatting, tenslotte met het verwijt dat
wij uiteindelijk Christus maken tot een leerling van Aristoteles. Wij echter menen
slechts leerlingen van Aristoteles te kunnen zijn inzover deze - hoe indirect dan ook
- leerling was van den énen leermeester Christus, waarbij we de vraag of en in hoever
hij dat geweest is hier niet bespreken.
Dit is dus een rechtvaardiging van het humanisme. Maar met even grote
duidelijkheid blijkt uit onze stellingen ook zijn betrekkelijkheid, zijn
ondergeschiktheid, zijn dienstbaarheid. Immers, tenslotte gaat het ons niet om den
mens, maar om het kind Gods, om den christen, en alle uitbouw van onze menselijke
natuur heeft slechts dàn waarde, wanneer zij in dienst staat van en ondergeordend is
aan het leven der genade van Christus. Onze wereldbeschouwing kan in laatste
instantie niet anthropocentrisch zijn, maar theocentrisch. Reeds in een louter
natuurlijke orde zou dit het geval zijn, doch daar zouden wij Gods beschikkingen
wellicht geheel vinden in de wetten der natuur zelf. Nu echter staat ook die arbeid
welke volgens deze wetten geschiedt geheel in dienst van den God der openbaring,
is zij dienen van den levenden God en verwachten van zijn Zoon, ja behoort zij tot
de bekering uit de afgoden en de verlossing uit Gods toorn. Onze rechtvaardiging
en relativering immers van het humanisme zullen nog sterker worden, wanneer wij
nu over de menselijke natuur gaan spreken welke wij van den zondigen Adam geërfd
hebben, de gevallen en verwonde menselijke natuur, en haar betrekking tot de genade
van den Verlosser.

II. - Het menselijke als zondig
De toestand van den gevallen mens wordt door Sint Augustinus samenvattend
beschreven in aansluiting aan de parabel van den barmhartigen Samaritaan. Deze
Samaritaan is dan Christus, maar de reiziger die uit de stad Gods, Jerusalem, naar
Jericho afdaalde is het beeld van den mens. Er staat in de parabel dat rovers dien
reiziger van alles ontblootten en hem wonden toebrachten. Welnu, zo is de mens
sinds zijn nederlaag onder den Satan en zijn verdrijving uit het Paradijs. Hij is beroofd
van Gods genadegaven en verwond in zijn natuur: 'spoliatus a gratuitis et vulneratus
in naturalibus'. De gevallen mens is niet alleen een mens die het bovennatuurlijke
mist en verwerpt (wij
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zeggen niet: een mens zonder het bovennatuurlijke, juist om wat wij boven
opmerkten), maar er hapert ook iets aan zijn natuur zelf.
Wàt hapert er? Wat is die wonde en die zondigheid der natuur? Er zijn theologen
die haar, als Sint Augustinus zelf en al degenen die met hem tegen het pelagianisme
streden, breed uitmeten. Er zijn er ook die, met een beroep op latere uitspraken van
de Kerk en vooral bevreesd voor protestantisme of jansenisme, deze wonde der natuur
vrijwel terugbrengen tot het gemis aan de bovennatuur, het uitwendig ontbreken
daarvan wel te verstaan, zodat zij spreken van een extrinsieke verwonding. Deze
laatsten hebben dan een optimistische kijk op de toestand van onze menselijke natuur,
en men begrijpt reeds dat zij vooral zich zullen opwerpen als verdedigers van het
humanisme. In hun opvatting immers is met hetgeen wij boven zeiden over de
verhouding natuur-bovennatuur zo goed als alles gezegd: onze gevallen toestand en
Christus' leer en voorbeeld voegen daar alleen enige ascetische wenken aan toe. Wij
menen echter dat wegens de erfzonde werkelijk iets nieuws moet worden toegevoegd
aan wat wij boven zeiden. Wij menen dat nu de menselijke natuur intrinsiek verwond
is en daarom de verlossende genade intrinsiek en noodzakelijk kruisigend, zodat de
uitbouw der menselijke natuur door het humanisme op een nieuwe wijze
problematisch wordt. Dit wilden wij aantonen door enige opmerkingen over de
verwonding der menselijke natuur. Ter geruststelling zij hier reeds opgemerkt dat
wij ook dan als, zeer algemeen, antwoord zullen vinden: zowel een grotere relativering
van het humanisme als ook een dringender rechtvaardiging ervan.

A. - De verwonding der menselijke natuur
De theologen die heden het humanisme willen verdedigen tegen dat wat zij - deels
ten onrechte, deels terecht - houden voor een eenzijdige en overdreven voorstelling
van de leer over de erfzonde brengen vooral drie punten naar voren, nl.:
1. de menselijke natuur zelf is bij de val in wezen dezelfde gebleven;
2. de bestaande wanorde en het lijden komen niet alleen van de erfzonde, maar
ook van de persoonlijke zonden;
3. de bestaande mens is niet enkel gevallen, maar hij is ook reeds een verloste
mens.
Deze drie punten aanvaarden wij geheel, en wij denken dat elke katholiek dit met
ons doet. Het lijkt ons ook zeer juist om ze ter rechtvaardiging van het humanisme
naar voren te brengen. Wij willen alleen daarbij de zondigheid van onze menselijke
natuur niet in de scha-
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duw gesteld zien, maar liever het licht en donker beide laten spreken. Daarom zullen
wij zeer kort deze drie punten nagaan, om te laten zien dat ze een intrinsieke
verwonding der menselijke natuur niet uitsluiten, maar veeleer met het aannemen
daarvan in een reële synthese zijn te verenigen.
Ad 1. De menselijke natuur is bij de val in wezen dezelfde gebleven. Inderdaad,
want de gevallen mens bleef mens. Iedere katholiek neemt dit aan, en wij geloven
niet dat er ook een protestants theoloog is die dit ernstig betwijfelt. De Katholieke
Kerk heeft dit ook vastgelegd voor 's mensen meest wezenlijke vermogens: wil en
verstand. Op het Concilie van Trente leerde zij dat de vrije wilskeuze in den zondigen
mens geenszins is te niet gegaan, hetgeen zij later tegen jansenistische stromingen
preciseerde door te zeggen: dat deze vrije wilskeuze uit zich niet louter zonden
voortbrengt en ook afgezien van de genade tot enig goed in staat is. En op het
Vaticaans Concilie verklaart zij, sprekend ook over den gevallen mens, dat in zijn
menselijke rede een natuurlijk licht bestaat waarmee hij God kan kennen. De gevallen
mens is dus een mens gebleven met een vrije wil en een rede die tot den Schepper
kan opstijgen.
Deze wezenlijke gelijkheid tussen onschuldige en gevallen mens sluit echter niet
uit dat hij ook intrinsiek verwond is, d.w.z. dat de gevallen toestand ook zijn natuur
zelf aantast en verandert. Om hier de tegenspraak uit te sluiten zij even verwezen
naar zovele hoedanigheden die toch heel het wezen van den mens innerlijk anders
doen zijn, zonder dat hij ophoudt tevens geheel en al mens te zijn met zijn
medemensen. Misschien is dit reeds het geval bij de verschillen tussen volkeren en
rassen, zeker lijkt het ons bij dat tussen man en vrouw. Zou daarom dezelfde mens
in onschuldige en gevallen staat niet innerlijk verschillen? Wij hebben in het
voorafgaand punt vastgesteld dat de bestaande menselijke natuur geheel gericht was
op de bovennatuurlijke genade. Daaruit volgt nu vanzelf een ommekeer in heel zijn
wezen als hij die genade verwerpt. Hij verwerpt dan immers niet slechts iets dat
buiten hem staat, maar hij protesteert ook tegen de gehele vraag en drang van zijn
natuur. Hij werpt niet slechts een kleed af, maar veeleer wordt een plant uit de aarde
der menselijke natuur gerukt welke met haar wortels die hele moedergrond doordrong,
zodat gans haar samenhang wordt uiteengereten.
Wat er echter ook zij van deze redenering en van de door ons gekozen terminologie,
belangrijk is vooral dat Schrift en kerkelijk leergezag ons deze verscheurdheid van
den gevallen mens voor ogen stellen. Wat wij zo juist aanhaalden over het wezenlijk
voortbestaan
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van ken- en wilsvermogen is slechts een onderdeel uit het gehele geloof der Kerk en
moet door een realistische theologie ook weer in dat geheel worden teruggeplaatst.
Wat het Trents en Vaticaans Concilie zeggen neemt niets af van de leer van Sint
Paulus en Sint Jan over den zondigen mens, van de paulijnse beschouwing over het
'vlees' en van beider oordeel over de 'wereld', het waarschuwt slechts tegen een te
mechanische interpretatie daarvan. De Apostelen en heel de Kerk spreken ons van
den mens, den verantwoordelijken mens, maar tekenen hem ook als geschonden.
Zijn geestelijke ziel bezit nog steeds verstand en wil, maar die ziel is niet meer gaaf
verbonden met het lichaam, want door één mens kwam de dood in de wereld, de
dood met zijn voorafschaduwing van lijden en afbraak, de dood als finale op de
disharmonie tussen hoger en lager in den mens, tussen de wet der ledematen en die
van den inwendigen mens. Er is een opstand in den mens, een begeerlijkheid die zijn
wilsvrijheid niet wegneemt maar wel verzwakt. De katholieke theologen nemen
daarom algemeen aan dat het buiten den staat van genade onmogelijk is langen tijd
niet in doodzonde te vallen. Zelfs de mens in staat van genade kan behoudens een
bijzonder voorrecht niet alle dagelijkse zonden vermijden. Afgezien van de genade
is de mens inderdaad tot enig goed in staat, maar niet tot het goede zonder meer, d.i.
het volledig zedelijk goede, tot het vinden van de juiste houding tegenover God en
zijn medemensen. En wat zijn verstand betreft, de mens heeft een natuurlijk vermogen
behouden om de waarheid te achterhalen en zelfs God te kennen, maar toch zal hij
- en dit ook volgens het Vaticaans Concilie - zonder Gods openbaring niet komen
tot een makkelijke, zekere en algemene kennis der godsdienstige waarheden.
Zo is er dus méér in den gevallen mens dan alleen een beroving van het
bovennatuurlijke: hij ontving ook wonden in zijn natuur zelf. Of als men wil: er is
eigenlijk niets anders dan deze beroving - die tegelijk actieve verwerping is - van de
genade, maar wegens de aanleg der natuur zelf op de genade, brengt deze beroving
de innerlijke desintegratie mee welke wij zoëven beschreven. In onze conclusie over
het humanisme zullen wij straks daarmee moeten rekenen. Eerst hebben we echter
nog de verdere opmerkingen te bespreken.
Ad 2. De tweede luidde: de bestaande wanorde en het lijden komen niet alleen van
de erfzonde, maar ook van de persoonlijke zonden. We zeiden reeds dat deze
opmerking waar is. Ze is ook zeer waardevol, voor theorie zowel als praktijk. Voor
de theorie is het een winst om erfzonde niet teveel van persoonlijke zonden te
scheiden, gelijk onze theologie, in dit opzicht nog immer reagerend tegen het
pelagianisme,
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geneigd is te doen. Wat de H. Schrift betreft, de boeken van het Oude Testament
kennen nog slechts in het algemeen de zondigheid van den mens, en ook in het
Nieuwe Testament vinden we de 'zonde(n) der wereld', terwijl ook Paulus in de
Romeinenbrief minstens evenveel aandacht besteedt aan de zonden van Israël en de
heidenen als aan die van Adam. De theologie zou nu ook hier het door de Kerk
sindsdien met zoveel scherpte bepaalde leerstuk der erfzonde weer in dit geheel
kunnen terugplaatsen en zo des te beter beider samenhang bestuderen. De praktijk
zal er ook baat bij vinden als wij meer acht geven op de invloed der persoonlijke
zonden, vooral hun sociale invloed. Dit voorkomt immers dat men zich te gemakkelijk
en vlug bij allerlei kwaad als bij iets onoverkomelijk neerlegt. Toch zal men ook op
het terrein der persoonlijke zonde het kwaad vaak als een bovenpersoonlijke macht
ervaren, tegelijk met de noodzaak der verlossende genade. Om dit aan te tonen nog
enkele woorden over iets dat men met een gelukkig woord de historische zonde heeft
genoemd.
Historische zonden of gemeenschapszonden zijn die welke voor een bepaalde
cultuurgemeenschap en cultuurperiode lijken op de erfzonde, zo onontkoombaar is
hun invloed op ieder mens. Ze verschillen van de erfzonde hierin dat ze niet door
afstamming worden overgeërfd doch slechts door psychische invloeden tot ons
komen. Maar dat doen zij dan ook radicaal. Zij scheppen een gewoonte, niet slechts
van een enkeling, maar van een mensheid. Ja, zij scheppen een geest, een mentaliteit,
een reeks waardeoordelen, welke soms door de meest godvruchtige zielen zonder
critiek worden overgenomen. Heeft bijv. niet het liberalisme ons christelijk denken
over den evennaaste op velerlei gebied verdrongen, en is het niet onmogelijk in deze
cultuur te leven zonder op talloos vele uitvloeisels ervan aanvaardend of ontkennend
te reageren? Wij zouden dan ook hetgeen we zoëven zeiden over de erfzonde hiermee
willen verbinden door te zeggen dat deze erfzonde door de historische zonden nader
bepaald wordt, daarin een zekere vorm krijgt, zich erin incarneert.
Dit maakt het ons bij onze beschouwing over het humanisme niet gemakkelijker,
integendeel. Wij zullen nu immers in dit humanisme steeds een critische houding
moeten integreren tegenover niet slechts de menselijke natuur in het algemeen, maar
ook tegenover allerlei cultuuruitingen en stelsels, niet het minst wellicht wanneer
deze zelf zich met de naam 'humanisme' tooien. Deze critiek moet echter opbouwend,
ja verlossend zijn, want tegenover de erfzonde en haar incarnaties staat de genade
van het vleesgeworden Woord Gods. Hierop heeft de derde opmerking betrekking.
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Ad 3. De bestaande mens, zo zegt deze, is niet enkel gevallen, hij is ook reeds een
verloste mens. Ook dit is volkomen te beamen, mits het groeien dezer verlossing en
haar eerst toekomstige voltooiing in het oog wordt gehouden. Daarover echter spreken
wij slechts terloops, omdat wij hier allereerst de nu reeds bestaande werking der
verlossing hebben te bezien. De verlossing werkt inderdaad nu reeds. Zij werkte
reeds vóór Christus' komst als een voorspel op Diens werk, een grandioos voorspel,
zoals blijkt uit de onbevlekte ontvangenis, deze verlossing-bij-uitstek van de Moeder
des Heren. Onze verlossing werd objectief voltrokken in Christus' kruisdood en
opstanding, en sindsdien wordt zij door de genade van Christus ook in ons werkzaam
door de vergiffenis der zonden en het herstel der bovennatuurlijke gaven. En waar
de zonde overvloedig was, is dit genadewerk nog overvloediger, zowel in extensie
als in intensiviteit. In uitgebreidheid, want in ieder mens op deze aarde mogen wij
de werking der genade wel enigermate aanwezig weten, daar God toch wil dat alle
mensen zalig worden en Christus zich voor allen heeft overgeleverd. Ook de intensiteit
van de genadewerking is groot, want zij vormt nieuwe mensen, die weer voor anderen
teken en roep zijn en vruchten des H. Geestes in hen voortbrengen. Christus' invloed
staat hierbij niet alleen tegenover die van Adam, maar ook tegenover de historische
zonden waarover wij zojuist spraken. De verlossingsgenade drijft den mens tot goede
daden en goede houdingen, en ook deze kunnen historie maken, kunnen een geest
en een cultuur scheppen. Misschien is onze verontwaardiging over verschillende
misdaden tegen de mensheid alleen mogelijk doordat het doopwater gevloeid heeft
langs de geest en het hart van Europa, zoals een conférencier van de Notre Dame
kort na de oorlog zei. Misschien is onze christelijke cultuur juist inzover nog christelijk
te noemen als daarin een objectivering te vinden is van de door Sint Paulus genoemde
vruchten van den H. Geest: liefde, barmhartigheid, minzaamheid, geduld... In elk
geval is duidelijk dat er behalve val ook verlossing is, behalve erfzonde ook genade.
Onze beschouwing over den gevallen mens had dus slechts de waarheid van een
deelbeschouwing.
Van een deelbeschouwing, inderdaad, maar niet van een abstracte beschouwing.
Zij gaf weer wat er aanwezig is in de concrete werkelijkheid van den mens, hoewel
zij slechts één zijde belichtte. Wij hebben in onze beschrijving der zondigheid
geenszins gesproken over een mens die alleen maar zou bestaan als Christus niet
gekomen was, maar over iets dat werkelijk in den mens van nu bestaat. Deze is
immers nooit alleen maar mens, doch tegelijk minder dan mens door zijn val
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en meer dan mens door de genade. Deze twee polen zijn even werkelijk. Geest en
vlees zijn beide in den mens aanwezig en werkzaam, en zijn gehele wezen is het
slagveld tussen deze beide machten. De genade immers geneest onze natuur
hoofdzakelijk niet in deze wereld, maar in de toekomstige. Zij doet den mens hier
zijn wonden aanvaarden en zijn kruis omhelzen tot den dood, om in de toekomstige
wereld hem in meer dan paradijselijke gaafheid te herstellen. Wel is in 's mensen
natuur door de verlossing het verlangen naar de genade weer geactiveerd, maar dit
is nu verlangen naar de verlossingsgenade, en daarmee naar het herstel langs den
'koninklijken weg van het heilig kruis'. Onze Verlosser is op het kruis gestorven, en
dit is niet slechts een teken zijner liefde dat buiten ons blijft, maar het betekent
evenzeer de enige weg waarlangs de mens in dit leven in de genade kan wandelen
om in het toekomstige ook tot de gaafheid zijner natuur terug te keren. Genade is
wegens het bestaan van de val steeds kruisgenade.
Aldus hebben wij in een reactie op drie opmerkingen ook voor de concrete situatie
tussen zondeval en parousie natuur en bovennatuur tegenover elkander geplaatst.
Nog steeds geldt dezelfde wederkerigheid die wij in ons eerste punt hebben
beschouwd: nog steeds veronderstellen natuur en genade elkander. De genade
veronderstelt de natuur, de nog immer menselijke natuur des mensen, maar ook zijn
verwonde natuur, en is daarom kruisgenade. Maar ook deze verwonde natuur
veronderstelt de genade, en daarom leeft in haar een verlossingsdrang, een drang
naar het sterven ten leven. Uit deze verhouding zullen wij nu de consequenties trekken
voor het humanisme.

B. - Gevolgtrekking voor het humanisme
Wij zeiden al dat deze consequenties zullen neerkomen op een rechtvaardiging zowel
als een relativering van het humanisme. Beide zijn onafscheidbaar, en wat wij nu
beginnen te zeggen over de rechtvaardiging is zelf pas volledig gerechtvaardigd
wanneer onze begrenzingen van het humanisme daaraan zijn toegevoegd. Een eerste
rechtvaardiging van het humanisme zien wij reeds in het feit dat de mens nog steeds
mens is gebleven, nog steeds in beginsel en in wezen waard om gevormd en ontgonnen
te worden en ook zelf in staat om dit werk te verrichten. Maar hoe is door de diep
ingrijpende gevolgen der zonde, welke wij tevens beschreven, deze vorming een
felle noodzaak geworden! De mens, met name de mens van heden, staat voor ons
als een gedesintegreerde, ontredderde mens, als niet slechts een onontbol-
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sterde, maar ook als een onbevrijde. Het humanisme van den anderen kant doet zich
voor als een streving om den mens te richten, te reïntegreren, te bevrijden en te
redden. Het ligt dus voor de hand die reddingspoging aan te grijpen. Wanneer wij
voor een ogenblik van onzen opzet afstappen om het humanisme slechts in zijn
grootst mogelijke algemeenheid te beschouwen en even ingaan op zijn bijzondere
vormen - ook dit nog algemeen genoeg overigens! -, dan zouden wij zeggen dat de
toestand van den in zijn afwending van God gevangen mens bijzonder het moderne
humanisme rechtvaardigt. Het humanisme van heden immers wil niet slechts een
verheffing van cultuur-aristocraten, maar de redding van heel een bedreigde mensheid,
het heeft niet meer alleen accenten van zelfverzekerdheid, het wordt mede gedragen
door de beangstigende vaststelling dat de mens die de stof zo volkomen beheerst
zichzelf volstrekt niet meer meester is, het wil den mens na en ondanks Bergen-Belsen
en Hiroshima, het wil den mens van vandaag bevrijden uit de gevangenschap in zijn
uitvindingen van gisteren en uit de angst voor die van morgen. Zo is dit humanisme
niet slechts poging tot beschaving en veredeling, maar ook tot verlossing van den
mens. En het kan in dienst staan van dè Verlossing. Ja, wanneer de mensenliefde
van onzen Verlosser Jezus Christus in ons leeft, zal deze ons dringen om tegenover
de ellende der mensheid niet werkeloos te blijven en zal zij onze liefdedaden op
enigerlei wijze 'humanistisch' maken. De verlossingsgenade immers veronderstelt
en zoekt den gevallen mens.
Maar ook omgekeerd veronderstelt de gevallen mens de genade. Meer dan ooit is
hij door zijn val een vraag om genade. Zijn enige werkelijke bevrijding en redding
kan alleen bestaan in afhankelijkheid en dienstbaarheid aan de Verlossing door
Christus en alleen gedragen worden door Diens genade. Zoals onze wonden tenslotte
komen van de verwerping der genade door Adam, zo zal een fundamentele genezing
alleen gelegen zijn in het aanvaarden der genade van Christus. 'Bij niemand anders
is er redding' (Hand. 4,12). Vandaar dat werkelijke menselijkheid slechts in aansluiting
bij Hem kan worden gevonden en werkelijk humanisme de genade veronderstelt.
Dit houdt twee praktische conclusies in die wij nog iets nader zullen uitwerken.
Vooreerst moeten wij katholieken, die immers deze verhouding inzien, haar ook
in bepaalde mate bewust beleven. In ons denken en in ons spreken over natuur en
genade mogen deze begrippen soms wel met wat meer soepelheid en concreetheid
gehanteerd worden, zodat de hier besproken onderwerpen, de wederkerigheid der
betrekkingen, de val, het kruis, daarin ook een plaats vinden, om nog niet eens te
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spreken over de drie Goddelijke Personen. Maar die theorie moet ook in de praktijk
overgaan, met name in de praktijk der opvoeding. Hier ontmoeten we verschillende
strevingen om den jeugdige - of den op enigerlei wijze nog of opnieuw te vormen
mens - 'eerst mens te maken en dan christen', eerst rust en vrede in menselijke
verhoudingen te laten vinden en daarna en daardoor hem te brengen tot Christus.
Wat het accent betreft kan deze methode zeer juist zijn, evenals eenzekere wijsgerige
scholing als beginfaze der apologie van het christelijk geloof. Maar nergens kan het
menselijke werkelijk een inleiding zijn op het christelijke, ja nergens kan het zijn
eigen menselijke gaafheid over de hele lijn bewaren, als daarin niet, hoe gesluierd
dan ook, reeds verheffende en genezende genade aan het werk is, en als met haar
geen rekening wordt gehouden. Wij willen hiermee de systemen en tendenzen die
van de natuur des mensen uitgaan nog volstrekt niet dadelijk tot naturalisme verklaren.
Het lijkt ons zelfs vrijwel onmogelijk om alleen maar van de natuur uit te gaan, en
degenen die dit willen, dragen soms nog onbewust een christelijke erfenis mee. Alleen
willen wij wijzen op de onvolledigheid van zulk een streven en het gevaar daarin te
blijven steken. Opvoeding moet veeleer van het geheel uitgaan, en dus van den
beginne af het natuurlijke zijn plaats geven in de totale christelijke werkelijkheid.
Zij moet ook, met de groeiende bewustheid van den opvoedeling, hem steeds meer
expliciet stellen voor de werkelijkheid van dat wat de natuur te boven gaat, voor de
genade met haar hoop op een eeuwig leven en haar eisen van deemoed, offer en kruis.
Het ware te wensen dat vele vormen van paedagogie of jeugdbeweging, alsook van
spiritualiteit en hagiographie, in dit opzicht vollediger waren.
Een tweede praktische gevolgtrekking zal deze zijn: dat het humanisme niet alleen
door genade moet worden vergezeld en voorafgegaan, maar dat het ook zelf de wijze
der genade in de bevrijding van den mens moet volgen, dat het den kruisweg moet
gaan. Het mag zich daarom in genen dele sluiten voor de misdeelden en hun noden,
zoals reeds is opgemerkt. Het humanisme is daarenboven tegelijk ascese, versterving,
en dit niet slechts t.o.v. het persoonlijk leven van iederen mens, maar ook t.o.v. de
gehele cultuur. Ook in ons cultuurbezit zal veel moeten worden gesneden en gekerfd,
willen daaruit de voorwaarden voor een gezond mensdom te voorschijn komen.
Hieromtrent heeft men wel eens te simpele ideeën. Men zal bijv. protesteren tegen
het slechte gebruik van film, pers en radio, maar men zal erbij zeggen dat zij op
zichzelf neutraal of goed zijn. Dit laatste kan zeker goed verstaan worden, maar wij
moeten erbij bedenken dat deze geestesuitingen
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en ook de gehele hedendaagse techniek, zijn opgebouwd door een mensheid die zich
van het christendom begon af te wenden, dat zij als uitdrukking van den mensengeest
ook uitdrukking kunnen zijn van diens erfzonde en meer nog van de historische
zonden onzer cultuur. Zou het dus misschien niet mogelijk zijn dat de afval van het
christendom daarin is gaan meespreken, niet doordat zij zich aan de dode stof
meedeelde, maar doordat 's mensen geest aan deze producten een stempel meegaf
dat niet meer geheel christelijk is? Is het bijv. niet mogelijk dat een zekere neiging
tot het stoffelijke en het aardse de hoge energie opleverde welke de moderne techniek
tot stand bracht en dat deze techniek op haar beurt zelf een aanleiding is voor den
mens om van God en geest op ongeregelde wijze naar stof en aarde af te dalen? Maak
eens de zotte veronderstelling dat alle kranten en films Gods lof verkondigden, dan
nog zouden wij ons afvragen of dit loflied zuiver is zolang de mensheid door pers
en film op een zo ontzettend grote schaal naar het zintuigelijke wordt gezogen en
afgeleid van de ontmoeting met God in zijn geest. Wij weten niet of al deze door ons
gestelde vragen met ja moeten worden beantwoord, maar zij moeten worden gesteld.
Hiermee hebben wij voorlopig genoeg gezegd over waarde en betrekkelijkheid van
het humanisme. Wel zou al het gezegde nog een dieper reliëf kunnen krijgen door
ook de tijdelijkheid en vergankelijkheid van het menselijke tegenover de eeuwigheid
van het bovennatuurlijk leven te stellen, maar wat wij zagen over de verhoudingen
natuur-bovennatuur en val-verlossing lijkt ons reeds genoeg om de problemen van
het humanisme voor den christen op te roepen en de houding van den christen
tegenover het humanisme te schetsen. De problemen vinden een oplossing in de
formule: gerechtvaardigd en betrekkelijk, maar het is duidelijk dat voor elke concrete
vorm van humanisme opnieuw de vraag zich stelt: in hoever is zij gerechtvaardigd
en waarin moeten wij haar betrekkelijkheid en dienstbaarheid verwerkelijken. Daarom
wilde dit artikel geen program zijn, maar de oproep tot een houding. Tot een houding
van voorzichtigheid? Ja, maar niet tot struisvogelpolitiek of vlucht. Een houding van
durvende voorzichtigheid, riskerende voorzichtigheid ook. Niet een houding van
angst, maar van strijd en offer. Een houding van zich geven aan den modernen mens
met zijn humanistisch verlangen, maar dit alleen in dienst aan God en Christus. Want
het eerste dat gezocht moet worden blijft het rijk Gods, dit dienen van den leven den
God, dit smachten naar verlossing, dit verwachten van den verheerlijkten Christus.
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Krachtlijnen in het Anglikanisme
door Prof. Dr E. Vandenbussche S.J.
Inleiding
GEmakkelijkheidshalve plegen wij de benamingen Engeland en Groot-Brittanië
zonder meer door elkaar te gebruiken. Zodra men echter het vasteland verlaten heeft
is deze gelijkstelling noodlottig en geeft aanleiding tot allerlei misverstand. Ook
godsdienstig-kerkelijk omvat Groot-Brittanië: Engeland, Schotland, Wales,
Noord-Ierland. Schotland heeft zijn presbyteriaanse staatskerk zonder bisschoppen,
met een geloofsleer van Calvinistischen oorsprong. Engeland, Wales, Noord-Ierland
zijn overwegend anglikaans; zij hebben een episcopale kerkorde en een geloofsleer
die noch katholiek noch protestants is, in zichzelf echter moeilijk qualificeerbaar.
Doch ook in hun anglikanisme verschillen deze drie nog zeer van elkaar, daar zij elk
hun eigen autocephale Kerk hebben, die zich autonoom ontwikkelt in den schoot der
anglikaanse gemeenschap. Zo heeft zich b.v. de scheiding van Kerk en Staat
voltrokken in Wales en Noord-Ierland, terwijl de Kerk van Engeland een staatskerk
blijft.
Daarenboven zijn zij niet uitsluitend anglikaans. Om van het katholicisme niet te
gewagen, zijn er nog heel wat andere Kerken zowel in Wales als in Engeland en
Schotland. Wij geven ze de gemeenschappelijke benaming 'Vrije of
Nonconformistische Kerken', omdat zij oorspronkelijk naast en tegen de staatskerken
bestonden. Wij kunnen dus niet zeggen dat de anglikaanse Kerk nog ergens de enige
is, al blijft zij, buiten Schotland wel te verstaan, de voornaamste. In het centrum van
de dorpen en steden staat het anglikaans kerkgebouw, en dat is ook thans nog niet
geheel ontbloot van symbolische betekenis. In de nieuwe wijken daarentegen die
hun ontstaan te danken hebben aan het industrialisme, is dit niet meer het geval. Daar
oefenen de Vrije Kerken vaak den grootsten invloed uit. Niemand zal ontkennen dat
zij met diep apostolischen geest en onthechting gearbeid hebben onder de lagere
volksklassen; wat daar nog aan geloofsleven is overgebleven is in grote mate te
danken aan hun ijver.
Op hun innerlijke constitutie kan ik niet ingaan. Ik moet volstaan met te zeggen
dat hun zeer verscheidene Kerkorde de gemeenschap-
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pelijke kentrek heeft van niet-episcopaal te zijn1., en dat zij, buiten enkele Calvinistisch
georiënteerde instellingen, een zeer ondogmatische en liberale geloofsleer huldigen
die gegrondvest is op religieuze ervaring. Hoofdzaak is de weldaden van Christus'
heilswerk op een of andere manier psychisch te ervaren, zoals de apostelen en de
eerste christenen die ondervonden2.. En dit moet men niet uit het oog verliezen om
den invloed der Vrije Kerken te berekenen. Juist omdat de psychische ervaring daar
zozeer gecultiveerd wordt, hebben zij steeds een grote drijfkracht in zich. Daar is
minder dood gewicht, veel soepelheid en beweeglijkheid, zodat hun invloed, hoewel
niet zeer diep, groter is dan hun getalsterkte zou laten vermoeden. Het gevaar is dat
zij al te gemakkelijk bewogen worden 'omni ventu doctrinae... et experientiae'.
Daarom ook is het moeilijk te weten wat de Vrije Kerken in zichzelf te betekenen
hebben en welke toekomst ze tegemoet gaan.
Laten wij dan liever handelen over het anglikanisme. De beschouwingen, die
daarover volgen zijn hoofdzakelijk gegroeid uit regelmatige lezing van tijdschriften,
week- en dagbladen die het kerkelijk leven meer onmiddellijk weerspiegelen, en
mede uit direct contact met personen en zaken ter plaatse.

Kerk en wereld
Als eerste kapitale feit noteren wij dat de anglikaanse Kerk, niet minder dan het
vastelands christendom, tegenover de wereld staat.
De laatste oorlog heeft alle strategen duidelijk gemaakt dat een eigenlijke
stellingsoorlog voortaan onmogelijk is. Thans is de frontlijn waarop gestreden wordt,
aanvallend zowel als verdedigend, essentieel mobiel. Overal en op elk uur kan de
vijand opduiken en zal eenieder ineens als verdediger of aanvaller moeten optreden;
alles kan op elk ogenblik en van alle kanten aangerand worden en moet actief
verdedigd worden. De vaderlandse grond, het erfgoed der natie is op geen enkele
plaats en op geen enkel ogenblik nog te beschouwen als een veilig bezit.
Dit feit illustreert de positie van het hedendaagse christendom. Onze tijd staat in
schrille tegenstelling met dat verleden, waarin het christen volk Europa kon
beschouwen als zijn veilig bezit. Toen lag de vaste frontlijn, verdedigend waar de
Turkse legers stonden, aanvallend

1.
2.

Een tak der Methodisten in de U.S.A. heeft nochtans episcopale kerkinrichting.
Wij kunnen natuurlijk toegeven dat een dergelijke ervaring belangrijk, ja zelfs onmisbaar is
in een normaal ontwikkeld christelijk leven; dat wil echter nog niet zeggen dat zij voldoende
is, of dat het christelijk leven daar hoofdzakelijk in bestaat.
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in de missielanden. Daar, op de randgebieden van Europa, stond het christendom
tegenover de wereld. De Europese wereld was in het christendom opgegaan, en het
christendom van zijn kant had deze wereld in zich opgenomen. Bijna iedereen was
christen en het christendom was bijna overal. In Europa hadden Kerk en wereld een
positieve affiniteit voor elkaar; zij doordrongen elkaar. Hoewel zij onherleidbaar
bleven, zij leefden in en door elkaar en de spanningen tussen beide waren inwendig:
het waren familie-conflicten.
Op het vasteland is deze toestand plots veranderd met de franse revolutie: de
scheiding van Kerk en Staat. Engeland, dat gespaard bleef van de franse omwenteling,
kende een geleidelijke en langzame evolutie in dezelfde richting. Ook hier is het op
verre na niet meer zo, dat ongeveer iedereen christen is, en het christendom bijna
overal wordt gevonden. In de Hibbert Journal van Juli 19483. werden daaromtrent
veelzeggende statistieken gepubliceerd voor Engeland. Hoewel nog een hoog procent
(50 à 60) huwelijken en kinderdopen in de Kerk van Engeland geschieden, zou het
aantal Paascommunies voor de Kerk van Engeland nog slechts 6% der globale
bevolking van Engeland bedragen. Voegen wij daarbij de katholieken die getrouw
zijn aan hun godsdienstige praktijken (5 à 6%), de non-conformisten (4%), dan
kunnen wij, ook met inachtneming van het feit dat heel wat Anglikanen de
Paascommunie niet als een strenge plicht beschouwen, niet veel meer dan een vijfde
der gehele bevolking als effectief gelovige christenen beschouwen. Een eeuw geleden
overschreden wij nog 40%. Ook in het huidige Parlement en de regering van Zijne
Majesteit, hoofd der Kerk van Engeland, zijn de leden der Engelse Kerk (of zij dan
praktiserend zijn of naam-anglikaan) beslist in de minderheid4..
Er is geen twijfel mogelijk, ook in Groot-Brittannië is de affiniteit tussen
christendom en wereld nog slechts gering. Met het ganse christendom staat ook de
anglikaanse Kerk in een minderheidspositie t e g e n o v e r grote massa's, totaal
onwetend, onverschillig in zake godsdienst. En het woord 'massa' mag hier niet
slechts de idee 'proletariaat' oproepen. Er is meer en erger: het christendom vindt
tegenover zich, in alle lagen en standen der bevolking, georganiseerde
gemeenschappen, die een macht vertegenwoordigen op economisch, sociaal, cultureel
gebied, zonder de minste affiniteit met het christendom. Van godsdienstig standpunt
zijn al deze gemeenschappen, hoe georganiseerd ook, vormloze massa's die totaal
buiten en tegenover de
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Kerk en haar levenssfeer staan. Het gewicht, de zwaarte der natie heeft de Kerk steeds
tegenover zich. De wet der inertie, die zij vroeger voor zich had, heeft zij thans tegen
zich: een gewicht drukt op haar van buiten uit, op elk ogenblik, op elk levensgebied,
in elke sociale stand, en de krachtlijnen in dit drukkend gewicht zijn geheel vreemd
aan het godsdienstig leven. In dezen zin is het dat de Kerk de huidige samenleving
t e g e n o v e r zich vindt én als gewicht én als macht.
Luitenant-Kolonel C.H.G., een katholiek verbonden aan de militaire Academie te
Sandhurst, heeft zojuist onder het pseudoniem Sandhurst een nieuwe editie
gepubliceerd van zijn in 1946 verschenen werkje: 'How heathen is Britain?' Wel ja,
hoe heidens is Groot-Brittanië? Welk een zwaar gewicht drukt daar op het
christendom?
Ziehier een paar vragen uit een eerste enquête. 'Is de mens niets anders dan een
geëvolueerd dier, of heeft hij een geestelijke ziel?' Meer dan een derde der cadetten
(bijna allen met humaniora-diploma) antwoordt: 'Hij is niets dan een geëvolueerd
dier'. - 'Bestaat er een vaste norm voor goed en kwaad?' Antwoord, in dezelfde
proportie: 'Er bestaat geen vaste norm voor goed en kwaad'. - 'Kunnen wij de waarheid
kennen omtrent oorsprong, zin en bestemming van den mens?' 90% antwoordt beslist:
neen! - 'Uw voorvaderen geloofden in onveranderlijke levensnormen, omdat zij
gegeven waren door den Timmerman van Nazareth, dien zij geloofden tegelijk God
en Mens te zijn. Hadden zij gelijk, ongelijk of weet u het niet?' De helft antwoordt:
'Zij hadden gelijk'; een derde: 'Ik weet het niet'; 20%: 'Zij hadden ongelijk'.
Toen hij zijn boekje opnieuw uitgaf in 1948, had de schrijver intussen te doen
gehad met 5.000 cadetten in naam van het selectie-comité van het ministerie (The
War Office Selection Board) en hij bleef overtuigd dat bovenvermelde statistieken
aan de werkelijkheid beantwoorden. Natuurlijk had hij slechts met een bepaalde
sectie der maatschappij contact gehad, doch er is geen reden om die voor minder
godsdienstig te houden dan andere secties. Hij besluit: 'Gedurende 4 eeuwen is
Groot-Brittanië godsdienstig verdeeld geweest. Zijn verlies was zeer aanzienlijk,
doch tot in de allerlaatste decennia is het overwegend christelijk gebleven, heeft grote
en heilige mannen en vrouwen van elke geloofsbelijdenis voortgebracht, en heel wat
soliede vroomheid gebaseerd op “Bijbel-Christendom”. Hoezeer zij ook innerlijk
verdeeld stond, de massa van het volk bleef gehecht aan het geloof in de grote
dogma's, - zonder dewelke geen geloof mogelijk is - ofschoon zij luide verkondigde
alle dogma te haten. Thans behoort
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die eenheid tot het verleden. Thans is zelfs de kennis van Christus' Godheid aan 't
verdwijnen' (p. 44).
Zo heidens is Groot-Brittanië. Het christendom heeft er zijn menselijk gewicht
verloren. Tot voor enkele decennia nog bezat het anglikanisme in het bijzonder de
nodige zwaarte, want het nam zoveel van het Engelse volk en het Engelse volksleven
in zich op; thans is het zonder enigen twijfel in het tegenovergestelde euvel vervallen
en heeft zijn strict onmisbaar gewicht verloren. Het leeft beslist onder druk: bedrukt
christendom.

Vernieuwing
Dat is de schaduwzijde, doch er is ook een lichtzijde: terwijl het zijn zwaarte verliest,
tekent dit christendom zijn krachtlijnen uit.

1. - Kerkelijk rechtsstatuut
Daar is vooreerst zijn streven om zich een eigen kerkelijk rechtsstatuut te geven.
Ik zal niet zo optimistisch zijn om te beweren dat een katholiek, hetzij geestelijke
of leek, altijd weet welke zijn verplichtingen en zijn rechten zijn als lid van de
Rooms-Katholieke Kerk, maar ongetwijfeld kàn hij dat weten. De Kerk en de Kerk
alleen leert hem dat en, sinds het Kerkelijk Wetboek werd afgekondigd in 1917, nog
wel met bewonderenswaardige duidelijkheid. Een katholiek kan altijd weten waar
hij staat in zijn Kerk en waar hij, met betrekking tot zijn uitwendige gedragingen,
aan toe is ten overstaan der kerkelijke gemeenschap waar hij lid van is.
Dat is niet het geval in de Engelse Kerk. Op dit punt bevindt zij zich in een bizonder
achterlijke positie, zelfs in den schoot der anglikaanse gemeenschap5.. Om een
gemakkelijk voorbeeld te noemen: sinds 100 jaar zijn er leden der Engelse Kerk die
zich kloosterling heten; doch wie kan daar zeggen wat een kloosterling is, welke zijn
rechten en verplichtingen zijn tegenover de overige leden der kerk, en omgekeerd
welke de plichten der kerk zijn tegenover hem? Wie heeft het recht om een
kloostercommunauteit te stichten of te verbieden? Ten tijde der hervorming werden
immers alle kloosters officieel ontbonden, en de Engelse Kerk is 300 jaar zonder
kloosterlingen gebleven. Het is waar, men zou zich kunnen beroepen op het
praereformatorisch recht,

5.

Dr. C. Garbett, The Canon of the Curch of England, 1947, p. 5.

Streven. Jaargang 2

1145
doch niemand kan zeggen wat daarvan nog van kracht is en wat werd afgeschaft.
Wel werden ten tijde der hervorming herhaaldelijk pogingen aangewend om het oude
rechtsstatuut aan den 'nieuwen' godsdienst aan te passen, doch geen enkele dezer
pogingen werd ten einde doorgevoerd en met officieel gezag bekrachtigd.
Maar er is iets veel belangrijkers. De Engelse Kerk is gesticht als een staatskerk
onder het exclusief oppergezag van den Koning. Dit moest als gevolg hebben dat zij
gaandeweg meer en meer afhankelijk werd van de wetgeving van den staat. Het
Parlement nam de kerkelijke zowel als de burgerlijke aangelegenheden in handen.
Waar men vóór de hervorming gemiddeld nog niet één Parlementsakt per jaar aantreft
betreffende kerkelijke zaken, meestal inzake belastingen e.d., komen er, tussen 1820
en 1870, gemiddeld 25 per jaar voor. Dit zou nog zo erg niet zijn, indien het Parlement
ook feitelijk de Kerk vertegenwoordigde, doch dit is sinds lang niet meer het geval.
Een aanzienlijke proportie zijner leden zijn katholieken, nonconformisten, Joden,
ongelovigen. Kan het anders of de staatswetgeving moet in conflict komen met de
Kerk? Dit was b.v. het geval inzake echtscheiding. Vóór 1937 kende de burgerlijke
wet aan de onschuldige partij het recht toe om een nieuw huwelijk aan te gaan en
deze partij kon, als lid der Kerk van Engeland, eisen dat de bedienaar van den
eredienst daarbij kerkelijk zou officiëren. Heel wat 'parsons' (geestelijken) wisten
niet waar ze met een dergelijke wetgeving aan toe waren.
Ik moet hier evenwel waarschuwen voor een grote misvatting. Men zou kunnen
denken dat de Kerk van Engeland met handen en voeten gebonden is overgeleverd
aan de parlementaire wetgeving en dat zij eenvoudig uit te voeren heeft wat Koning
en Parlement goed oordelen voor haar te regelen. Dit beantwoordt in 't geheel niet
aan de werkelijkheid en gaat regelrecht in tegen den geest van het anglikanisme.
Staatswetgeving betreffende kerkelijke aangelegenheden heeft uit zichzelf geen
bindende kracht; zij put deze kracht uit de aanvaarding door clerus en leken, als leden
der Kerk. Eerst nadat de Kerk bij wijze van erkenning een wet in de praktijk doorvoert
en als bindend beschouwt, wordt het een kerkelijke wet. De Engelse Kerk blijft veel
onafhankelijker van het staatsgezag dan men gewoonlijk denkt. Het gezag dat over
haar heerst spruit tenslotte voort uit de godsdienstige ervaring harer gelovigen. Daar
is een veto waar ook het parlement niet over heen kan: wat de sensus anglicanus als
wet en recht beschouwt, dat zal in laatste instantie wet en recht zijn.
Wanneer er dus sprake is van een drang in de Engelse Kerk om zich een eigen
rechtsstatuut te geven, dan moet men niet denken aan
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een streving naar staatsontvoogding, naar disestablishment. Die streving bestaat.
Haar voorstanders betreuren dat een Parlement, waarin de Kerk zo weinig
vertegenwoordigd is, zich mengt in kerkelijke aangelegenheden, terwijl haar
tegenstanders het nog steeds als iets goeds beschouwen dat de Staat zich bewust zou
blijven van een zekere verantwoordelijkheid voor het godsdienstig leven der
gemeenschap. Wat een groot aantal geestelijken en leken echter verlangen is, dat
eindelijk eens zou vastgesteld en verklaard worden wat de sensus anglicanus
beschouwt als de rechten en plichten van een lid der Kerk van Engeland. Sinds
eeuwen zijn allerlei kerkelijke voorschriften, regelingen en praktijken inzake liturgie,
toediening der Sacramenten, bediening van het woord, enz. enz. ingevoerd of in
onbruik geraakt: laten wij, leden van de anglikaanse gemeenschap in dit land, zo
redeneren zij, eens duidelijk maken waar wij in dezen staan. Versteviging van
zelfbewustzijn in dienst ener heilzame Kerkdiscipline, daar komt het op aan.
Een officieel erkende commissie heeft hieraan gearbeid, van 1939 tot 1946, onder
het voorzitterschap van Dr Garbett, aartsbisschop van York. The Canon Law of the
Church of England (1947), resultaat van haar werkzaamheden, bevat het ontwerp
van een nieuw kerkelijk wetboek, dat evenwel nog op de officiële goedkeuring wacht.

2. - Hernieuwde theologie
Op de tweede plaats verdient de vernieuwing in de voorstelling der geloofsleer heel
bijzonder onze aandacht.
In 1947 heeft Dr Barnes, bisschop van Birmingham, een boek uitgegeven The Rise
of Christianity, de opkomst van het christendom. Hij verklaart daarin op de meest
expliciete wijze, dat hij de maagdelijke geboorte, de Verrijzenis, de Hemelvaart, ja
zelfs de Godheid van Christus uit zijn Credo schrapt. Daarmee is het christendom
meer dan verminkt, zodat velen zullen instemmen met P. Lattey's bemerking in The
Month, dat de gepaste titel voor des bisschops boek niet is The Rise of Christianity
doch The Fall of Christianity. Zo denken heel wat leden der Kerk van Engeland. Het
tijdschrift Theology deelde aan zijn lezers mede dat de geleerde, aan wie het boek
ter bespreking was gegeven, het onbesproken teruggezonden had, en dat het werk
trouwens reeds voldoende afgebroken en weerlegd was in de elders gepubliceerde
besprekingen en een nieuwe recensie overbodig maakte. Ook zijn collega's in het
episcopaat distantieerden zich van den schrijver. De aartsbisschop van Canterbury
verklaarde plechtig
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in aanwezigheid van Dr Barnes: 'Indien zijn opinies de mijne waren, zou mijn besluit
zijn: ik kan niet langer het bisschoppelijk ambt bekleden in de Kerk'
(October-convocatie, 1947). Op deze courtoise uitnodiging antwoordde Dr Barnes
dat hij niet dacht aan ontslagname, bewust als hij was een belangrijke fractie der
Engelse anglikanen te vertegenwoordigen. Intussen groeit de oppositie: de
Anglo-katholieke Raad heeft een open brief gestuurd aan al de bisschoppen van de
achtste Lambeth-conferentie met verzoek om de gepaste maatregelen te treffen tegen
Dr Barnes. Die gepaste maatregelen schijnt het gezag echter niet te kunnen vinden,
of wellicht is het andersom dat die gepaste maatregelen het gezag niet vinden.
En toch lijdt het geen twijfel: Dr Barnes heeft meer tegenstanders dan voorstanders
en, wat veel belangrijker is, zijn boek zou 25 jaar geleden veel minder tegenstand
ondervonden hebben dan thans. Dr Barnes is ongeveer 70; hij vertegenwoordigt
eerder een voorbije generatie. Men kan zich maar moeilijk voorstellen dat een
vertegenwoordiger der huidige generatie en die tevens een vooraanstaande plaats
inneemt in het kerkelijk leven, een boek als het zijne zou uitgeven. Anderzijds zou
men in anglikaanse milieu's, positief ongerust geworden zijn, indien Oxford, in de
jaren 1920, een boek geproduceerd had als dat van Dr E. Mascall Christ, the Christian
and the Church. Want dit werk vertoont, in lijnrechte tegenstelling met dat van Dr
Barnes, de onmiskenbare symptomen van een koerswijziging der anglikaanse
Theologie in de richting van een integraal dogmatisme.
Wanneer wij ons afvragen wat, 5 jaar geleden, het dominerend kenmerk was der
anglikaanse theologie, dan moeten wij zonder twijfel antwoorden dat zij zeer vrijzinnig
was, hoofdzakelijk psychologisch georiënteerd, en beslist afkerig van een dogmatische
formulering van den geloofsschat. Om zich daar rekenschap van te geven, hoeft men
slechts het boek te lezen Doctrine in the Church of England, waarin een groep
vooraanstaande theologen de geloofsleer - althans de betwiste punten - uiteenzetten
op een wijze die naar hun gevoelen, toelaatbaar is in de Kerk van Engeland6.. Het is
een typisch produkt van wat men noemen kan: theologie der christelijke ervaring.
Op de vraag welke leer de Kerk heeft voor te houden, antwoordt zo 'n theologie: het
historische christendom, zoals de huidige generatie het kan ervaren en verstaan. De
Engelse Kerk heeft aan elke generatie voor te houden, wat de gelovigen dezer
generatie in staat zijn te beleven. Binnen bepaalde grenzen zal deze ervaring zich
natuurlijk ont-
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wikkelen; dan moet de geloofsleer mede evolueren op het psychisch rythme der
generaties. Want de ervaring waarin de H. Geest werkzaam is, moet gelden als laatste
norm bij het bepalen wat tot den geloofsschat behoort. Door haar leidt de H. Geest
Zijn Kerk. De psychische ontvankelijkheid en plasticiteit der gelovigen moet steeds
angstvallig berekend en geëerbiedigd worden, door hen die met gezag zijn bekleed.
Concreet en praktisch werkt zich een dergelijke geesteshouding uit in tolerantie,
eerbied voor een anders zienswijze en vrijheid, soepelheid, adaptabiliteit, openheid
- allemaal woorden die een anglikaan voortdurend in den mond heeft en even zoveel
waarden waar zijn hart van vol is. Voor velen maakt dit alles de aantrekkelijkheid
uit van het anglikanisme. Het is inderdaad zo menselijk.
Deze houding is ook thans nog de meest praevalente, doch er is een besliste
afwijking daarvan waar te nemen in de generatie die tot rijpheid is gekomen. Op de
vraag wat de Kerk te leren heeft, zouden veel vertegenwoordigers der High Church,
het meest rechtse anglikanisme, antwoorden: het tegelijk eeuwig en historisch
christendom. En ook de leer van het christendom, zoals die in den persoon van
Christus volledig geopenbaard werd, moet zij voorhouden niet in haar relativiteit tot
deze generatie, doch als de absolute goddelijke waarheid, die de ervaring van elke
generatie steeds oneindig zal overtreffen. Daarom moet zij deze leer niet op de eerste
plaats trachten uit te drukken in functie van een bepaalde psychologie, doch in functie
van een universele ontologie. Niet doorleefde sensatie en actualiteit hebben wij aan
de komende generaties door te geven, doch een ondoorleefbaar mysterie van waarheid.
Geloofsleer en theologie moeten minder subjectief, meer objectief uitgedrukt en
geformuleerd worden, zodat zij boven de historische contingentie en ontwikkeling
verheven blijven. Dogmageschiedenis in de goede betekenis van dit woord en
metaphysica spelen daarom een grote rol in de theologie.
Deze positie neemt ook Dr Mascall in. Wij zien hem, in een mate die zelfs ons
verbaast, terugkomen tot S. Thomas en de gezonde grote scholastiek, zodat zijn
theologie er ene is die, in geest en perspectief, zowel als in bewoordingen, oneindig
dichter staat bij de onze dan ooit het geval is geweest in de geschiedenis van het
anglikanisme. Er zijn natuurlijk nog belangrijke divergenties, doch er is een
grondverschuiving die het verschil van niveau, waarop beide theologieën, de
katholieke en de anglikaanse, zich ontwikkelen, gevoelig vermindert, zo gevoelig
dat waarlijk optimistische vooruitzichten gefundeerd zijn. Het wordt mogelijk elkaar
te verstaan in zo belangrijke kwesties als zon-
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deval en erfzonde, menswording en Christologie, verlossing, genadeleer en
ecclesiologie. En met dit laatste woord raken wij een andere krachtlijn in de jongste
ontwikkeling van het anglikanisme.

3. - De Kerkidee
Niemand interesseert zich thans meer voor oecumenisme dan de anglikanen. Het feit
dat hun Kerk nergens meer de enig gevestigde en erkende is, biedt de voor de hand
liggende verklaring van dit verschijnsel. Zij moet naast en met andere kerken leven;
vandaar haar bezorgdheid om ongestoord naast andere Kerken te staan en weldra
haar inspanning om een basis van samenwerking, gemeenschap of organische
vereniging te verwezenlijken. Het Engels karakter is echter praktisch en heeft het
vraagstuk der confessionele verdeeldheid aanvankelijk meestal uit den practischen
gezichtshoek bekeken. Het kwam er op aan een modus vivendi te vinden. Totnogtoe
is de belangrijkste realisatie in dezen zin de Kerk van Zuid-Indië die naast anglikanen,
methodisten, congregationalisten, presbyterianen en Calvinisten van Europese
herkomst bevat. Doch wanneer zij in de constitutie dezer Kerk lezen dat de
aanvaarding van elk artikel van het Credo niet geëist wordt, dat kinderdoop en
Vormsel vrij zijn, dat niet-bisschoppelijk-gewijde voorgangers het avondmaal kunnen
celebreren in anglikaanse kerken; wanneer zij verder stoten op de opzettelijk vage
bewoordingen waarmede het bisschoppelijk ambt gekarakteriseerd wordt, dan worden
vele anglikanen ongerust. Zij vragen zich af of de toegeeflijkheid niet te ver gedreven
wordt, of zij in Zuid-Indië nog wel hun Kerk terugvinden. Zij vragen zich af: Wat
is tenslotte de anglikaanse Kerk? Wat is de Kerk in het algemeen?
Het vorig geslacht - ik zeg niet het voorbije, want het is nog steeds zeer invloedrijk
- placht over de Kerk te spreken in bijbelse bewoordingen als over het verloste Israël
Gods: vóór de komst van Christus, streed God onophoudelijk met zijn uitverkoren
doch weerspannig en steeds verdeelde Israël, het met weldaden overladend om het
voorgoed aan zich te hechten als een eensgezind, groot en heilig volk. Die strijd Gods
gaat door na de komst van Christus, op een wereldschaal, nu en eeuw na eeuw, met
oneindig grotere weldaden en middelen - doch het blijft dezelfde strijd. Niet alleen
de wereld blijft verdeeld voor of tegen God, doch ook de uitverkorenen blijven
verdeeld. Het nieuwe Israël Gods, de Kerk, blijft in een toestand van verscheurdheid,
schisma en weerspannigheid. Haar eenheid, heiligheid, katholiciteit is een ideaal dat
groeit in den loop der geschiedenis en zijn verwezenlijking
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te gemoet gaat. De Kerk, ingesteld door Christus, is een werkelijkheid, zichtbaar en
groeiend in verscheidene families, doch de Una Sancta Catholica, is een
toekomstbeeld.
De reactie van de jongste ecclesiologie gaat in twee richtingen. Vooreerst wordt
het begrip 'Kerk' losgemaakt van een evolutionistische opvatting der geschiedenis.
De Kerk is een goddelijke instelling sui generis die, hoewel zij in de geschiedenis
staat, in geen enkel opzicht tot de geschiedenis in de gewone betekenis van het woord
herleidbaar is. Zij is het mystieke lichaam van het mensgeworden Woord. Hiermede
komt men terug tot de leer niet alleen van St. Paulus doch van Christus zelf en vindt
men de fundamenten terug ener rijke dogmatische uiteenzetting der Kerk in functie
van de Christologie. Bovenal belangrijk is, gezien de anglikaanse mentaliteit, dat
aldus de grondslag gelegd wordt voor een juist inzicht in den groei en de ontwikkeling
der Kerk. Zij groeit zoals een lichaam groeit. Vanaf haar instelling door Christus en
de H. Geest is zij geheel geconstitueerd; zij bezit reeds haar eenheid, heiligheid en
katholiciteit en er kan geen sprake van zijn dat dit alles nog tot stand moet gebracht
worden. De eenheid, de gaafheid, de specifieke levenskracht van een organisme moet
gezocht worden in zijn oorsprong en kan nooit verloren gaan. Als de Kerk meer is
dan een juridische instelling - het 'nieuwe Israël Gods' bleef al te zeer geassocieerd
met de Oud-Testamentische wetsopvatting - als zij in den echten zin van het woord
l e e f t , dan moet zij één en geheel en heilig zijn en blijven in elke phase van haar
bestaan. Leven, ook georganiseerd goddelijk leven, heeft al deze eigenschappen in
zich van den beginne. Het kan zijn eenheid niet veroveren, het kan ze slechts
ontwikkelen. Zichtbaar leven, hoe mystiek ook, ontwikkelt dit op zichtbare wijze,
althans voor hen die bereid zijn het te zien, per speculum in aenigmate. Daar is echter
genade, veel genade nodig om het groot mysterie van Christus en zijn Kerk te zien,
want het is een verlossingsmysterie, d.w.z. het mysterium Regni Dei verbonden met
het mysterium iniquitatis.
En toch zal een anglikaan aarzelen om daaruit het besluit te trekken dat de zichtbare
Kerk van heden niet verdeeld kan zijn, dat het mystieke lichaam van Christus, helaas,
geschonden en verminkt kan worden, echter niet verdeeld in verscheidene zichtbare
organismen, waarin het oorspronkelijke leven in zekere mate behouden blijft. Ten
bewijze kunnen wij een uitermate interessante studie, getiteld Catholicity, noemen.
De auteurs zijn geheel gewonnen voor de leer van het mystieke Lichaam. Reagerend
tegen het liberalistisch en modernistisch oecumenisme leggen zij er grote natruk op,
dat kerkelijke eenheid slechts kan
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verwezenlijkt worden door terugkeer tot de Kerk der eerste eeuwen. Dààr was eenheid,
katholiciteit en heiligheid. Evenwel met de inwendige, onvermijdelijke spanningen
ener God-menselijke instelling: het eeuwige in het tijdelijke, het goddelijke in het
aardse, het heilige in het zondige, - spanningen die zich helaas bevrijd hebben in het
ontstaan ener Oosterse en Westerse traditie, welke laatste op haar beurt uiteengevallen
is in Protestantisme, Liberaal Christendom en Post-reformatorisch Katholicisme.
Derhalve kan geen enkele dezer tradities de volledige waarheid behouden hebben,
doch, zo menen de auteurs, geen andere tak van het Christendom heeft zoveel
elementen dezer gescheiden tradities zowel in leer als in leven behouden als het
anglikanisme. Juist omdat deze gemeenschap het dichtst bij de oorspronkelijke
gaafheid gebleven is, staat zij thans in het midden van het christendom en is de meest
katholieke. Want de eigenlijke katholiciteit ligt in het verleden. Al de Kerken of
liever al de huidige christelijke communauteiten (de benamingen 'anglikaanse
gemeenschap, Roomse gemeenschap' hebben in deze kringen meer en meer de
voorkeur boven 'anglikaanse, Roomse Kerk') zijn katholiek door hun band met de
oorspronkelijke Kerk. Overtuigd van hun bevoorrechte positie heten de High
Church-anglikanen zich niet langer anglo-katholieken, doch katholieken zonder
meer.

4. - Liturgisch leven
Met de vernieuwing van het Kerkbegrip houdt de verspreiding van het
sacramentalisme gelijken tred. In dit opzicht is het bezoek der anglikaanse kathedralen
en kerken zeer leerzaam: er is veel te zien wat men niet verwacht of wat men althans
niet zou mogen verwachten. Ook blijf ik den goeden gids dankbaar die mij vergezelde
in de kathedraal van Saint-Albans. Toen wij in het koor stonden zei hij mij: 'Let eens
op dat levensgrote kruisbeeld boven de communietafel, ik vraag mij af of wij het
ook zullen vinden boven de communietafel in het schip der kerk.' Daar vonden wij
een kruis, geen kruisbeeld. In heel wat kerken is een kruisbeeld aangebracht op het
hoofdaltaar, doch meestal slechts een kruis. Het kruisbeeld is meer te vinden op
zijaltaren, soms op het preekgestoelte, nogal dikwijls in het kinderhoekje, waar men
ook afbeeldingen van O.L. Vrouw en zo meer aantreft.
Dat is natuurlijk slechts een kleinigheid, doch er zijn kerken, waarin men zoveel
onverwachte dingen te zien krijgt, dat men niet langer van een kleinigheid kan
spreken. In het kerkportaal leest men er b.v. dat er 'hoogmis' is te 10 u., dat men
verzocht wordt de knie te bui-
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gen uit eerbied voor de sacramentele aanwezigheid des Heren, enz. Gaat men binnen,
dan kan men een reeks biechtstoelen vinden, de Godslamp voor een zijaltaar met de
Sacred Reservation, een levensgroot beeld van O.L. Vrouw, de kruiswegstaties,
misgewaden als die waaraan wij gewoon zijn.
Al deze uiterlijke dingen verwekken het gevoelen dat de kerk iets betekent ook
wanneer de gelovigen er niet aanwezig zijn. Niet enkel de gemeente der gelovigen
moet hier leven brengen. Het kerkgebouw spreekt van een Kerk die uit zichzelf leven
en voedsel verschaft aan de gelovigen, die niet leeft bij de genade harer leden, doch
wier leden leven van de genade die zij te verlenen heeft. Deze hermeubilering van
het kerkgebouw wijst op de steeds grotere devaluatie van het woord protestantisme
in de Engelse Kerk. Men vraagt zich af welke betekenis nog kan gehecht worden
aan de belofte welke de Koning van Engeland aflegt bij zijn plechtige kroning, om
met alle macht de protestants hervormde godsdienst te verdedigen in het Verenigd
Koninkrijk. In elk geval kan men in deze hermeubilering een symbool zien van de
ceremoniële, rituele en sacramentele herleving der Engelse Kerk. Een eeuw geleden
was het celebreren van de heilige communie of het avondmaal des Heren een
zeldzaamheid; de gemeente vergaderde om psalmen en hymnen te zingen en het
woord Gods te aanhoren. Voor de meerderheid der anglikanen zijn dit nog de
hoofdbestanddelen van den eredienst. Niettemin is het celebreren van de heilige
communie (dikwijls ook 'mis' geheten) nogal algemeen geworden op Zondag en in
niet weinige kerken geschiedt het zelfs dagelijks. Soms wordt daarbij een ceremonieel
en zelfs een liturgie gebruikt, die den onervaren katholiek geheel kunnen misleiden.
Parallel ontwikkelt zich tevens de tendenz om de vijf zogenaamde mindere
sacramenten in ere te herstellen.
Het belang van dit alles ligt hierin dat het godsdienstig leven der gelovigen beslist
gericht wordt op s a c r a m e n t e l e genadeverlening. Ook hier wijkt het
psychologisme en wordt een stap gedaan in de richting ener ontologische
verlossingsleer, die zich uitstrekt tot de stoffelijke wereld. De uitdieping der doctrine
van het mystiek lichaam zal noodzakelijk een steeds aanzienlijker functie toekennen
aan het sacramentalisme.

5. - Het kloosterwezen
Een vijfde krachtlijn, waarin het anglikanisme opnieuw authentiek christelijk leven
manifesteert is het kloosterleven. Het opvolgen der evangelische raden in blijvende,
georganiseerde communiteiten is na
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de reformatie zeer lang met achterdocht bejegend. Daar leek iets als menselijke
praesumptie en overmoed mee gemoeid te zijn; gedurende eeuwen is het beschouwd
als een typische aberratie der Roomse Kerk. Het was en blijft ten allen tijde
gemakkelijk om het kloosterleven voor te stellen als iets onnatuurlijks, al was het
maar om de eenvoudige reden dat zoveel andere levensvormen natuurlijker zijn. Het
Engels temperament, met zijn groten zin voor maat, is daar zeer gevoelig voor. In
de inleiding tot het bekende rapport Doctrine in the Church of England waarschuwde
W. Temple, later aartsbisschop van Canterbury, tegen het Pelagianisme, omdat 'wij
een blijvende neiging hebben in die richting'. Het is in elk geval onbetwistbaar dat
de anglikaanse mentaliteit een scherpen zin heeft voor het specifiek menselijk
evenwichtige7.. Over deze bij een eerste contactname zo aantrekkelijke eigenschap
zou heel wat kunnen gezegd worden, doch het zou wellicht pijnlijk voor ons zijn.
Maar zeker is deze eigenschap niet geschikt om de idee van het kloosterleven te
bevorderen.
En toch is dit kloosterleven thans een feit van de allergrootste betekenis in het
anglikanisme. De eerste stichtingen dateren van een eeuw geleden: enkele vrouwen
verbonden zich om een gemeenschappelijk leven te leiden in armoede en kuisheid.
Sindsdien heeft zich de beweging steeds verder ontwikkeld, zodat thans alle mogelijke
vormen van kloosterleven vertegenwoordigd zijn: stichtingen volgens een nieuwe
formule als de Societeit van Sint Jan de Evangelist of de Communauteit der
Verrijzenis en oude tradities die weer opgenomen worden als Benediktinisme en
Franciscanisme; missionerende congregaties en andere die in het moederland blijven;
contemplatieve en actieve communauteiten van mannen en vrouwen.
Het blijft nog steeds een moeilijke kwestie te bepalen welke hun positie is in het
kerkelijk leven; eigenlijk kan men niets anders zeggen dan dat ze wederrechtelijk
bestaan. Doch nu zij door de gelovigen getolereerd en aanvaard zijn, nu de sensus
anglicanus er zich niet meer tegen verzet, wie kan er dan wel tegen ingaan? De
anglikaanse kloosterlingen kunnen zich geheel gerust voelen: er is geen gezag dat
den sensus anglicanus kan trotseren. Intussen wordt ijverig gewerkt enerzijds om
hun een rechtsstatuut te geven, anderzijds om aansluiting bij de authentieke ascetische
tradities van het christendom mogelijk te maken. En dit is de grote betekenis van het
herboren kloosterleven: de onthechting aan al het wereldse en het streven naar de
christelijke volmaaktheid staat weer voor aller ogen in voorbeelden van algehele

7.

Is het niet typisch dat koningin Victoria schreef aan Disraeli dat zij als bisschoppen wenste
benoemd te zien: 'moderate, sensible, clever men, neither Evangelical nor ritualistic in their
views'.
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en onherroepelijk edelmoedigheid, die het anglikanisme gedurende een paar eeuwen,
helaas, niet ongestraft heeft kunnen missen. De herleving van het kloosterleven heeft
o.m. ook het werk der retraites meegebracht ter bevordering van inwendig en ascetisch
leven bij bedienaren van den eredienst en bij leken. En het feit dat men het nodig
vindt om tegen een oncritisch gebruik van de Ignatiaanse methode te waarschuwen,
wijst er voldoende op waar men hier in de leer is geweest.

Besluit
Zoals men naar de werken van de Bronte's en van Troloppe kan teruggrijpen om een
beeld te geven van het negentiende eeuwse anglikanisme dat tintelt van
gemoedelijkheid en humor, zo kan men zich documenteren over het huidige
anglikanisme in de strijdliteratuur en de zwarte kritiek van jongeren datum, waarin
zowel vriend als vijand zijn ontoereikendheid, zijn hopeloze verdeeldheid en zijn
mislukkingen in het licht stellen. Men kan inspiratie genoeg vinden bij Hensley
Henson, John Hadham, Humphrey Johnson, Sandhurst e.a.m. om een zeer somber
beeld te schetsen van zijn huidigen toestand. De waarheid is echter zelden in extremen
te vinden. Uit de bladzijden die voorafgaan moge blijken dat wij niet te kiezen hebben
tussen lichthartigheid en pessimisme. Het anglikanisme vertoont onmiskenbare
levenstekenen, waarover een katholiek zich slechts verheugen kan. Naarmate deze
levenstekenen meer overeenkomst en gelijkenis vertonen met de katholieke, kunnen
zij natuurlijk aanleiding geven tot moeilijkheden of liever tot onaangenaamheden op
het gebied van het alledaagse leven: uiterlijke afgrenzingen verdwijnen, tekenen der
waarheid vervagen, gewoonten verliezen hun distinctieve betekenis. Doch hoe zou
zich een katholiek daarover ooit ongerust kunnen maken? De waarheid wint veld;
Christus bereidt de vereniging voor van alle christenen in den enen waren schaapstal.
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Het Pessimisme in de moderne Literatuur
door J. Leyten
IN De Gids van October 1936, naar ik meen, schreef M. Nijhoff een aantal gedichten,
opgedragen aan de man die in een minder geschonden wereld dan de onze een tweede
Erasmus had moeten worden: Prof. Huizinga. Een dezer sonetten beschrijft een
keukenscène: 'Wij stonden in de keuken, zij en ik'. De dichter ziet thans kans - terwijl
de fluitketel aanvangt te fluiten - zijn vrouw de vraag te stellen, die hij voor zulk een
onbewaakt ogenblik had bewaard. Zij hoort hem vragen: 'Waarover wil je, dat ik
schrijf?' En als de stoom van het hete water, dat in de koffiepot wordt gegoten,
weggetrokken is, antwoordt zij: 'Een nieuw bruiloftslied.'
Zo herinner ik mij deze laatste regel, en als zij al niet woordelijk geciteerd is, dan
toch naar de geest. In de zesde druk echter van 'Nieuwe Gedichten' is er een ander
einde, want:
'dan antwoord zij, terwijl zij langzaamaan
druppelend water op de koffie giet
en zich de geur verspreidt: ik weet het niet...'

Deze omwerking is geen zaak van stylistisch ingrijpen allereerst. Ze is een
verbijsterende verandering, voor wie een vers als een avontuur ondergaat. Zij verschilt
van de eerste zegging als water en vuur verschillen. Het gedicht is in wezen gewijzigd
en toch moet Nijhoff deze beide oplossingen dicht bij de hand hebben gehad. In den
beginne immers gaf hij de vrouw woorden in van een vernieuwd geluk (een nieuw
bruiloftslied) en daarmede het besef dat alles te winnen valt, zolang alles kan
veranderen; in de definitieve en gebundelde tekst spreekt zij uit de onmacht der
vertwijfelden (ik weet het niet). Te klemmender wordt dit aspect, daar Nijhoff het
plaatst in zijn wonderlijke alledaagse sfeer, die geen détail van het koffiezetten
verwaarloost. Tussen vernieuwing echter en onmacht ligt een zelfde klove als tussen
geluk en wanhoop en in heel veel gevallen zijn de beide laatste logische consequenties
van de eerste.
In een soort conferentie, die een katholieke leek - deze heette Thibon - hield, ergens
in Frankrijk voor katholieke priesters, zegt de lang niet bedeesde-kansel-redenaar
van een dag: 'Onbeweeglijkheid (dat is dus onveranderlijkheid, verstarring, wanhoop)
is een aan mijn eeuwigheidsbegrip volkomen tegengestelde eigenschap.' Alles wat
beweegt, vernieuwt zich en dus is de voorstelling van een eeuwigheid als een eentonig,
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steeds gelijk en langdradig (n.l. oneindig lang) bovennatuurlijk geluk of ongeluk
allerbevreemdendst. Als wij door een gebrek aan perfect inzicht mogelijk geen perfect
beeld kunnen vormen van het leven buiten plaats en tijd, waarom zouden wij het dan
persé als een onveranderlijke grootheid beschouwen? Men kan vrijdenkers vaak
horen beweren, dat zij er ten enen male niets voor voelen in alle eeuwen der eeuwen
voor Gods zetel te jubelen (de conventionele voorstelling van de eeuwigheid als het
stadium van de rijst met gouden lepeltjes overleefd is) en men zal ze gelijk moeten
geven. Zoals het geluk van de minnaar bestaat in een voortdurend herkennen van de
steeds even vurig beminde geliefde onder wisselend aspect en in nieuwe facetten,
zo hoeft het toch niet onmogelijk te zijn dat het eeuwig geluk zich manifesteert in
een onophoudelijke vernieuwing, gezichtsverandering, die het correctief element
weliswaar mist, maar niet de vreugde der verandering. Sluiten twee facetten van één
zaak (het eeuwig geluk) voor een van beide de volmaaktheid uit? Is de draaiende
wereldbol, wanneer zij Azië voor ogen tovert, minder volmaakt wereldbol dan
wanneer zij Amerika voorhoudt?
Als Nijhoff een vers haast willekeurig verandert van vernieuwing tot verstarde
vertwijfeling, van geluk dus tot een vorm van wanhoop, bewijst dit dat die twee
gesteltenissen binnen het arsenaal van 's dichters geestelijk wapentuig naast elkaar
zijn gelegen. En nu de uiteindelijke keuze afgedraaid is van het positieve beginsel,
kan ik hiermee enkel aantonen dat niemand, wanneer de eerste versie niet vastgelegd
was, er aan gedacht zou hebben hoe dit in wezen hopeloze vers voor Nijhoff zelf
ook een tijdlang heel dicht bij een nova spes heeft gelegen.
Het is misschien niet zo onverantwoord te besluiten, dat de structuur van deze
verandering die is, welke een deel van de moderne mensen bezielt. Men zal het met
mij eens zijn, dat de creaties der kunst van vandaag in hun slotsom absoluut
pessimistisch zijn; zelfs wie een boek lezen te veel moeite vindt, kan deze waarheid
ondergaan bij de Franse en Italiaanse film, die het Hollywoodse happy-end als een
overwonnen standpunt beschouwen. Deze films heten dan zo naar het leven getekend.
M.a.w. dit pessimisme is iets echts, iets waars. Maar in veel gevallen behoefde de
structuur, de geestelijke opbouw van een vers, een roman, (en misschien ook wel
van de mens) slechts een subtiele wijziging, en zij zou worden tot een facet van de
vernieuwing (d.i. van potentieel geluk). Een van de sterkste voorbeelden hiervan
haalde ik naar voren uit de stof van de bekende roman van Ernest Hemingway: A
Farewell to Arms. Ik citeer daartoe drie fragmentjes, die zelfs afgezien van hun
bewijsmateriaal de moeite waard zouden zijn. Men kan dit oorlogsboek m.i. zonder
bezwaar het relaas van een volkomen liefde noemen, een liefde in geest en lichaam
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reikend naar harmonie, wanneer men maar vaststelt dat zij het element van een
religieuze oorsprong, een religieuze doordrongenheid of rechtvaardiging totaal mist
en wenst te missen. Het is een pijnlijk mooi boek; het is een mooi boek: want de
liefde tussen Catherine en de ik-figuur is weergaloos zuiver in haar groei geschetst;
het is een pijnlijk boek: want bij het grote geluk herinnert de minnaar zich, dat de
zeer goeden niet te breken zijn door het lot dan met de dood en dat zij daarom zullen
sterven. Geluk en ongeluk leven er als tweeling zuster naast elkaar. Zonder te veel
commentaar kan ik de drie aanhalingen nu achter elkaar plaatsen, om ook hier het
proces van verbijstering en onmacht, dat de overhand krijgt, te tonen.
'Als ik woorden als heilig, roemvol, offerzin of een uitdrukking als tevergeefs
hoorde, overviel mij altijd een gevoel van verwarring. We hadden ze gehoord soms
in een stortregen op zo een afstand dat alleen de hardst geroepen woorden ons oor
bereikten; we hadden ze gelezen op aanplakbiljetten, die door de aanplakkers lang
geleden over andere affiches waren geplakt, en er was niets heiligs aan wat ik gezien
had, en de roemvolle daden waren zonder roem en de offers als de opslagplaatsen te
Chicago, waar men het voedsel, als niemand er weg mee wist, maar verbrandde. Er
waren een hele hoop woorden bij, die je persé niet kon verdragen te horen, en tenslotte
hielden alleen de namen van plaatsen enige waardigheid.'
Dit eerste fragment, dat als het ware in enkele regels de voedingsbodem aangeeft,
waarin het geluk geplant moet worden, worde dan gevolgd door deze alinea:
'Die nacht in het hotel, in onze kamer met daarbuiten de grote lege hall; schoenen
buiten de deur, een dik karpet op de vloer van de kamer, buiten de vensters een
voortdurende regen en in de kamer een lichte prettige en vertrouwelijke sfeer;... het
gevoel thuisgekomen te zijn, niet langer alleen; in de nacht wakker worden en de
ander naast je vinden, beseffend dat ze niet is weggegaan: dat alles maakt al het
andere onwerkelijk. We sliepen in als we moe waren en als de een wakker werd,
werd de ander het ook en zo waren we nimmer eenzaam... Ik ben alleen geweest te
samen met vele meisjes en dat is de manier waarop je het meest eenzaam bent. Maar
als wij samen waren, waren we nooit angstig of alleen. Ik weet wel dat de dag niet
hetzelfde is als de nacht: dat alle dingen dan van elkaar verschillen en dat die van de
nacht niet verklaard kunnen worden overdag, omdat ze dan niet bestaan, en de nacht
kan een ontzettende tijd zijn voor de eenzamen, als eenmaal hun eenzaamheid is
aangevangen. Maar met Catherine maakte het bijna geen verschil uit of het nacht
was: alleen dat het een nog betere tijd was. Als mensen zoveel moed aan deze wereld
wegschenken, moet die wereld hen doden, en natuurlijk doet zij dat ook.
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De wereld breekt iedereen en daarna is menigeen sterk op de gebroken plaatsen. But
those that will not break it kills - maar wie zich niet laat breken, wordt gedood. De
besten, de edelsten en de dappersten, zij worden zonder onderscheid gedood. Als je
daar niet bijhoort, kun je er zeker van zijn, dat je ook eens gedood wordt, maar dan
hebben ze geen bijzondere haast met je.'
Zuiverder kan de mens, die consequent zonder religieuze oorsprong en oerbron
werkt, het wezen van geluk en ongeluk niet zien. In wezen duiden de gecursiveerde
gedeelten slechts hierop: een ontkennen van de genade. Wij moeten nog even
doorgaan naar het onvermijdelijke, adembenemende einde: er zijn twee verpleegsters
bij de aan haar bevalling gestorven jonge vrouw:
'Een van de verpleegsters zei: “Op 't moment kun je nog niet binnenkomen.”
“Toch zal het gebeuren”, zei ik.
“Nee, 't gaat nog niet.”
“Jij gaat eruit”, zei ik, “en de ander ook.”
Maar toen ik ze er uit gezet had, de deur gesloten en het licht uitgedaan, was het
nergens goed voor, - it was 'nt any good. Het leek op de afscheidsgroet aan een
standbeeld.'
It was 'nt any good. Dit is de verbijsterende wanhopige conclusie uit de praemissen.
Hier wordt alles gezegd wat woorden aan smart kunnen zeggen. Diep aangrijpend
is de slotsom van een haast onwerkelijk geluk, en zij is uitgedrukt op de enige
toereikende manier in dit verschrikkelijk verband. Het blijft een pijnlijke plicht voor
de kunstenaar uit duizenden de enige weg te kiezen, die volkomen zuiver de gedachten
draagt. Tracht U voor te stellen, dat Hemingway had geschreven: It was terrible, en
begrijp hoezeer hij dan ten achtergebleven zou zijn bij zijn sobere: It was 'nt any
good. Ook hier als bij het sonnet van Nijhoff is de vertwijfeling eindsom, maar zij
werd voorafgegaan door een wonderbaarlijk geluk dat zich tijdelijk te midden van
de grootste ellende staande hield. In het korte bestek van een sonnet kon Nijhoff de
nevenstelling van geluk en wanhoop slechts toevallig ten uitvoer leggen door twee
verschillende lezingen, in het, bestel van Hemingway's roman is de evolutie
weergegeven als een opeenvolging. Men voelt overeenkomst en verschil.
Ook de katholieken huldigen over het geluk de opvatting, dat het niet afhankelijk
is van omstandigheden in plaats en tijd, maar uit zich zelf (zij het niet autonoom),
uit de harmonie van geesten en lichamen, leeft. Maar bij Hemingway moet het geluk
zichzelf doodleven. Althans het zeer grote, zeer echte geluk. Zijn vertwijfeling schuift
noodzakelijk over het geluk heen. Bij de katholiek liggen zij een kleine steenworp
van elkaar.
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'De wereld breekt iedereen, en daarna is menigeen sterk op de gebroken plaatsen.'
Dit is de definiëring van het enige reëel gemotiveerde christelijk optimisme en slechts
omdat Hemingway erop laat volgen: 'But those that will not break, it kills' blijft hij
ten achter bij de christelijke levensbeschouwing welke de mens opdraagt God te
dienen met als gevolg een niet-onderbroken stroom van geluk hier en hiernamaals.
Lijnrecht hieruit afgeleid zijn dan ook de woorden van de dodenprefatie welke geen
absolute dood erkennen: 'Quia vita mutatur non tollitur', 'het leven verandert van
aard, het wordt niet weggenomen.'
Men kan beamen dat iedereen op een of andere manier onfeilbaar zeker the break
of the world aan den lijve zal ondervinden. Wil men het al niet gaarne zonder
uitzondering accepteren voor hem die leeft, dan zal men toch deze breuk moeten
plaatsen op het moment van de dood. Maar 'it kills' van Hemingway heeft dat
onherroepelijk karakter van een soort berusting in de wanhoop, welke de Christen
niet erkent. Allen, en zeker zij die als de zeer goeden niet dan door hun dood gebroken
kunnen worden, hebben de uitweg naar het nieuwe leven.
Dat is ons verschil met de pessimisten. In die zin voornamelijk geloof ik dat het
absolute pessimisme onchristelijk is. Het verschil tussen hen, die bij veel of weinig
ellende moeten blijven hopen, en hen die bij veel of weinig geluk moeten blijven
wanhopen. Zij zijn vaak geconfronteerd met gelijksoortige feiten. Niets vrijwaart de
gelukkige (d.i. de hopende) voor rampspoed en onheil, maar zijn geluk (zijn hoop)
kan daar niet van afhangen, omdat het een grootheid van andere orde is. Hij kan
langs de nood der tijden, ook die welke aan den lijve worden ondervonden, heengaan
in een verheven onverschilligheid, want hij weigert zijn eindbalans op te maken in
posten van persoonlijke of sociale ellende en miskenning. Hij streeft naar
vervollediging van het geluk. Maar hij weet, dat op aarde ieder streven een reiken
blijft en een tasten. Geluk is geen synonyme van serene gemoedsrust. De heersende
opvatting dat een gebroken bestaan, geestelijke strijd, een ongelukkig bestaan moet
zijn, is niet te handhaven. Ook Hemingway heeft dit begrepen: 'Velen zijn sterk op
de gebroken plaatsen'; maar hij aanvaardt de consequenties niet. Er zijn er die men
moet doden om ze te breken zegt hij, en hier belijdt hij de fatalistische leer der
antieken, dat het grootste geluk onherroepelijk tegenkrachten oproept die moeten
egaliseren. Alsof het leven in de natuur naar zijn evenwicht op gouden schaal was
uitgebalanceerd. Dit ware zo dwaas niet als het leven met de dood wel ophield, maar
een voortgezet leven maakt de onevenwichtige verhoudingen in het leven van de
natuur recht door een egalisatie-proces in de bovennatuur. Zo gezien is een leven na
de natuurlijke dood zelfs uit natuurlijk gezichtspunt nodig.
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Voor meer dan een echter is thans een gebroken bestaan de enige mogelijkheid tot
geluk. Immers het bewijst dat weliswaar de volmaaktheid der harmonie, ja zelfs haar
betrekkelijk evenwicht binnen de onvolmaakte proporties van het leven op aarde
zoals de serene mens die nog bezit, ontbreekt, maar dat de elementen die tot harmonie
willen geraken zich voortdurend tegen elkaar uitbalanceren, op elkaar in werken in
de strijd om het leven, waarin men winnen kan.
De hemel blijft een bedreiging voor de aarde bij sommigen, bij anderen blijft de
aarde een bedreiging voor de hemel. Doch ook bij hen die de hemel zien als een
bedreiging voor de aarde, leeft de hemel, ook zij zijn gespannen door de onrust van
een niet aflatende controverse. De katholiek nu ziet niet de aarde als een bedreiging
voor de hemel, evenmin, ja nog minder de hemel als een bedreiging voor de aarde.
Hij weet en erkent, dat er tussen hemel en aarde een harmonie mogelijk is. Hij gelooft
er aan en hoopt op de verwerkelijking ervan. Hij ziet echter zijn aarde (zijn aardse
natuur) als een bedreiging voor zijn hemel en hij wil deze subjectieve controverse
opheffen tot de objectieve harmonie die hij kent. Dat is het levenslange geluksproces
van de Christen. Daarom spreekt hij van een verbanning in het dal van tranen, maar
hij weet dat deze ballingschap slechts tijdelijk is. Hij zoekt naar de heling van zijn
breuk tussen hemel en aarde volgens een plan. Dit laatste wordt hem kwalijk genomen,
en dat begrijpt hij omdat het hem anders maakt dan de anderen. Hij zoekt naar zijn
persoonlijke Jacobsladder van waar hij in zijn leven onbedreigd hemel en aarde kan
verbinden, maar hij ondervindt dagelijks de onmogelijkheid deze taak tot een
geperfectionneerd einde te brengen. Maar hij wil noch kan berusten omdat berusten
betekent: afzien van geluk, omdat hij dan met Hemingway, wiens geluk grond verliest,
moet zeggen: Those that will not break, it kills.
Dit is de opvatting welke vroeger en nu onbewust heeft geleefd en leeft. De
Catechismus zegt dat wij God moeten dienen (d.i. de harmonie met de hemel moeten
nastreven) om daardoor niet enkel hiernamaals maar ook hier gelukkig te zijn. En
veel toevalliger, actueler zo men wil, is het getuigenis van een criticus over de romans
van de Vlaming M. Roelants: 'Het probleem van het geluk is centraal in het werk
van Roelants. Het geluk ligt in het moreel evenwicht, maar het evenwicht is
onbestendig. Toch is het geluk in dit leven te bereiken en geen grote daden zijn
daartoe vereist.'
Het geluk ligt in de persoonlijke harmonie van hemel en aarde welke in ieder latent
aanwezig moet zijn (niet ik, maar de genade Gods met mij) als een aspect van de
gegeven harmonie, die het Christendom leert. Er is een nevenstelling van geweten
(persoonlijk) en openbaring (algemeen).
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Het geweten geeft het eigen model aan de harmonie, die als een schema, een ideaal
gegeven is: Ieder van ons moeten wij op andere wijze de Keizer geven wat des Keizers
is maar niemand mag de Keizer alles geven. Dit proces blijft zolang men leeft en in
ieder van ons apart, urgent; daarom is niet alleen de jeugd - zoals de dichter Bloem
zegt - maar elk echt leven: 'Onrustig zijn en een verdwaasd hunkeren naar onsterfelijke
beminden' (d.i. het geluk hier). En een ander schrijver, Augustinus, zei, lang voor
hem: 'Daarom is leven onrustig zijn, totdat het rust vindt in God' (d.i. het geluk
hiernamaals).
De mode der zwaarmoedigheid, waarover de Franse criticus Edm. Jaloux reeds
in 1913 schreef en die sindsdien stand hield en toenam, is als een conclusie uit
'onbeleefde' litteratuur, een dwaze zonde tegen de natuur.
De kunstmatige eenzijdigheid, van litteratuur en kunst vooral, wekt achterdocht.
Aan de cultuur der waanzinnige uitzichtloze somberheid valt moeilijk te geloven bij
hen die het waanzinnige geluk nimmer gekend hebben. Neem Abélard en Héloise,
neem Tristan en Isolde, Romeo en Julia, neem Le Grand Meaulnes van Alain Fournier,
Heathcliff van Emily Brontë, zij allen hebben de zwartste wanhoop gekend. Maar
niet om een onbeantwoorde liefde, nog minder om de absolute liefde naar een
abstractie. Constant ontbreken van werkelijk geluk maakt onverschillig, niet werkelijk
ongelukkig, m.a.w. men moet het een kennen, om het andere te kunnen zijn. In al de
voornoemde gevallen werd een wederzijdse liefde door feiten belemmerd in haar
voortduren en ook de koningskinderen waren diep ongelukkig, niet omdat de een de
ander onbeantwoord beminde, maar omdat zij niet bij elkaar konden komen, want
'het water was veel te diep.' Allen streefden naar de duurzaamheid van hun geluk en
allen waren ervan overtuigd dat het de moeite waard was naar die geluksduurzaamheid
te streven. Zij berustten niet in de wanhoop, (zie Heathcliff, somber maar hopend,
wraakvol maar verwachtend). Geluk wordt in de litteratuur stilzwijgend beschouwd
als een vorm van domheid, in het beste geval een vorm van onvolledigheid.
Het zoeken naar de zuivere verhouding is hier op aarde misschien reeds het geluk;
het kiezen of vinden van een levensharmonie is niet gelijk de modernen instrueren
het begin van het ongeluk, maar in zijn laatste vorm voorlopig onmogelijk. In deze
voorlopigheid ligt het Christelijk optimisme gebed omdat zij uitwijst naar een tijd
zonder tijd waarin het streven van vandaag wordt omgezet in het bereiken van altijd.
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De Mens tegenover de Dood
door Kan. A. Decoene
DE dood is een oeroud thema. Met zijn voorspel van lijden en verdriet, ondergravend
alles wat menselijk is: de lach, de lust en het leven; onverzoenbaar met het oude
heimwee der Grieken naar de kalokagathia, naar schoonheid en goedheid, heeft hij
op geheimzinnige wijze elk groot mens bekoord. Niemand immers kan spreken van
een bloei en een opgang zonder dat hij aan ziekte en ondergang denkt.
Is de dood verlies of gewin? Dit is de toetssteen van elke philosophie. Wie kan
antwoorden op de vraag naar de betekenis van de dood, heeft de zin van het leven
begrepen. 'Le but de la vie n'est pas de vivre, mais de mourir' zegt Claudel (Annonce
faite à Marie, 4 acte, scène 5 ). En Blondel kan spreken van 'l'acte par excellence de
la mort.' Het vraagstuk van de dood is het sleutelprobleem van iedere
levensbeschouwing.
Wanneer Heidegger het menselijk bestaan slechts ziet als een ijdele poging die
uitloopt op het niet, zo kan het leven voor hem alleen maar enige waarde krijgen
door het helder en moedig aanvaarden van dit einde, van het niet. De dood is, zo
meent hij, een onbegrijpelijke gebeurtenis die ons gewoonlijk over komt in
aanwezigheid van toeschouwers die zelf hun beurt afwachten.
De louter op het Diesseits gerichte mens heeft zijn geest niet alleen beledigd, doch
meteen gehalveerd en gefnuikt. Hij heeft zich opgesloten in zijn eigen immanentie,
de horizon tot vlak voor zijn neus gerukt, zoals Newman's Callista het zegde: 'You
will be shut up in yourself.' Zo blijven er geen motieven over om het leven te
aanvaarden: geen geloof en geen hoop, want het leven heeft zijn zin verloren; geen
liefde nu er niets meer te beminnen is. Zelfs de dood blijft daar onbemind, al hoort
men er kreten als: Viva la Muerte! en al schrijft Camus dat hij van het leven walgt:
de beruchte nausée van menig existentialist, die als grondstemming van een volstrekt
absurd bestaan, rechtstreeks naar de zelfmoord moet voeren. De existentialist pleegt
echter geen zelfmoord: is zijn heilsleer dan zo zwak of waren de profeten niet oprecht?
Tegen dit wanhoopsevangelie proclameert het Epiphanisme zijn boodschap van
de opgang naar het licht. De God der kerken is dood
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en de mens blijft alleen met zichzelf. De actuele algemene ineenstorting is niet het
einde van de wereld, maar de ondergang van de christelijke beschaving. De
voorstelling van het laatste apocalyptisch gebeuren, naar bijbelse aftandse betekenis,
heeft uitgediend. Wat ineenstort, is de vorm der actuele ontaarding, wat nieuw groeit
is het definitieve licht waarin leven en sterven enkel phasen zijn van een eeuwig
wisselend voortbestaan.
Schrik voor de dood is zo oud als de mensheid. Onontkoombaar als de schaduw
wandelt hij met de mens mee: want alle angst is in wezen doodsangst (Dr E.M.
Breukers in Levensvormen (Karakterleer van Ludwig Klages) Romen, Maaseik,
1947, p. 192). Zes eeuwen voor Christus zong reeds Aischulos in het onsterfelijk
koor van zijn Oresteia: 'Wie zal de vloek van onze huizen wegnemen? Vastgeklonken
is het mensengeslacht aan onheil en leed.' Wel kwamen toen de christelijke herauten
de mensheid beleren over de oorsprong en de plaats van de dood in het wereldbestel:
'Door de zonde kwam de dood in de wereld'. Maar toch zal deze openbaring het
schrikwekkende van de dood niet wegnemen: ook in de Apocalyps van Sint Jan
wordt de dood nog voorgesteld als de vreeswekkende ruiter die, met een zeis
gewapend rijdend op een bleekkleurig, vaal ros, over de aarde jaagt, terwijl allerlei
wangedochten, symbolen van hel en graf, hem volgen op zijn tocht.
Steeds hebben mensen het stoutste gewaagd om die doodsangst te overwinnen.
Het romantische van ieder avontuur, het prikkelende opvaren van de Styx, het
aangezogen worden door de afgrond, hebben altijd bepaalde temperamenten bekoord.
Nieuwsgierigheid en roemzucht hebben er velen geïnspireerd voor een tocht naar de
'koele meren' van de dood. Doch avontuur is niet het zoeken van de dood; altijd wordt
het ingegeven door de grote hoop iets geweldigs te bereiken dat nooit te vinden was
in irenisch-olympische kalmte. Echt avontuur is derhalve nooit zelfmoord. Het vivere
pericolosamente dat Mussolini aan de Italiaanse jeugd leerde, had met het helfhaftig
aanvaarden van de dood zelf niets gemeen: het moest aanzetten tot het durven en het
verrichten van het meest ongewone.
In de sobere leefregel van Freiherr von Stein: 'Weil wir sterben müssen sollen wir
tapfer sein' vond de leer van de Stoa haar moderne formule. Dit is niet liefde voor
de dood, maar sterke, eerlijke overgave, omdat het einde van het leven toch
onontkoombaar is.
Naast deze pogingen om de doodsangst te ontgaan, kan men in de literatuur een
nieuw aspect van de doodsgedachte waarnemen, waar ze niet slechts een inspiratiebron
voor roman en dichtkunst
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blijkt te zijn, maar een facette van een volledig humanisme, daar nl. waar de
schoonmenselijkheid aan haar laatste waarneembare grens raakt: de ultima linea
rerum. Tussen de traan van het geluk en de traan van het grote verscheiden bestaat,
scheikundig en humaan gezien, niet zo'n groot verschil: beiden zijn ze een hoogst
menselijke ervaring. Uit alle sterven kiemt een nieuwe geboorte.
*

**

De hoogste cultuur van het boeddhisme vond haar ontstaan precies in het opheffen
van alle lijden en van de vrees die slechts een vorm van lijden is. Aldus sprak Boeddha
in het park der gazellen te Benarès tot de leerlingen die hij om zich had geschaard:
'Monikken, treedt nader, want ik leer U de verheven waarheid over het lijden. De
geboorte brengt leed, de ziekte leed, de dood leed, de aanwezigheid van wat wij
verafschuwen brengt leed, het gemis van wat wij verlangen baart leed. Aanhoort, gij
monikken, de verheven waarheid over de oorzaken van het lijden: de dorst naar het
bestaan voert tot de geboorte, samen met genotzucht en begeerte, die af en toe
bevrediging vinden, vooral de lust naar geneugten... Aanhoort nu, monikken, de
verheven waarheid over het opheffen van het lijden. Dit geschiedt door zich te ontdoen
van die dorst, door het uitdoven van die verlangens, door het versmachten van alle
drift.'
Voor een boedhist is derhalve het sterven zo onbelangrijk: de mens is slechts een
schakel in een ketting van bestaansvormen, die ieder wezen beleven moet tot het de
volmaaktheid bereikt heeft en in het nirwana wordt opgelost.
Rabindranath Tagore spreekt zo liefelijk over de dood, dat men hier haast spreken
kan over een flirten met de doodsgedachte: 'O gij laatste vertolking des levens, Dood,
mijn Dood, kom en fluister tot mij.
Dag aan dag heb ik op u gewacht; voor u heb ik de smarten en vreugden des levens
gedragen.
Al wat ik ben, al wat ik heb, al wat ik hoop, en al mijn liefde vloeide steeds naar
U in verborgen diepten. Een laatste blik van uw ogen en dan is mijn leven voor altijd
het uwe.
De bloemen zijn gevlochten en de krans is gereed voor de bruidegom. Na de
bruiloft zal de bruid haar thuis verlaten en haren Heer ontmoeten alleen in de
eenzaamheid van den nacht.' (Wijzangen, nr 91, vertaling van Frederik van Eeden.)
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Nog heeft de dood hier niet de rijke Franciskaanse zin van 'Broeder Dood'. Evenmin
het somber pessimisme van H. Heine, die bij het zien van een soldaat met zijn geweer,
uitroept: 'Ich wollt', er schösse mich tod!' Maar toch zijn we reeds ver verwijderd
van de klaagzang der Oresteia. De dood, nu begroet en verwacht, is een
cultuurbestanddeel geworden.
De positivistische eeuw van Aug. Comte heeft van de sombere Thanatos een fijne,
moderne geest gemaakt, al kan de brede massa de 'elite' nog niet volgen op deze weg.
De zes en twintig-jarige Feuerbach loochent zelfs in zijn gedichten 'Rijmen van de
Dood' de eeuwigheid. Hij bezingt de vreugden van de zuivere materialist: een heldere
bron herinnert hem aan de zoete nacht van zijn dood, aan een bosrand leest hij de
grens zijner eeuwigheid en in de stenen langs de weg vindt hij zijn overlijdensacte
gegrift. 'Van de natuur leerde ik dat men slechts oogsten kan waar gezaaid werd en
dat de kortste seizoenen de rijkste oogsten opleveren. Ik wil ongewoon sterk leven,
en alleen dat is eeuwig wat nooit meer voorkomt. Ik bemin wat ik nooit twee keer
zal zien. Ook de menselijke smart is heilig op zich zelf. O Niobé! Een steen die weent
over kinderen is humaner dan een engelenkoor.'
Aldus heeft het materialisme de deur van ons bestaan gegrendeld, zodat geen kier
openbleef: het heeft de diesseitige immanentie verafgood om de mens voorgoed van
de transcendentie af te sluiten.
*

**

In het concerto van de moderne thanatologen der wereldliteratuur neemt R.M. Rilke
een zonderlinge plaats in. De kern zijner bezinning is de beschouwing van de dood:
een Franse school noemde hem '1e contemplatif de la mort.' Heel zijn werk kringt
om het geheim van de dood dat hij steeds dichter poogt te benaderen. Eerst ontdekt
hij dat, zonder de dood, ons leven dor en kleurloos zou zijn: de gedachte aan het
einde drijft ons steeds naar de daad. Alle intense momenten van ons bestaan werden
ingegeven door de begeerte om de dood te overwinnen, door het verlangen naar
eeuwigheid. Wetenschap, kunst, levenslust en liefde steigeren tegen de dood op, en
de woorden die deze vier humanismen spreken, handelen over de eeuwigheid. Iedere
heldendaad was telkens een poging om los te breken uit de beperking van de tijd.
Voor Rilke echter wordt het begrip veel dieper en rijker. Hij heeft de dood werkelijk
bemind, de schone, gezegende, de plech-
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tige. Zijn eigen woorden luiden: 'De dood is de kant van ons leven die niet naar ons
toe gekeerd staat en die wij nooit belichten... Wij moeten streven naar een hoger
bewustzijn van ons bestaan, dat de twee zijden belicht en in de twee zijn voedsel
vindt. Dan verzwindt de vrees en wordt de dood de boodschapper van goedheid en
wonderbare openbaringen.'
'O Heer, geef iedereen zijn eigen dood.
Het sterven, groeiend uit dat leven,
Waarin het liefde had, en zin en nood.
Want wij zijn slechts de bolster en het blad.
De grote dood, die elk in zich bevat,
Dat is de vrucht, waarom zich alles draait.'

De dood is geen breuk, geen eindpunt in het leven, hij komt niet van buiten uit tot
de mens, hij was in hem, tegelijk met de levenskiem. Het rhythme van het sterven
volgt het rhythme van het leven; sterven is het afsluiten van een voorlopige realiteit
en opent ons azuren einders. Dood en leven zijn geen tegenstellingen: zij bewegen
in dezelfde cyclus van geheimen. Het ernstige gelaat van de dood bedaart als vanzelf
het menselijke razen en in de stilte van het stervensuur verneemt men andere geluiden
en klinken gewijde stemmen op. Hier hervindt de mens eigen beginsel en wet, en
keert hij terug tot zijn bron: 'Wellicht behoort men nooit tot enig ander rijk dan dat
van zijn jeugd.'
Lang en lang heeft Rilke de dood overwogen: dit was hem hoogmenselijk,
connatureel en (de term is van hem zelf) consubstantieel. Aan Franz Kappus schrijft
hij: 'Leven en dood zijn twee dingen, even groot en even glanzend.'
In zijn Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, staat hij, sprekend over zijn
jeugd, in voortdurend contact met de dood: de laatste schakel grijpt in de eerste.
Overal doemt de doodsgedachte op, zelfs naast beschouwingen over het 'mooiste
meisje van het Westen'. Maar, ei, hoe heerlijk kon het voorgeslacht toch sterven. Nu
is het heengaan laf en plat. Wanneer de dood komt, onderwerpt zich de mens zonder
geloof en zonder hoop. Het contact is gebroken; men sterft in een traditie van
hoffelijkheid en wenend afscheid, zonder enig organisch verband. Vroeger wist men
te sterven! In de Aufzeichnungen wordt een galerie van doodsuren vertoond, stoute,
edelmoedige, waarachtige bekroningen van een groot leven. Zó het majesteitelijke
einde van de oude kamerheer Brigge, die volledig in staat was om de flinke
stervensdaad te stellen. Hij stierf 'twee
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maanden lang en zo luid, dat men hem hoorde tot op de hoeve.' Christoph Detlev,
Brigge van Ulsgaard had een verschrikkelijke, boze, maar toch vorstelijke dood.
Deze dood had hij heel zijn leven gekweekt.
Men heeft Rilke gehuldigd als een contemplatief, een asceet en, vooral op grond
van zijn lofzangen over de dood, als een heilige. Ook voor ons is Rilke's contemplatie
over de dood een criterium voor zijn levensechtheid en diepte. Hij heeft over de dood
geschreven zoals niemand nog voor hem, met een terminologie die hij ontleende aan
de oude christelijke literatuur, hoezeer hij deze ook van haar inhoud ontledigde. Dit
religieus onderwerp heeft Rilke in een godsdienstige terminologie vrijwel
godsdienstloos behandeld. Ook hier blijft hij dat ondoorgrondelijk mengsel van een
gevoelige pantheist en een vrome naturalist, die, onbewust wellicht, voor zichzelf
poseert. Zijn onthechting en algemene broederschap-in-den-dood, zijn romantische
dodenzangen, hoe aantrekkelijk ook, verschillen zo weinig van de oude en moderne
euthanasie. Rilke wil al zingende sterven. Doch de kern van het vraagstuk blijft
onopgelost: wat komt er na de sprong in de eeuwigheid? Elyseum of Walhalla, of
de overrompeling door Gods liefde en licht, waaruit, zoals Ruusbroec zegt, de mens
een derde maal geboren wordt?
Rilke blijft meesterlijk onvolledig. Vruchteloos tracht hij de zin voor het
onzichtbare op te roepen, hij philosopheert over dood en eeuwigheid, maar hij luistert
niet naar de Boodschapper die uit de eeuwigheid in de tijd getreden is. Hij bouwt
zichzelf een nieuw paradijs en schept zich een eigen God. Hij zingt zware liederen
van verlangen, maar kan zijn gemis aan ware hoop niet verbergen. Hij delft naar een
onvindbare schat, en de schaal waarin de parel steekt krijgt hij nooit open. Hij zoekt
het toverland van geluk, liefde en kunst, maar hij kan de toegang niet vinden. Nooit
kon hij over de dood het laatste woord zeggen, want zijn uitgangspunt was vals: hij
miste de vreugde van de totale zekerheid. Hij heeft nooit begrepen dat, om ten volle
te leven, men zelf eerst moest gestorven en verstorven zijn. Hij kende de parabel van
de graankorrel niet, en nooit heeft hij begrepen:
'de wetten van worden
en groei, die heten verscheurdheid en pijn,
en dat, zo 't oude blad niet viel en dorde
de aarde nooit lentisch-vernieuwd zou zijn.'
(H.R. Holst, De Boom van groot Verdriet)
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Alle ascese is Rilke vreemd: hij wil rijk de dood ingaan, en zijn schat meenemen
door de grote poort. Het land waar hij heen gaat, 'das gutgelegene, das immersüsse',
is louter aards, levend volgens onze wetten en onze gewoonten. Hij noemt zich de
boodschapper van een nieuw heil, doch hij weet niet wie hem gezonden heeft. Hij
heeft nooit het woord van de dichter gekend, dat de dood alle vragen van het 'Onze
Vader' vervult. Het absolute is Rilke vreemd.
*

**

Het totaal nieuwe in de christelijke stervensphilosophie is de aanwezigheid van het
liefdemotief. Terwijl overal elders de echte liefde bij de dood afwezig blijkt,
schreeuwde reeds Paulus zijn verlangen ontbonden te mogen worden om bij Christus
te zijn. En zo vele heiligen na hem hunkeren naar de dood, omwille van de liefde die
hun leven heeft vervuld: opdat ze nog groeien moge. Hiermee krijgt de dood het
transcendenteel karakter dat we missen in alle andere ideologieën, want het christelijk
doodsverlangen gaat altijd uit naar de omschepping, de vergoddelijking van ons
bestaan in en door het lumen gloriae, het licht en de brand van de nooit tanende
goddelijke liefde. In dit verband krijgen wellicht Rilke's woorden 'Leven en dood
zijn twee dingen, even groot en even glanzend' een heel nieuwe en onvermoede zin,
rijk en diep tegenover zijn eigen schamel pantheisme, tegenover het holle
materialistisch existentialisme en het zuiver phenomenologisch onderzoek van de
doodservaring als curiosum. Waar het rationalisme de sterren aan het uitspansel had
gedoofd, en het ware, lokkend geheim van het hiernamaals had ontluisterd, bleven
alleen nog de ijle gapende afgrond van de vrees en de grauwe ruiter die door de
eeuwen jaagt. Het rationalisme heeft de prangendste problemen der mensen, dood
en lijden, onopgelost gelaten; Sartre bekent ergens dat hij voor de dood nog geen
plaats heeft in zijn systeem, en de Stoa en het Boeddhisme konden alleen de dood
integreren door het leven zelf met al zijn eisen te negeren.
*

**

In het laatste bekroonde werk van Ch. Moeller (Sagesse Grecque et Paradoxe chrétien,
Casterman, Doornik, 1948) toont hij hoe het christendom een soort bekroning
geworden is van de antieke wijs-
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heid, terwijl anderzijds de christelijke idee op het sombere gebied van zonde, lijden
en dood volstrekt nieuwe wegen ging en aldus onvermoede bronnen van waarheid
en kunstontroering ontsloot. Met zijn eigen leer over boete en schuld, met zijn
volledige stervensphilosophie, heeft het christendom niet slechts het beeld van de
mens vervolmaakt, maar het laat hem bewegen in een volstrekt nieuwe dimensie:
naar boven toe in het rijk der genade, naar onderen toe in de regionen der zonde. Die
dimensie geeft aan de christelijke dood haar eigen gelaat. Hier krijgt sterven en
versterven pas zijn ware zin: een eeuwige groei die in de tijd begint.
In de umbra mortis hebben heel wat christenen gelukkig geleefd en met hun
uitspraken zou men een heerlijke bloemlezing over de dood kunnen samenstellen.
Hun dagelijks leven, als een stervensbereidschap opgevat, heeft hun vitaliteit niet
verschrompeld en geen tragische twijfels opgeworpen. Men overdrijft niet wanneer
men beweert dat de hele christelijke opvoeding kringt rondom de opvatting over de
dood: dat hij een overgang is naar een beter leven. Wel kon daardoor al te sterk de
nadruk gelegd worden op het hiernamaals, en kon hieruit een wereldvreemdheid
ontstaan, doch het verwijt dat het christendom harteloos en onverschillig geworden
is voor aards lijden, onrecht en smart, wordt afdoende weerlegd door de christelijke
werken van caritas en de gezonde wereldvreugde van de katholieken.
Steeds weer beschouwt de christelijke literatuur de dood als een bekroning, een
nieuw begin, een openbaring. 'La grande question, zegt Claudel, n'est pas de vivre,
mais de mourir.' En P. Lippert: 'Zo moet eigenlijk de dood te gemoet gezien worden
als het enige waarvoor men geleefd heeft.' Zelfs Ibsen: 'Als wij uit de dood zullen
ontwaken, zullen velen ontdekken dat ze nooit geleefd hebben.' 'Un vieillard, zegt
Mgr. Baunard, n'est pas un mortel qui finit, mais un immortel qui commence.' Graham
Greene beweert: 'Het leven is een illusie... De grote realiteit is de dood...' En Fr.
Mauriac, volgens wie 'de zaaier het zaad verliest, maar de oogst wint', tekent
meesterlijk de christelijke dood als 'la dernière extase. La mort qui, écartant les choses
et les êtres, enfin démasque Dieu et nous livre à Lui.'
De tegenstelling die Ch. Moeller bewees tussen de antieke en de vroeg-christelijke
literatuur, kan men in de moderne letterkunde nog opsporen; ook nu gaan christenen
en heidenen hun eigen weg, en ook nu nog blijkt de schamelheid der ongelovige
stervensphilosophie.
Overal flitsen, bij de gelovigen, de christelijke paradoxen: men
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moet het leven verliezen om het te winnen; er is maar één weg naar het licht, die
doorheen het duister; en één weg leidt maar naar het leven, namelijk de dood. De
dood wordt natuurlijk, vanzelfsprekend, een kleinigheid bijna, zoals in de beroemde
panegyriek van Frans van Sales: 'Le duc de Mercoeur n'est pas mort, il est simplement
trépassé.' En in dat guitige, fluitende versje van G. Gezelle:
'Ik moet allichte entwat gaan doen,
dat dravensmoe en drillens,
......
ik doen zal, willens, nillens.'

Niet altijd toch spreekt Gezelle zo spottend over de dood.
'De dood is maag en vriend van hem,
hij kent heur witte hand,
hij kent heur lijzigen stap, en heur stem,
en heur delfspa en heur land.'

Of met Paulinische heftigheid galmt hij zijn verlangen:
'Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijn aardse boeien;
ontwortelt mij, ontdelft
mij!... Henen laat mij,...'

Dit is de verwelkoming van de beminde Broeder Dood.
*

**

De problemen van leven en dood hebben de mensen altijd gezien in een religieus
perspectief. Religie echter was immer een belangrijk cultuur-element. Christelijk
humanisme dus, zo het volledig wil zijn, moet naast zijn intellectuele, ethische en
aesthetische aspecten, de eschatologische problemen mee bevatten: de opperste
schoonmenselijkheid immers bloeit open aan de overzijde van het graf.
De dood is echter nog meer dan het individueel bereiken van persoonlijke
volmaaktheid. De laatste goddelijke omschepping van de mens in de gloed van het
lumen gloriae, is slechts de ultime schakel van een gigantisch buiten-tijdelijk plan.
God immers staat niet eerst aan het einde, Hij stond ook bij het begin van elk
menselijk lot, want van alle eeuwigheid leefde de mens in Gods denken en beminnen.
Stammend uit de eeuwigheid gaat hij bij de dood opnieuw de

Streven. Jaargang 2

1171
eeuwigheid in. Door een eeuwige daad werd de sterfelijke mens tot het bestaan
geroepen. Vóór de wereld werd, was hij, badend in de heerlijkheid van Gods goedheid,
bestraald door Gods lichtende plannen over hem. Hij was het voorwerp van een
onmetelijke, alles-beheersende liefde. Zelfs was deze gedachte mens van alle
eeuwigheid een onderdeel van Gods geluk en heerlijkheid. Gaandeweg heeft het
leven voor elke mens het geheim van Gods plan over hem en van zijn bestemming
geopenbaard, en wanneer deze goddelijke bedoelingen vrij in hem verwezenlijkt
zijn, wordt hij, op een voor hem onbekend uur, opgeroepen ter verantwoording. Is
dit geen personalisme in een alles ontstijgende betekenis? Aldus is de dood niet de
blinde sprong in de eeuwigheid: hij is de terugkeer naar 's mensen eeuwige Oorsprong,
waar hij voor altijd werd bemind.
Liefde en erbarmen spannen hier de nimbus. Onvermoed rijk en diep wordt aldus
het woord van de Franse dichter: 'mourir et aimer est une et même chose.'
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Vanwaar het Heelal?
door Dr J. Stein
DIE vraag stelde J.W. Campbell in de afscheidsrede bij zijn aftreden als voorzitter
van de Koninklijke Astronomische Vereniging van Canada, op 14 Januari 1949.1.
Mijn onderwerp, zo begint hij, moge pretentieus klinken. Sinds lang vraagt de
mensheid met belangstelling naar de verschillende phasen der evolutie van het
physisch heelal; maar daarbij bepaalde men zich meestal tot de ontwikkeling van
bepaalde onderdelen. Zo hebben wij theorieën omtrent den oorsprong van het
zonnestelsel, over de evolutie van afzonderlijke sterrenhopen. Zo geeft Russell ons
zijn diagram van een reeks van sterren in verschillende stadia van ontwikkeling, van
af de rode reuzensterren in het vroegste stadium geleidelijk toenemend in temperatuur
tot het blauwe stadium bereikt is, en vandaar geleidelijk afnemend in lichtsterkte en
temperatuur tot het laatste stadium.
Maar al die theorieën gaan uit van een reeds bestaand heelal. En de spreker stelt
de vraag: vanwaar dat heelal?
Dat algemeen probleem wil hij bespreken. Hij doet het, zonder te willen suggereren,
dat er een bepaald antwoord kan worden gegeven, maar veeleer met het doel, om
duidelijk te doen uitkomen, welke moeilijkheden aan dat probleem verbonden zijn.
Tegenover het denkbeeld, dat het heelal zou zijn geschapen op een zeker tijdstip
in het verleden, staat het idee, dat het heelal geen begin heeft gehad, of met andere
woorden, van eeuwigheid bestaan heeft. Na het vóór en tegen van beide ideeën te
hebben gewogen, besluit de spreker met een 'non liquet', en laat de keuze aan ieders
oordeel over.
Voor den gelovigen Christen bestaat die twijfel niet. Hij weet uit de goddelijke
Openbaring, dat de wereld niet van eeuwigheid is: 'In den beginne schiep God hemel
en aarde.' Afgezien van de omstreden vraag, of God de wereld van eeuwigheid had
kunnen scheppen, leert ons een eenvoudige overweging dat het wereldproces, zoals
het feitelijk is, een begin moet hebben gehad. Een proces, dat ons tot het
tegenwoordige stadium heeft gebracht, kon niet van eeuwigheid daarheen op weg
zijn geweest. Het zou dit stadium reeds oneindig eerder hebben bereikt, dan nu
feitelijk

1.

J.W. CAMPBELL, 'The Universe-Whence?' The Journal of the Royal Astronomical Society
of Canada 43. 49. 1949.

Streven. Jaargang 2

1173
het geval is. Het proces moet noodzakelijkerwijze op een bepaald tijdstip zijn
begonnen.2.
Tot welke consequenties omtrent den aanvang der dingen leiden ons de moderne
cosmogonieën?
In het April-nummer van dit tijdschrift heeft F. Bertiau S.J. een klare uiteenzetting
gegeven van de theorie van het uitdijend heelal, volgens de geniale opvatting van
den priester-astronoom G. Lemaître, hoogleraar aan de Universiteit van Leuven.
Volgens die theorie kunnen er hoogstens enkele tientallen milliarden jaren verlopen
zijn, sedert de 'ontploffing' van het oer-atoom, waarin alle materie en energie
oorspronkelijk gecondenseerd was binnen een ruimte met een straal niet veel groter
dan die van ons zonnestelsel. Na die ontploffing is de straal der ruimte met steeds
afnemende snelheid toegenomen, tot hij de grootte van een milliard lichtjaren bereikt
en langzaam gepasseerd heeft, toen de afnemende aantrekking en de toenemende
afstoting elkaar in evenwicht hielden. Daarna kreeg de afstoting de bovenhand en
nam de uitzetting van het heelal weer met versnelde vaart toe. Tegenwoordig zou de
straal der wereldruimte ongeveer tien milliard lichtjaren bedragen.
Lemaître besluit zijn uiteenzetting met een kort woord te wijden aan den oorsprong,
dien zijne theorie toeschrijft aan het heelal. Die oorsprong, zo zegt hij,3. tekent zich
voor ons geestesoog af tegen een achtergrond, die onze verbeelding en ons verstand
als een onoverkomelijke barrière in den weg staat. En hij vergelijkt den ruimte-tijd
met een kegelvormig bekerglas. Men beweegt in de richting der toekomst, als men
een der beschrijvende lijnen volgt naar den bovenrand van het glas. Men gaat rond
in de ruimte, als men een cirkel volgt loodrecht op de beschrijvende lijnen. Gaat men
in gedachten terug in den tijd, dan komt men op den bodem van den beker, en nadert
men het ogenblik, dat geen gisteren had, omdat er gisteren nog geen ruimte was. Dat
was het natuurlijk begin van de wereld, een oorsprong waarvóór men zich geen
vóórbestaan kan denken, omdat het 't begin der ruimte was en men zich niets kan
voorstellen zonder ruimte...
Zover Lemaître. Aan den verstandigen lezer laat hij de gevolgtrekking over. En
die ligt voor de hand. Dat oer-atoom, dat er niet was in den beginne, kwam toch niet
'uit de lucht gevallen.' Vóór het begin der wereld was er geen ruimte noch tijd. Wel
was er de onveranderlijke eeuwigheid van God, en deze duur was er al vóór de
schepping, maar deze onderstelt geen tijd vóór de schepping. De reële tijd is tegelijk
met de wereld geschapen.4. Door God.

2.
3.
4.

Vgl. T. PESCH, 'Welträthsel' II. 134. 1884.
G. LEMAITRE, 'L'hypothèse de l'atome primitif.' Revue des Qu. Sc. 9. 338-9. 1948.
Vgl. P. HOENEN S.J., 'Philosophie der Anorganische Natuur.' 3e dr. 296. 1947.
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Vergeten wij niet, dat de theorie van Lemaître, hoe schitterend en vernuftig ook, ten
slotte een hypothese is, waarvan de bevestiging, zoals hij zelf in alle bescheidenheid
erkent, nog afhangt van het resultaat van zeer ingewikkelde berekeningen en van
experimentele feiten, waarvoor misschien de grote spiegel van Mount Palomar de
gegevens kan leveren.
Ook de astronoom C.F. von Weiszäcker5. gaat in zijn cosmogonie uit van de
hypothese, dat de vorming en vluchtbeweging der spiraalnevels, tegelijk met het
ontstaan van het mengsel der zware elementen, 3 à 4 milliard jaren geleden begon
met de ontploffing van een 'oer-ster', die de totale massa van het heelal bij enorme
temperatuur en druk in zich verenigde. Ziehier een staaltje van de fabelachtige
toestanden, die volgens hem in die oer-ster heersten: temperatuur 230 milliard graden,
dichtheid 40 milliard kilogram per kubieke centimeter, druk 760 quadrillioen
atmosferen. Geheel de materie van het heelal, ongeveer 5000 trillioen zonne-massa's,
besloten binnen een volumen met een straal ongeveer gelijk aan den afstand der zon
tot de kleine planeet Ceres, of slechts 1 ⅓ maal den straal van de reuzenster Antares!
Een der grootste astrophysici der laatste jaren was ongetwijfeld Sir Arthur
Eddington, in 1944 op 62-jarigen leeftijd aan de wetenschap ontvallen. Ook op het
gebied der philosophische grondslagen der natuurwetenschap heeft hij zijn eigen
ideeën geuit, voornamelijk in zijn 'The Nature of the Physical World', en in 'The
Philosophy of Physical Science', denkbeelden, die in de kringen der theoretische
physici niet zonder tegenspraak zijn gebleven. In zijn 'The Expansion of the Universe'
verklaart hij, dat hij niet instemt met Lemaître's 'vuurwerk-theorie.'6. Hij zelf stelt
zich den oer-toestand voor7. als een uiterst diffuse, gelijkmatige verdeling van protonen
en electronen, die de gehele sferische ruimte vulde en gedurende een uiterst langen
tijd ongeveer in evenwicht bleef, totdat de inherente instabiliteit de bovenhand kreeg.
Kleine onregelmatige storingen hoopten zich op, en de evolutie zette in. In het eerste
stadium vormden zich verdichtingen, die zich tot melkwegstelsels ('galaxies')
ontwikkelden; dan begon een uitdijing, die automatisch in snelheid toenam, en die
zich nu aan ons openbaart in de vlucht der spiraalnevels.
In de ontwikkeling van het wereldproces spelen de wetten der thermodynamica
een hoofdrol.8. De eerste wet leert ons, dat het arbeidsvermogen in het heelal
onverwoestbaar is: het kan andere vormen aannemen, maar de totale hoeveelheid
blijft onveranderd. Daar die energie de bron is van alle beweging en leven, zou men
kunnen denken, dat ook het leven

5.
6.
7.
8.

Aangehaald in A. UNSOLD, 'Kernphysik und Kosmologie.' Zeitschr. für Astrophysik 24.
296, 302. 1948.
Sir Arthur EDDINGTON, 'The Expanding Universe.' 59. 1946.
t.a. p. 56.
Vgl. Sir James JEANS, 'The Universe around us.' 4th Edition 1945. 276-280.
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onverminderd kan blijven voortduren. Maar de tweede wet der thermodynamica leert
ons, dat dit niet het geval kan zijn. De energie is onderhevig aan gestadige degradatie,
een vermindering van bruikbaarheid. Licht en warmte zijn beiden vormen van energie,
en een millioen ergs aan licht kan gemakkelijk getransformeerd worden in een millioen
ergs aan warmte, maar niet omgekeerd. Stralingsenergie van kortere golflengte streeft
naar omzetting in een vorm van langere golflengte. De stralingsenergie der zon,
bestaande uit licht en warmte van alle golflengten, die in de steenkolenlagen is
vastgelegd, wordt bij het verbranden der steenkolen weer omgezet in licht en warmte:
warmte zelfs meer, maar licht veel minder dan de zon er oorspronkelijk in gelegd
heeft. De slotsom is, dat een hoeveelheid licht omgezet is in een hoeveelheid warmte.
Zo leert ons de thermodynamica, dat al de verschillende vormen van energie
verschillende graden van bruikbaarheid bezitten, en dat de omzetting altijd geschiedt
in de richting van hogere naar lagere bruikbaarheid. En als de laagste sport der ladder
bereikt is, houdt alle leven op, en er blijft een dood heelal over, waarin alle lichamen
dezelfde temperatuur hebben. - Wetenschappelijk uitgedrukt: de entropie van het
heelal neemt gestadig toe, tot zij haar maximum bereiken zal op een niet oneindig
ver verwijderd tijdstip in de toekomst.
En hoe staat het met het verleden?
Wij hebben reeds betoogd, dat het wereldproces noodzakelijkerwijze een begin
moet hebben gehad. 'Het is ondenkbaar, zo zegt Eddington,9. dat wij de erfgenamen
zouden zijn van een oneindigen tijd van voorbereiding... wij hebben gezien, dat het
heelal aan het aflopen is: tussen het begin van den tijd en den dag van heden moeten
wij plaats vinden voor het opwinden van het heelal... De astrophysica van het laatste
driekwart eeuws vordert een datum, waarop het samenstel van het heelal werd
geschapen in een staat van hoge organisatie, of waarop een vóórbestaand samenstel
begaafd werd met die organisatie, die sindsdien op kwistige wijze verloren raakt.
Bovendien is die organisatie de antithese van het toeval. Het is iets, wat niet door
toeval kon tot stand komen.
Dit feit, zo gaat Eddington voort, is vaak gebruikt als een argument tegen een te
agressief materialisme. Het werd aangehaald als een wetenschappelijk bewijs voor
de tussenkomst van den Schepper op een niet oneindig ver verwijderd tijdstip in het
verleden. Maar, zo zegt hij, ik ben er niet voor, daaruit enige overhaaste conclusie
te trekken. Als wat te grof moeten zowel natuurvorsers als theologen de naieve
theologische leer beschouwen, die (behoorlijk vervormd) tegenwoordig in elk
handboek der thermodynamica wordt gevonden, dat God enige billioenen jaren
geleden het heelal heeft opgewonden en het verder aan zijn lot heeft overgelaten.

9.

Sir Arthur EDDINGTON, 'The Nature of the Physical World.' 89-91. 1947.
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Men kan dat beschouwen als de werk-hypothese der thermodynamica, veeleer dan
als haar geloofsverklaring. Het is een van die conclusies, waaraan men logisch niet
kan ontkomen - maar zij lijdt onder het euvel, dat zij ongelofelijk is. Als
wetenschappelijk man geloof ik niet, dat de tegenwoordige orde begonnen is met
een knal (a bang); onwetenschappelijk voel ik mij evenzeer onwillig dat aan te nemen
vanwege de daarin betrokken discontinuïteit in de goddelijke natuur.'
Bij deze ontboezeming merken wij het volgende op. Inderdaad is het een dwaasheid
aan te nemen, dat God het heelal na de schepping aan zijn lot zou hebben overgelaten:
een oude dwaling, die als deisme bekend staat. De christelijke wijsbegeerte, in
overeenstemming met de openbaring, leert ons, dat Gods werking in de wereld zich
niet beperkt tot de eerste scheppingsact; zij blijft noodzakelijk voor de instandhouding
der wereld. De wereld ontvangt voortdurend haar aanzijn van God, zoals zij het op
het ogenblik der schepping ontving. De instandhouding der dingen door God, zo
zegt de hl. Thomas, geschiedt niet door een nieuwe acte, maar door de voortzetting
van de act, die hun het aanzijn gaf.10. God is niet zoals de architect, die na den bouw
heengaat, terwijl het gebouw blijft staan; neen, de wereld zou onmiddellijk in het
niet terugzinken, indien God zijn beschermende hand terugtrok.11. En niet alleen in
hun zijn, maar ook in hun werking zijn de schepselen afhankelijk van Gods effectieve
medewerking, zonder dat daarmede aan hun natuurlijke activiteit in het minst afbreuk
wordt gedaan.
Zo was dus de tijdsduur van het wereldproces eindig in het verleden, zoals die
eindig zal zijn in de toekomst. Toch is er, zo zegt Eddington,12. een zekere school,
voor wie de finale aftakeling van het heelal iets onuitstaanbaars is, en die zich vermeit
in verschillende verjongingstheorieën. Hun mascotte is de vogel Phenix. Zou er dan
toch geen tegenproces denkbaar zijn, waardoor de straling in de ruimte weer vergaard
wordt, en zich ontwikkelt tot protonen en electronen, en het proces opnieuw aanvangt?
Dat is reine speculatie, en met dat al kan men het onverbiddelijk aflopen van de
wereld door verlies aan organisatie niet stop zetten. Wie verlangt naar een heelal,
dat onbepaald lang in activiteit kan volharden, moet een kruistocht ondernemen tegen
de tweede wet der thermodynamica. Maar wij zien geen kans, hoe de aanval slagen
kan. Het is een punt, waarover de wetenschap zwijgt, en alles wat men er vóór kan
zeggen, is vóóroordeel.
Men ontmoet soms de tegenwerping, dat de ommekeer van het wereldproces niet
absoluut onmogelijk is, omdat de tweede wet niet berust op

10.
11.
12.

S. THOMAS. Summ. Theol. I. 9. 104, a. 2 ad 4.
S. AUGUSTINUS, 'De Genesi ad litt.' 4 c. 12.
t.a. p. 91-2.
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zekerheid, maar enkel op waarschijnlijkheid. Zelfs aangenomen, dat dit zo is, is die
waarschijnlijkheid dan toch van een geheel bijzondere orde. Professor Whittaker13.
vergelijkt de mogelijkheid van den ommekeer met het volgende geval. Neem een
volledig kaartspel. Rangeer elk van de vier soorten van kaarten - schoppen, harten,
ruiten, klaveren - ordelijk in hoopjes, van de aas tot de twee, en leg de vier hoopjes
op elkaar. Schudt dan het hele pak zo lang, tot alle spoor van orde verdwenen is. Hoe
groot is dan de kans, dat na een nieuw schudden de oorspronkelijke orde weer
toevallig terugkomt? Die kans is van één tegen het getal 1 gevolgd door 68 nullen!
En dat is nog slechts een kinderspel vergeleken met de kans op ommekeer van het
wereldproces.
Eenmaal vastgesteld, dat het wereldproces een begin moet hebben gehad, heeft
men zich afgevraagd, hoeveel jaren sinds den aanvang daarvan verstreken zijn.
In het jaarverslag der Royal Astronomical Society over de vorderingen der
astronomie in 194614. geeft B.J. Bok een overzicht over den stand der kwestie van de
'tijdschaal' van het heelal, een term, die thans bij voorkeur gebruikt wordt in plaats
van de uitdrukking 'de ouderdom van het heelal' om een vast uitgangspunt in het
verleden aan te duiden afgezien van de vraag naar het absolute begin van den
kosmischen tijd. In de twintiger-jaren waren de astronomen er vrijwel over eens, dat
het melkwegstelsel en de meeste sterren daarin van één tot tien billioen jaren hadden
bestaan in den meer of minder tegenwoordigen vorm. Nog in 1929 vatte Jeans de
meningen der meeste astronomen samen in de stelling, dat vele lijnen van evidentie
samenliepen, om aan de grote massa der sterren een ouderdom van 5 tot 10 billioen
jaar toe te schrijven, en dat alle kosmische nevels even oud konden zijn. Volgens die
zienswijze kon de geschiedenis van het heelal der sterren en galaxies rugwaarts
worden gevolgd tot op zijn minst duizend maal den aangenomen ouderdom van het
zonnestelsel (3 milliard jaren).
Omtrent 1930 werd het duidelijk, dat een nadere herziening van het probleem aan
de orde was. De spoorslag daartoe werd gegeven door de ontwikkeling van de
spectaculaire hypothese van het uitdijend heelal, die aan de Sitter aanleiding gaf tot
de volgende uiting: de bekoring is groot om het tijdstip van het begin der expansie
gelijk te stellen met den aanvang der wereld, wat daarvan ook de betekenis zijn moge.
Maar astronomisch gesproken was het begin der uitdijing eerst 'van gisteren', niet
veel vroeger dan de vorming der oudste rotsen op aarde. En de Sitter was niet geneigd,
die korte tijd-schaal toe te passen op de algemene evolutie

13.
14.

Sir Edmund WHITTAKER F.R.S., 'The Beginning and End of the World.' 38. 1942.
Monthly Notices Royal Astr. Soc. 106. 61. 1946.
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der sterren. Hij stelde, dat de afzonderlijke sterren en sterrenstelsels enige duizenden
malen ouder konden zijn dan het heelal in zijn geheel.
De overgang van de lange naar de korte tijdschaal (± tien milliarden jaren)
geschiedde tussen 1934 en 1937. In de discussie over den ouderdom van het heelal,
gehouden in de April-vergadering van 1935 van de Royal Astronomical Society15.
verdedigde Jeans nogmaals zijn standpunt van de lange tijdschaal, voornamelijk
gebaseerd op zijn onderzoekingen omtrent den ouderdom van wijde bewegende
sterrenhopen, de gelijkmatige verdeling der energie onder de sterren, en de statistieken
van de banen der dubbelsterren. Daarna sprak Eddington, die de voorkeur gaf aan
de korte tijdschaal, gebaseerd op de uitdijing der kosmische nevels. Eens had het
heelal der galaxies een minimalen omvang en de vraag kan gesteld worden, of dit
de aanvang der dingen was. Wil men met de Sitter aannemen, dat de sterren veel
ouder waren dan de galaxies, dan moet men veronderstellen, dat, zegge een billioen
jaren geleden, de sterren wijd uiteen verspreid waren, maar dat alle zich binnenwaarts
bewogen, om twee of drie milliard jaren geleden alle tegelijk in een kleine ruimte
samen te treffen. Die idee lijkt fantastisch. Ook Milne was het met Eddington eens,
dat het denkbeeldig bestaan van een materieel heelal vóór den natuurlijken nul-tijd
tot een volkomen fantastisch wereldbeeld leidt.
In het Maart-nummer 1936 van 'The Observatory'16. bestreed Bok de argumenten
van Jeans voor de lange tijdschaal. En hij besloot zijn artikel met te zeggen, dat de
theorie van het uitdijend heelal leidt tot een 'catastrophe' die drie milliard jaren geleden
plaats vond, en dat men verleid wordt, om den oorsprong van sterren en sterrenstelsels
proefsgewijze op het tijdstip dier catastrophe te plaatsen. Maar met opzet heeft hij
onbesproken gelaten, wat lang vóór de catastrophe kon hebben plaats gevonden. Wij
mogen hier niet de mogelijkheid onvermeld laten, dat de waargenomen enorme
verschuivingen der spectraallijnen naar rood in de spectra der kosmische nevels niet
te wijten zouden zijn aan de snelle heenvlucht der spiraalnevels, maar aan een nog
onbekend physisch beginsel.17. Zou het niet mogelijk zijn, dat de lichtquanta op hun
lange reis van vele millioenen jaren door de wereldruimte aan energie verliezen en
daardoor naar rood afzakken? Nieuwere waarnemingen zijn nodig, om te onderzoeken
of deze ad hoc gestelde hypothese steekhoudend kan zijn. Dan ware er van geen
uitdijing van het heelal meer sprake.
Ook afgezien van deze uitdijing komt Bok tot het besluit, dat de meeste
aanwijzingen pleiten ten gunste van de korte tijdschaal (3 tot 5 milliard

15.
16.
17.

Verslag in 'The Observatory' 58. 108. 1935.
BOK, Bart J., 'Galactic Nebulae and the Cosmic Time - Scale.' The Observatory 59. 76.
1936.
Edwin HUBBLE, 'The Observational Approach to Cosmology.' 22-44. 1937.
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jaren). Het bewijs berust hoofdzakelijk op het voortbestaan van meer of minder dichte
sterrenhopen en -stromen, zoals die in de Stier, de Grote Beer, de Plejaden enz., die
op den langen duur zich verstrooien en uiteenvallen en wier verleden daarom
hoogstens enkele milliarden jaren kan bedragen. Ook het betrekkelijk geringe aantal
van wijde dubbelsterren pleit tegen de lange tijdschaal.
Tot een zelfde resultaat komt ook A. Unsöld in zijn 'Kernphysik und kosmologie'.18.
Alle met de ervaring verenigbare cosmogonieën, zo zegt hij, leiden overeenstemmend
tot het besluit, dat de afmetingen der wereld vroeger aanzienlijk geringer waren en
voor één à tien milliard jaren hun minimum bereikt hebben. Het vermoeden ligt voor
de hand, dat de melkweg en de andere spiraalnevels toen ontstaan zijn, tegelijk met
de materie der aarde en der meteorieten. Alles wel beschouwd kan men 5 milliard
jaren als de hoogste grens voor den 'ouderdom der wereld' stellen, een aanduiding,
die ten volle gerechtvaardigd lijkt, daar er blijkbaar geen oudere kosmische objecten
bestaan. In elk geval kan men met vrij grote zekerheid aannemen, dat de spiraalnevels
en de melkweg, met het mengsel der op aarde en in de meteorieten aanwezige
elementen binnen een betrekkelijk korte tijdsruimte 3 à 4 milliard jaren geleden
'ontstaan' zijn.
Volgens de jongste cosmogonische onderzoekingen heeft dus voor 3 tot hoogstens
10 milliard jaren een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen plaats gegrepen,
waardoor het wereldproces in gang is gezet.
Ongerijmd is de veronderstelling, dat de materie of energie te voren bestond in
een volkomen inerten toestand, waaruit zij op een gegeven ogenblik spontaan tot
activiteit zou zijn ontwaakt. Want waardoor kon dat ogenblik voorbeschikt zijn
geweest boven alle andere ogenblikken der eeuwigheid?19. Het begin van het
wereldproces, zo erkent Eddington20., schijnt onoverkomelijke moeilijkheden te
bieden, tenzij men er in toestemt, het als zuiver 'bovennatuurlijk' te beschouwen. Wij
hebben reeds gezien, waarom Eddington zich daartoe niet geneigd voelde. En toch
is Gods scheppingsdaad de enig ware en volkomen redelijke oplossing.
Besluiten wij met de woorden van Professor Whittaker21.: 'Als wij met zuivere
wetenschappelijke methodes de ontwikkeling van het stoffelijk heelal in het verleden
nasporen, dan komen wij ten laatste tot een kritischen toestand, vóór dien geen
werking der natuurwetten, zoals wij die kennen, meer mogelijk was; in feite: een
Schepping. Natuur- en Sterrenkunde kunnen ons door het verleden terug naar den
aanvang der dingen leiden, en aantonen, dat er een Schepping moet geweest zijn:
maar van de Schepping zelf kan ons de wetenschap geen rekenschap geven.'

18.
19.
20.
21.

A. UNSOLD. t.a. p. 292.
WHITTAKER, t.a. p. 63. Vgl. id. Space and Spirit. Theories of the Universe and the
Arguments for the Existence of God. 116. 1946.
The Expanding Universe. 125.
WHITTAKER, t.a. p. 4.

Streven. Jaargang 2

1180

China onder Communistisch Bewind
door Dr A. Thomas
Nous viendrons à bout de
l'Occident par l'Orient.
Lenin.
IN het Verre Oosten zoeken 450 millioen mensen hun weg. Hierbij staat niet alleen
het lot van het talrijkste volk ter wereld op het spel. De richting die China inslaat,
bepaalt grotendeels de politieke oriëntering van Azië. De veiligheid van de Pacifiek
hangt er ten nauwste mee samen. De machtsverhoudingen in de zó klein geworden
wereld worden er door gewijzigd in een mate die, zo niet onmiddellijk, dan toch op
lange termijn, beslissend kan zijn.
China is altijd rijk geweest aan verrassingen. Als een phenix is het immer weer
uit zijn as opgerezen. Herhaaldelijk heeft het zijn veroveraars weten te absorberen
door het bekend proces van 'la sinisation des barbares'. Steeds bleef het trouw aan
zichzelf. Zullen ook ditmaal de geestelijke krachten van dit land, het rijkste aan
menselijke ervaring, sterker blijken te zijn dan de geweldige machten en invloeden
die zich thans doen gelden? Het is te vroeg om deze vraag te beantwoorden. Wel kan
men de betekenis van de jongste gebeurtenissen en hun terugslag op de positie der
betrokken grootmachten enigszins vermoeden. In dit opzicht is de herinnering aan
een paar feiten uit een recent verleden niet overbodig.

Terugblik
Een kwart eeuw geleden toog Tsjang-Kai-sjek zelf, in opdracht van Soen-Yat-Sen de vader der Chinese Republiek - naar Moskou om aldaar met Trotsky te
onderhandelen voor het verkrijgen van militaire steun. Hij kreeg Borodin, een handige
organisator, die met zijn adviseurs vier jaar lang grote invloed op de Kwo-Min-Tang
uitoefende en aanzienlijk tot de zegepraal van de revolutionnaire legers bijdroeg.
Het heeft zeer weinig gescheeld of toen reeds werd een communistisch bewind in
China gevestigd.
Tsjang-Kai-sjek heeft dit in extremis verhinderd door zich plots tegen de
communisten te keren. Het gebeurde kort na de dood van Soen-Yat-Sen. De volte-face
wordt verklaard doordat Tsjang-Kai-sjek het spel der Sovjets - onder meer door het
onderscheppen van communistische instructies -
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zou hebben doorzien. Doch de mislukking van Moskou's plan om het lot van het
grootste Aziatische rijk met dit van de grootste Euraziatische macht in het teken van
hamer en sikkel te verbinden, schijnt eveneens in verband te staan met de toenmalige
verscheurdheid in de communistische rangen. Ook Lenin - de vader der Russische
Revolutie - was rond die tijd gestorven en zijn opvolging werd het teken van een
strijd tussen twee standpunten, namelijk van Trotsky die de wereldrevolutie
onmiddellijk en met alle middelen wilde doorzetten, en dat van Stalin die het ogenblik
daartoe nog niet gekomen achtte en de voorkeur gaf aan een omzichtige en geleidelijke
actie, waarbij de economische en militaire uitbouw van Rusland het eerste
programmapunt vormde.
In China gaf Borodin, niet in de laatste plaats om plaatselijke redenen, de voorkeur
aan een geleidelijke actie. Hij was overtuigd van de noodzakelijkheid van een
overgangsperiode. Doch ook daar waren er aanhangers van de Trotskistische methode
die voor een beslissende actie en voor uiterste maatregelen opkwamen. Het resultaat
was een verwarde tactiek die de totale mislukking van de communistische opzet in
China en het discrediet van Borodin tot gevolg hadden. Deze les werd niet vergeten.
Overlast met binnenlandse problemen en overeenkomstig Stalin's tactiek, heeft
de Sovjet-Unie jarenlang de Chinese communisten aan hun lot overgelaten. Het werd
een harde strijd om zich te handhaven ondanks de verwoede aanvallen (10 veldslagen
van 1931 tot 1934) door Tsjang-Kai-sjek uitgevoerd. Dit belette echter niet dat grote
provincies onder communistisch bewind kwamen te staan. De handige agrarische
hervormingen die aldaar werden doorgevoerd en gericht waren tegen het groot
grondbezit en de rijke boeren, zonder dat tot het collectiviseren van de landbouw
werd overgegaan, is niet alleen van communistische zijde beschouwd als een succes
en heeft een diepe indruk gemaakt op de bevolking. Ook deze les werd niet vergeten.
De Japanse agressie bracht acht jaar lang, hoewel aanvankelijk niet zonder moeite
(zijn beste troepen wenste Tsang-Kai-sjek tegen de Chinese communisten te
gebruiken) de nationale en de communistische troepen in een zelfde kamp tegen de
vreemde veroveraar samen. De val van Japan deed echter de burgeroorlog opnieuw,
heviger dan ooit, oplaaien.
De pogingen om een door de U.S.A. zeer gewenste nationale coalitieregering tot
stand te brengen, leden schipbreuk. Dank zij het overnemen van de Russische posities
in Noord-China en dank zij de belangrijke hoeveelheden buitgemaakte Japanse
wapens konden de communistische troepen het vermoeide en gedemoraliseerde leger
van Tsjang-Kai-sjek een zware slag toebrengen. In zeven maanden vielen vijf grote
steden in hun handen: Moukden, Peping, Nanking, Hankou en Shanghai. Op de
vorming
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van een nieuwe verdedigingslijn in de provincie Kwangsi kunnen geen al te grote
verwachtingen worden gebouwd.
De snelle ineenstorting van het nationalistische China hoeft niet uitermate te
verwonderen. De grote persoonlijke verdienste van Tsjang-Kai-sjek heeft niet kunnen
opwegen tegen het feit, dat hij zijn lot verbonden had met een kleine groep van
bevoorrechten die hun persooonlijke en familiale belangen boven die van de natie
stelden, die koppig vasthielden aan het handhaven van feodale wantoestanden, die
er niet in slaagden een corrupte administratie te zuiveren en die weigerden het enig
doeltreffend wapen tegen de opmars van de communistische troepen te gebruiken,
met name de sociale en vooral de agrarische hervorming.

De nieuwe democratie
Indien de communisten er in geslaagd zijn de leiding te nemen van de sociale revolutie
die zich in China sedert 1911 voltrekt, dan is het vooral omdat ze de agrarische
hervorming in hun schild voeren. Hieruit kan men echter niet besluiten dat het bij
zulke hervorming zal blijven. De algemene indruk is integendeel, dat het eerbiedigen
van private eigendom, het schadeloosstellen van kooplieden en industriëlen, het
tolereren van private ondernemingen en coöperatieven naast staatsbedrijven, het
aanwakkeren van het handelsverkeer en van de productie, een stel van
overgangsmaatregelen vormen die tot doel hebben het vertrouwen van de massa te
winnen en de volgende phase van een plan tot verwezenlijking van de ideale
marxistische staat voor te bereiden. Ook de Europese volksdemocratieën hebben hun
overgangsperiodes gekend. In China is, wegens de zeer individualistische en
traditionalistische neigingen van de bevolking en in het licht van de reeds opgedane
ervaringen, zulke overgangsperiode meer dan waar ook gewettigd.
Uitgaande van de vaststelling dat Mao-Tse-Toeng niet in Moskou is gevormd, dat
hij lang alleen heeft gestaan in zijn strijd tegen Nationalistisch China, dat zijn militaire
successen met behulp van buitgemaakte Japanse wapenen werden bevochten en dat
hij tenslotte met matigheid en realiteitszin optreedt, zijn sommigen hun wensen voor
werkelijkheid gaan houden en zien zij reeds in de Chinese communistische leider
een toekomstige Tito, die de richtlijnen van het Kremlin niet slaafs zal opvolgen,
een Tito van Aziatisch formaat.
Totnogtoe zijn geen ernstige symptomen van een Titoïsme - althans op korte
termijn - in China te bespeuren. Integendeel, Mao-Tse-Toeng aarzelt niet te wijzen
op de noodzakelijkheid om de revolutionnaire krachten te bundelen en een
anti-imperialistisch front onder leiding van de Sovjet-Unie op te richten. Overigens
is het kenschetsend voor de houding van de
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Chinese communisten dat zij geen woord protest of kritiek hebben geuit over de
greep van de Sovjets op Mandsjoerije, één der rijkste en industrieel een der meest
ontwikkelde gebieden van China. De trouw der Chinese communisten ten overstaan
van de Sovjet-Unie heeft dus een zeer zware proef goed doorstaan.
Dat de kern en de leiding van de nieuwe democratie zuiver marxistisch-leninistisch
is, schijnt daarom moeilijk te ontkennen. Ook de Partij (Koeng Tsjang Tang) vertoont
de klassieke communistische structuur: Politburo, Opperste en Algemene Sovjet,
Staatspolitie die hier de naam draagt van Veiligheidspolitie. Wat verder van het
centrum verwijderd is, schijnt echter minder van de orthodoxe doctrine te zijn
doordrongen. De grote struikelblok van de nieuwe democratie zal echter zijn het
vestigen van een centraal gezag in een land dat steeds een verregaande decentralisatie
gekend heeft, waar de afstanden enorm zijn en de verbindingslijnen zeldzaam en dat
sedert jaren aan de anarchie is overgeleverd. Een Unie der Chinese socialistische
Sovjetrepublieken zal hier wellicht de aangewezen formule zijn. Het valt nog te
bezien of de generaals, die plaatselijk het gezag zullen uitoefenen, niet in hun vroegere
gewoonten van 'warlords' zullen hervallen.
In de kleine Europese gecentraliseerde staten is het niet moeilijk, ééns dat men de
macht in handen heeft, iedere politieke oppositie te smoren. In China kunnen de
communisten geen gecentraliseerd staatsapparaat overnemen want dat bestaat niet.
Het moet worden geschapen. Aan deze taak hebben zich velen reeds vruchteloos
gewaagd. Daarom is het te voorzien dat de onmiddellijke gevolgen van de ommekeer
in China niet zó vèrstrekkend zullen zijn.
In de veronderstelling dat, ondanks alles, Mao-Tse-Toeng er in slaagt een sterke
communistische staat op te bouwen, dan rijst inderdaad de vraag of dergelijke
georganiseerde massa een soepel instrument in de handen van Moskou zal zijn. Op
dit gebied is de vergelijking met de Europese satellietstaten evenmin mogelijk.
Misschien zou China zich dan wel herinneren welke de houding van de Sovjet-Unie
aanvankelijk te zijnen opzichte geweest is.

De positie van de Sovjet-Unie
In strijd met wat kon worden verwacht, hebben de zegepralen van Mao-Tse-Toeng
geen storm van geestdrift in de Sovjetpers ontketend. Blijkbaar wordt de vreugde
hierover in Rusland door een zekere malaise getemperd. De behaalde successen gaan
waarschijnlijk de verwachtingen te boven. Niemand, vooral niet in de Sovjet-Unie,
onderschat het belang van de nationalistische gevoelens in China. Het avontuur van
Borodin is nog niet vergeten. Het spel der Sovjets is daarom voorzichtig en zakelijk.
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De strategische en economische sleutels van China werden te Yalta in het geheim
door de Britse en Amerikaanse Regeringen aan Stalin overhandigd. De door het
Rusland der Tsaren verworven posities in Noord-Oost China werden aan Stalin
teruggeschonken (contrôle over de spoorwegen alsook over de havens Dairin en
Port-Arthur). Op dit gebied achtte men het overbodig de toestemming van China te
vragen. Deze toestemming kwam - noodgedwongen ten overstaan van het
éénheidsfront der Grote Drie - in ruil van de verbintenis van de Sovjet-Unie hulp en
bijstand te verlenen aan de Chinese Nationale Regering. De Sovjet-Unie heeft woord
gehouden door, ook thans nog, deze regering officieel te blijven erkennen. Het geldt
hier één der pijnlijkste bladzijden uit de hedendaagse geschiedenis.
Mandsjoerije is het enig gebied in China waar een oorlogsindustrie van enig belang
bestaat. Het industrieel apparaat dat met Japans kapitaal en onder Japanse controle
ten tijde van de Mandjoekwo-Staat werd opgericht, was bestemd om een kapitale
factor te vormen bij de economische wederopbouw van China. Na de val van Japan
maakte Rusland echter van de korte bezettingsperiode gebruik om dit industrieel
apparaat grotendeels naar veilige oorden te verplaatsen. Het totaal verlies hierdoor
door China ondergaan wordt op 858 millioen dollar geschat. Wat na die operatie aan
industriële bedrijven nog overbleef, ondermeer de mijnen die moeilijk konden worden
verplaatst, werd het voorwerp van een regeling met de Chinese communisten aan
wie een zeker aandeel in het beheer werd gegund.
De machtspositie die Rusland aldus verkregen heeft, kan evenzeer tegenover
afwijkende Chinese communisten als tegen niet-communistische regimes worden
gebruikt. Deze niet toevallige Russische actie schijnt er op te wijzen, dat de
Sovjet-Unie ongraag de snelle oprichting van een machtig modern en goed uitgerust
Chinees grondgebied zou zien. Zelfs indien de Sovjet-Unie over de materiële middelen
moest beschikken om aan het China van Mao-Tse-Toeng de nodige grondstoffen,
materieel en kaders te verschaffen, dan is het nog allerminst zeker dat ze dit
onmiddellijk zou doen. De kwestie stelt zich echter niet. Rusland en zijn satellietstaten
hebben zelf nog te grote behoefte aan industriële wederuitrusting om China op dit
ogenblik doelmatig te kunnen helpen. Hier is Mao-Tse-Toeng bijgevolg geheel op
het Westen aangewezen. Dit verklaart ten dele zijn matige en verzoenende houding
ten overstaan van Westerse belangen.

De positie van de U.S.A.
De over het algemeen zo geroemde Amerikaanse éénsgezindheid in buitenlandse
aangelegenheden, is ver van bereikt in zake het Chinees probleem. Vele Amerikanen,
onder andere Harold Stassen, kwamen op voor verdere en ruimere steun aan de
Nationalistische Regering. Zij
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stuitten op de hardnekkige weerstand van de Truman-administratie en inzonderheid
van Staatssecretaris Acheson, die als zijn mening te kennen gaf, dat dergelijke hulp
bijna zeker tot een catastrophe zou leiden. Zijn positie is zeer sterk omdat algemeen
wordt aangenomen dat aan het principe van de prioriteit der materiële hulp aan Europa
- een principe dat Roosevelt tijdens de oorlog voor de militaire hulp toepaste - niet
mag getornd worden. Overigens meent Acheson dat verdere steun aan Tsjang-Kai-sjek
niet in staat zal zijn om de loop der huidige gebeurtenissen merkelijk te wijzigen.
De Amerikanen vrezen bovendien door een koppig vasthouden aan een in hun
ogen verloren zaak, hun kansen voor de toekomst te compromitteren. Zij rekenen er
namelijk op dat het sterke Chinese nationalisme en de Russische imperialistische
neigingen, die vooral in Noord-China tot uiting komen, eens tot ernstige wrijvingen
zullen leiden. Daarom weigert het Amerikaanse Staatsdepartement volstrekt een
harde houding tegenover Mao-Tse-Toeng aan te nemen. Dergelijke houding zou als
zekerste gevolg hebben de Chinese communisten te verplichten ten allen prijze hun
heil te zoeken bij de Sovjet-Unie. Daarbij komt nog de druk uitgeoefend door de
handelskringen. Zij wijzen op het voorbeeld van Groot-Brittannië dat, wegens zijn
neutrale houding in het Chinese vraagstuk, in een bijzonder gunstige commerciële
positie verkeert. Zelfs de Amerikaanse missionarissen vragen om hun taak niet lastiger
te maken door het boycotteren van het nieuwe regime.
De New-York Times vatte enige weken geleden de politiek van de U.S.A. tegenover
China als volgt samen: Vriendschap met het Chinese volk, zonder een bepaalde groep
te bevoordelen. Geen militaire tussenkomst meer. Eens moet het nieuwe regime
kunnen erkend worden. Men kan niet rekenen op een vriendschappelijke houding
vanwege het communistisch China. Het nationalisme dat de huidige onvriendelijke
houding tegenover de U.S.A. verklaart, zal zich - zo hoopt men - eens tegen de
Sovjet-Unie keren.

Perspectieven
Indien niet alle tekenen bedriegen, zal China binnen afzienbare tijd geheel onder
communistisch bewind staan. De eventuele vorming van een coalitieregering kan
hieraan weinig wijzigen. Niet slechts sociale wantoestanden en corruptie van leidende
kringen zijn oorzaak van wat thans gebeurt; er is ook de manier waarop het Westen
China - en over het algemeen de achterlijke gebieden - heeft behandeld. Men denke
terug aan de opium-oorlog, aan de oorlog der Boxers, aan de handelsbetrekkingen
die het Hemelse Rijk niet wenste, aan de verdragen op voet van
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ongelijkheid gesloten en, last but not least, aan het jongste Yalta 'gentlemen
agreement'.
Het Westen plukt thans de vruchten van een droevige Verre-Oosten politiek. Het
Chinese volk wordt geleid door een diepe drang naar nationale zelfstandigheid, naar
sociale rechtvaardigheid en naar economische ontvoogding. Uitgeput door tientallen
jaren oorlog, burgeroorlog en wanbeheer, was het bereid om gelijk welke beweging
te volgen die onmiddellijk tastbare voordelen schijnt op te leveren. Dergelijke
beweging was niet te stuiten: 'A movement that meets the needs of the people cannot
be stamped out with a ruthless boot: the challenge must be met by something better.'1.
Zal de rode vloedgolf de zuidelijke grenzen van China niet overspoelen? Zal ze
zich niet over Zuid Azië, met name over Indochina, Siam, Birma, de Maleise staten
en Indonesië, uitspreiden? Het gevaar is niet denkbeeldig. Meer dan militaire en
economische hulp aan die gebieden, kan een politiek die tegenover het communisme
'iets beters' weet te stellen het dreigend gevaar weren.
Wanneer men de toestand in Azië in zijn geheel overschouwt, dan is de wens van
India om in het raam van het Commonwealth met het Westen samen te werken, zowat
het enige belangrijke lichtpunt aan een sombere horizon. De verdienste er van komt
geheel toe aan de moedige en realistische politiek die Groot-Brittannië tijdig heeft
toegepast. Een Brits Dominion, Australië, dat zich het meest blootgesteld voelt, ijvert
thans voor het sluiten van een Pacific-pact dat enigszins het tegenwicht zou vormen
tegen de enorme machtsconcentratie waartoe de verbondenheid van de Sovjet-Unie
met China leiden kan.
Men kan zich moeilijk ontdoen van de indruk, dat de dreigende betekenis van dit
perspectief in het Westen en vooral in de U.S.A. wordt onderschat. Beaat optimisme
en struisvogelpolitiek kunnen hier weinig helpen. Uit Mao-Tse-Toeng's verklaringen
blijkt duidelijk, dat in geval van internationale verwikkelingen de nieuwe democratie
aan de zijde der Sovjet-Unie zal staan.
In de Veiligheidsraad zal de Sovjet-Unie binnen afzienbare tijd niet meer geïsoleerd
zijn. Een meningsverschil tussen de grote Westerse mogendheden zal dan volstaan
om de taak van de Sovjet-Unie in de U.N.O. aanzienlijk te vergemakkelijken. Wie
weet of ook de Verenigde Staten, in zulk geval, niet een dankbaar gebruik van het
veto-recht zullen moeten maken!
Is het nodig er aan te herinneren, dat Moskou het er steeds op aanstuurde een wig
te drijven tussen de Westerse wereld en zijn exploitatiegebieden

1.

R.C. NORTH and J.H. PAASCHE: 'Moscou and the Chinese Communists'. Pacific Spectator,
Spring 1949.
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ten einde het kapitalistisch systeem aan de basis te ondermijnen? Naar de woorden
van de pioniers der Russische Revolutie 'kan de werkelijke wereldrevolutie eerst
beginnen wanneer de honderden millioenen volkeren van Azië zich in beweging
zetten'. En Lenin verklaarde reeds dat het Westen alleen door het Oosten kan worden
overwonnen.
In een wereld waarin, op enkele randgebieden na, het Euraziatisch continent één
enorm georganiseerd en door vaste handen geleid gebied zou vormen, wordt zelfs
de positie van de U.S.A. onhoudbaar. Zó ver is het natuurlijk nog niet. Heel wat
hindernissen liggen op de weg naar een monolithisch Euraziatisch communistisch
blok. De deur staat in Europa én in Azië voor het Westen nog open - een 'economische'
deur, die echter onvermijdelijk ook in zekere mate tot politieke invloeden toegang
verleent. In een verre toekomst vermoedt men zelfs de kans, dat van de geweldige
krachten die in het Oosten ontketend zijn: de communistische leer en de Russische
politieke ambitie enerzijds, het Chinees nationalisme en de Chinese beschaving
anderzijds, de laatste het sterkst zullen blijken. Met bijna volstrekte zekerheid kan
men zeggen dat een 450 millioenen volk, fier en zelfbewust, tevens drager van een
verfijnde en hoogstaande beschaving, eens dat het economisch en militair het peil
van een moderne staat zal hebben bereikt, zich niet, als een kleine satellietstaat, door
een vreemde mogendheid op sleeptouw zal laten nemen. De satelliet zou wel eens
de planeet kunnen worden. Dat China een buitenlandse doctrine zou aanvaarden
zonder ze te 'siniseren', kan men zich nauwelijks indenken. 'Indien een land als China
kon bewijzen dat een communistisch stelsel niet noodzakelijk met een politioneel of
een antichristelijk regime moet gepaard gaan, dan zou meer voor de zaak van de
wereldvrede zijn bereikt dan indien de communisten in China de nederlaag zouden
geleden hebben' (Manchester Guardian, 14 April 1949).
Men zou dan kunnen zeggen, dat het communisme geen communisme meer zou
zijn... zoals Stalin zegt dat - indien in het Westen de vruchten van de technische
vooruitgang aan de volksmassa zouden ten goede komen - het kapitalisme geen
kapitalisme meer zou zijn. Waarom zou het communisme - evenzeer als het
kapitalisme - en zoals overigens ieder maatschappelijk systeem of verschijnsel niet
evolueren? Zou het te vermetel zijn te geloven, dat China, het enorme China, het
oude en wijze China, de smeltkroes zou worden waar beide tegengestelde systemen
zouden gelouterd en opgelost worden in een zuiverder maatschappelijk stelsel dat
aan de gekwelde wereld eindelijk een poze van rust en vrede zou schenken?
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Philosophische kroniek
Thomistische Literatuur
door F. De Raedemaeker S.J.
DAAR uit vele tekenen blijkt, dat er op dit ogenblik een grote belangstelling bestaat
voor de philosophische problemen, menen we aan onze lezers een dienst te bewijzen,
door hen met de voornaamste recente publicaties over de thomistische philosophie
in kennis te brengen.

I. - Voor een eerste kennismaking
A tout seigneur tout honneur! Laat ons beginnen met het boekje van Jacques Maritain:
Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd.1. Maritain is een ware paladijn,
de moderne Paulus van het thomisme, hij die niet aarzelt openbaar te verklaren: 'Wee
mij, als ik het thomisme niet uitdraag!' (blz. 9). Meer dan wie ook heeft hij er toe
bijgedragen, om deze wijsbegeerte van haar schoolse banden te bevrijden en haar
vruchtbaarheid te bewijzen voor de oplossing van de problemen van deze tijd. Met
Maritain als professor in de Ethiek aan de Amerikaanse universiteit van Princeton
bekleedt het thomisme thans een sleutelpositie in de Nieuwe Wereld, die zich zo
graag als erfgename van de Oude beschouwt...
Dit boekje is bedoeld als een allereerste kennismaking met de H. Thomas en het
thomisme, als een lofspraak op de diepe menselijkheid en de religieuze betekenis
van deze philosophie, als een pleidooi voor een ongeschokte trouw aan het echte
thomisme, aan zijn interne structuur en zijn fundamentele instellingen. Dat het
thomisme op dit ogenblik een grote bloei kent - hiervan getuigt onder meer de in
Amerika in het vooruitzicht gestelde nieuwe druk van de volledige werken van de
Aquinaat volgens de uitgave van Parma - hoeft ons niet te verwonderen. Het
positivisme heeft jammerlijk gefaald, en de moderne mens is opnieuw op zoek naar
een metaphysisch inzicht, naar een vaste bodem voor zijn denken en zijn doen. Maar
wie zoekt naar een echt menselijke metaphysiek heeft zijn gelaat reeds gekeerd naar
het thomisme, of liever, met S. Thomas heeft hij het gelaat reeds gekeerd naar het
zijnde, en naar God, de bron van alle zijn. De moderne mens heeft echter niet enkel
behoefte aan metaphysische zekerheid; hij, de ontgoochelde, de verlatene, de
vereenzaamde, heeft ook nood aan liefde. Ook in de leer van de Aquinaat zal hij die
liefde vinden, die charitas, die de mens met de mens verbindt in de eenheid van de
goddelijke liefde die hun het wezen schonk. Alleen het thomisme door zijn leer van
de universele en objectieve rede en van de genade kan tenslotte, het weze impliciet
of expliciet, als grondslag dienen voor de bedreigde eenheid van onze cultuur.
Het laatste deel van dit boekje schijnt zich vooral te wenden tot de

1.
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katholieke denkers, die voor hun philosophie een andere basis zoeken dan het
thomisme. Zowel de interne waarde van het thomisme als de duidelijk uitgesproken
wens van de Kerk beloven geen succes aan een dergelijke onderneming. Indien het
thomisme zijn gading kan vinden in de gedeeltelijke waarheden van andere systemen,
toch moeten zijn diepe inzichten, zijn fundamentele stellingen en zijn oorspronkelijke
synthese gehandhaafd blijven op straffe zelf tot een mode-philosophie te verworden.
Tot hetzelfde algemeen ontwikkeld publiek als Maritain wendt zich Josef Pieper
in zijn kleine boekjes, waarmee hij het thomisme in het Duitstalig gebied voor iedereen
begrijpelijk wil maken. J. Pieper werd in 1904 te Elte geboren, studeerde te Münster
en te Berlijn, en is sedert 1946 docent aan de universiteit van Münster. Zijn werkje
Ueber Thomas von Aquin kan best vergeleken worden met het zoëven besproken
werk. Het bevat een zeer korte levensschets van de Doctor communis, een
karakterisering van zijn geestelijke gestalte - Pieper ziet vooral in hem de eerlijke,
kalme geest die onverstoord en liefdevol open staat voor de objectieve waarheid en een paar grondlijnen van Thomas' wereldbeeld, voornamelijk de substantiële
eenheid van de mens als geestelijk-stoffelijk wezen, de aanvaarding van de schepping
als door een eeuwige rede en eeuwige liefde geordende verscheidenheid, de harmonie
tussen de vrije gedachte en het onderdanig geloof.
Dezelfde schrijver heeft uit het omvangrijke werk van S. Thomas korte
karakteristieke teksten gehaald, in het Duits vertaald en volgens philosophische
gezichtspunten ingedeeld. Zo ontstonden twee handige boekjes: Ordnung und
Geheimnis, Brevier der Weltweisheit en Auge des Adlers, Brevier der Heilslehre.2.
Dit lijkt ons een oorspronkelijke en zeer gelukkige manier om de mensen, die de
moeilijke lectuur van lange artikelen of kwesties uit het werk van S. Thomas nog
niet aankunnen, toch in onmiddellijk contact te brengen met zijn denk- en schrijfwijze.
Voor zover ik weet bestaat er geen dergelijk Thomas-brevier in andere talen. In
verschillende werkjes van dezelfde reeks heeft J. Pieper reeds op een meesterlijke
wijze enkele kwesties uit de ethiek van S. Thomas in modern denken omgezet, zo
in Vom Sinn der Tapferkeit (3e uitgave in 1948), Zucht und Mass (1939). Wahrheit
der Dinge (1948)3. bevat een thomistische kennisleer.

II. - Het thomistisch denken
Met de laatst vernoemde uitgaven hebben we reeds het gebied van de eigenlijk
thomistische gedachte betreden. Deze wordt in haar geheel of in haar voornaamste
delen door een groot aantal werken vertegenwoordigd. Het thomistisch denken heeft
niet het karakter van een starre systematiek wars van alle verdere ontwikkeling en
stremmend voor de persoonlijke, scheppende gedachte. Op dit ogenblik menen we
vier verschillende denkrichtingen te kunnen onderscheiden, die elk zich als een
interpretatie van het thomisme voordoen, zonder dat een van hen of alle te zamen de
rijkdom van de thomistische visie op de werkelijkheid uitputten. Elk van deze
denkrichtingen vertoont overigens verdere schakeringen, zodat elke moderne
2.
3.

Deze boekjes zijn te verkrijgen in het Summa-Verlag, Olten, Zwitserland of het Kösel-Verlag,
München.
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thomist tenslotte op een of ander punt op eigen risico het thomisme voortdenkt. Dit
belet niet, dat er als een algemene deler is, wat we zouden kunnen noemen een
klassiek thomisme, waarvan de algemene formulering wel door iedereen wordt
aanvaard. Wie zich een idee wil vormen van dit klassiek thomisme, kan o.i. niet beter
doen dan de Inleiding tot het leven en de leer van St. Thomas van Aquino van J.H.E.J.
Hoogveld4. ter hand nemen en grondig instuderen. Dit werk gaat terug op het
oorspronkelijk Duitse boek van Mgr. Martin Grabmann, de uitstekende Thomaskenner,
die op 9 Januari van dit jaar (1949) aan de thomistische wetenschap is ontvallen. In
het eerste deel wordt ons hier aan de hand van de laatste resultaten van de
thomasvorsing de levensloop van de Aquinaat geschetst en zijn persoonlijkheid
getekend op de achtergrond van de wetenschap en het geestelijk leven van zijn tijd.
In het tweede gedeelte vinden we de grote geledingen, of wat we zouden kunnen
noemen de voornaamste philosofemata van het thomisme, één voor één in het kort
geschetst: het verstandelijk kennen, geloven en weten, de thomistische metaphysiek,
Gods bestaan en wezen, God en wereld, de mens en zijn ziel, de thomistische ethiek,
de staats- en maatschappijleer, Christendom en Kerk. In het korte bestek van dit boek
kon natuurlijk niet alles gezegd worden, maar wie een eerste kennismaking verlangt
met de thomistische grondbegrippen zou moeilijk een betere gids kunnen vinden.
Op het einde van elk hoofdstuk vindt de lezer, die naar meer verlangt, zeer verzorgde
bibliographische gegevens.
Het boek van Mgr. Hoogveld geeft uiteraard geen uitsluitsel betreffende de
menigvuldige vragen waarover de thomisten verdeeld zijn; het houdt zich meestal
op afstand van de controverse - zonder daarom steeds een persoonlijk oordeel te
verzwijgen - en geeft hetgeen we ook zouden kunnen noemen het doorsnee-thomisme,
dat zich houdt aan de voor de hand liggende betekenis van de voornaamste
thomistische teksten.
Wie echter de zin van deze teksten gaat uitdiepen, zal daarin vaak verschillende
betekenissen ontdekken, en zo ontstaan er, zoals we zeiden, verschillende stromingen,
die we alle kunnen en moeten beschouwen als behorend tot het thomistisch denken.

1. Het traditioneel thomisme.
Een eerste stroming wordt vertegenwoordigd door thomisten, die het dichtst aanleunen
bij het klassieke thomisme, die de teksten van S. Thomas verklaren in de zin en de
geest van de grote commentatoren van de 17e eeuw, van een Cajetanus, een Johannes
a Sancto Thoma. We zouden dit kunnen noemen het traditioneel thomisme, het
thomisme zoals het over het algemeen wordt gedoceerd in de ontelbare inrichtingen
van katholiek hoger onderwijs. Deze richting wordt vertegenwoordigd door een
talrijke schare van neothomisten, die, zoals we reeds zeiden, elk toch weer een eigen
schakering vertegenwoordigen. We noemen hier slechts Garrigou-Lagrange (met als
voornaamste werk Dieu), Maritain (Les degrés du savoir), Sertillanges (Saint Thomas
d'Aquin), Meyer (Thomas von Aquin), Manser (Das Wesen des Thomismus), Gredt
(Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae),
4.
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Gilson (Le Thomisme). Deze indrukwekkende, alhoewel zeer onvolledige reeks werd
in Engeland aangevuld door het tweedelig werk van R.P. Philipps, Modern thomistic
philosophy.5. De Angelsaksers, die zich tot het thomisme bekennen, hebben hierbij
een bijzondere verdienste. Hun gehele nationale wijsgerige traditie ligt immers in
de lijn van het empirisme, en zij hebben doorgaans een instinctmatige afkeer van de
'metaphysics'. De schrijver van dit werk heeft klaarblijkelijk deze afkeer overwonnen
en weet ons een zeer heldere uiteenzetting te geven van het traditioneel thomisme.
Maritain, Sertillanges, Garrigou-Lagrange zijn klaarblijkelijk zijn leermeesters,
alhoewel hij op een of ander bepaald punt, b.v. bij het probleem van het laatste
criterium van de waarheid, hen alle verlaat en een opinie voorstaat die door enkele
andere thomisten wordt voorgestaan.
In het eerste deel van zijn werk behandelt de schrijver de natuurphilosophie. Hij
verdedigt tegen de opwerpingen van sommige moderne wetenschappelijke kringen
de theorie van de eerste stof en de vorm (hylemorphisme), die in de eenheid van de
materiële substantie de beginselen zijn van de uitgebreidheid en van de activiteit.
Hier komen ook de klassieke problemen ter sprake van de uitgebreidheid, de ruimte,
de tijd, de beweging, de substantiële verandering, de natuurwetten, de eindigheid
van het heelal. Tot de natuurphilosophie behoort verder de philosophie van de levende
natuur, van de plant, van het dier en tenslotte van de mens. In dit laatste onderdeel
schetst de schrijver op een zeer duidelijke en bevattelijke manier de thomistische
anthropologie: activiteit van het intellect en van de wil, de eenheid van ziel en lichaam.
Hierbij sluit een hoofdstuk aan over het transformisme. Het tweede deel handelt over
de metaphysiek, of over de algemene beginselen van het thomistisch denken. Onder
de metaphysiek worden de epistemologie of de denkleer, de eigenlijke metaphysiek
of algemene zijnsleer en de natuurlijke godsleer of theodicee ondergebracht. Hier
komt de lezer in contact met de thomistische leer over de waarheid, over de
zintuigelijke kennis van het particuliere en de abstracte, intellectuele kennis van het
universele, over de dwaling, over het laatste motief en het laatste criterium van de
waarheid, over de wetenschap en de verschillende soorten van wetenschap. In de
eigenlijke metaphysiek komen aan de beurt de begrippen van het zijnde, de potentie
en de act, essentie en existentie, substantie en accident, het causaliteitsbeginsel en
het finaliteitsbeginsel. Tenslotte als bekroning van de metaphysiek, de theodicee met
de klassieke godsbewijzen en het tractaat over de goddelijke attributen, met de theorie
van de analogie.
Deze droge opsomming kan zelfs aan niet-ingewijden wellicht een idee geven van
de rijkdom aan gedachten, die zich in het traditioneel thomisme tot een machtig
systeem hebben ontwikkeld. En dan ontbreekt hier nog de hele thomistische ethiek,
die als 'practische' wetenschap opzettelijk werd terzijde gelaten.
Het werk van Philipps is zeker niet zo persoonlijk noch zo diep als de soortgelijke
thomistische synthesen van Sertillanges, Gilson of Meyer, maar het munt uit door
de helderheid van de probleemstelling en van de argumentatie. Deze helderheid heeft
het o.m. te danken aan de voortdurende con-
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frontatie van de thomistische oplossingen met die van andere, meestal moderne
systemen. Zo groeit ook van probleem tot probleem de overtuiging, dat het thomistisch
realisme de tegenstellingen van telkens extreme theorieën in een hogere synthese
verzoent. Door zijn centrale idee over de mens als eenheid van geest en stof vermijdt
het de eenzijdigheid van het idealistisch spiritualisme en van het sensualisme, of het
nu gaat over de waarheid van het individuele en het universele, over de eenheid van
lichaam en ziel, over de betekenis en de grenzen van het menselijk kennen en willen,
over de menselijke kennis van God.
Tot ditzelfde soort van traditioneel thomisme behoort het philosophisch handboek
in het latijn geschreven door E.P. Ch. Boyer, Professor aan de Gregoriaanse
Universiteit te Rome. Dit boek werd in het Nederlands bewerkt door Mr. Dr H.G.
Rambonnet, en deze bewerking is thans, met het verschijnen van het derde deel,
voltooid. We moeten dhr. Rambonnet gelukwensen, nu hij dit Handboek der
wijsbegeerte6. met zijn ruim 1280 bladzijden tot een goed eind heeft gebracht. Er
bestaat, naar ons weten, in het Nederlands taalgebied geen enkel oorspronkelijk
uitgebreid en systematisch werk over het thomisme in zijn geheel. In afwachting dat
dit geschieden kan, heeft dhr. Rambonnet een gelukkige keuze gedaan met uit de
talrijke thomistische handboeken dat van P. Boyer voor ons taalgebied te bewerken.
Dit handboek is bij uitstek een schoolboek, de neerslag van jarenlang thomistisch
onderwijs aan de meest internationale katholieke Universiteit van de wereld. De orde
van de uiteenzetting is deze, welke algemeen gevolgd wordt bij het onderwijs in de
seminaries. De philosophie wordt ingedeeld in een reeks thesen of stellingen. Elke
stelling wordt voorafgegaan door een 'status quaestionis' of 'stand van het vraagstuk',
waarin de probleemstelling wordt omschreven en de verschillende meningen die zich
betreffende het probleem in de loop der geschiedenis hebben voorgedaan worden
uiteengezet. Hierop volgt de oplossing van het vraagstuk: de thomistische stelling
wordt gestaafd door een of meerdere bewijzen, telkens in strict syllogistische vorm
ontwikkeld, waarna volgens de scholastieke dispuutmethode de moeilijkheden tegen
de stelling worden weerlegd. Een derde deel bevat aanmerkingen en scholia, waarin
uit de bewezen stelling sommige consequenties worden getrokken of bijkomstige
problemen worden behandeld. Tenslotte is het boek rijk aan 'aanhalingen': een keur
van teksten uit de oudere en de moderne philosophie.
Dat de twee eerste delen van dit Handboek reeds op ongeveer 2000 exemplaren
werden verspreid is tevens een aanbeveling voor dit werk en een gunstig teken voor
de belangstelling die het thomistisch denken in het Nederlands taalgebied op dit
ogenblik geniet. Deze twee duizend lezers zullen zich vanzelfsprekend het derde en
laatste deel van het werk aanschaffen, dat de algemene metaphysica, de natuurlijke
Godsleer en de ethiek bevat: de drie fundamentele takken van het thomisme. De
Nederlandse bewerker heeft de latijnse tekst ietwat breder uitgewerkt, in de
metaphysiek een scholion bijgevoegd over het existentialisme en in de natuurlijke
Godsleer een ander over de participatieleer van S. Thomas. Wie grondig kennis wil
nemen van het traditionele thomisme en daartoe de nodige tijd heeft, neme gerust
dit studieboek ter hand.

6.
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Tenslotte vermelden we steeds in dezelfde traditionele richting het boek La Synthèse
thomiste van E.P. Garrigou-Lagrange7. Het is een nieuwe bewerking van het artikel
Thomisme vroeger verschenen in het Dictionnaire de théologie catholique. In
tegenstelling met de vorige werken valt hier het volle licht op de theologie van S.
Thomas, alhoewel ook belangrijke philosophische problemen behandeld worden.
Waar de hoofdstukken over de H. Drievuldigheid, de Menswording, de Sacramenten
van zuiver theologische aard zijn, vinden we in de eerste afdeling: La synthèse
métaphysique du thomisme, in de tweede: La théologie et le 'De Deo uno', in de
vierde: Traité de l'ange et de l'homme en in de zevende: Théologie morale et
spirituelle de fundamentele metaphysische en ethische stellingen van S. Thomas
weer. In deze uitgave heeft de schrijver onder de titel Les bases réalistes de la synthèse
thomiste vijf verhandelingen bijgevoegd, meestal van philosophische aard, alsmede
een Appendice: La nouvelle théologie où va-t-elle? Dit aanhangsel is een polemisch
geschrift waarin de theologische methode van sommige moderne katholieke theologen
vrij scherp wordt aangevallen. Eerst verschenen als artikel in het tijdschrift Angelicum
(1946) heeft het talrijke replieken uitgelokt. Het doet eerder wonderlijk aan dit
polemisch stuk aan te treffen in een objectieve uiteenzetting als La Synthèse thomiste,
welke overigens uitmunt door een volmaakte beheersing van de traditionele stellingen
van het thomisme en door een duidelijke betoogtrant, die de moeilijkste problemen
met een schitterend intellectueel brio afhandelt.
Met dit werk van Garrigou-Lagrange nemen we afscheid van het traditioneel
thomisme, dat noodzakelijkerwijze grondig moet gekend zijn, wil men iets begrijpen
van de nieuwe stromingen, die zich in het huidige thomisme voordoen.

2. Het thomisme volgens J. Maréchal.
Het grote werk van P. Maréchal, Le Point de départ de la métaphysique, waarvan
het vijfde 'cahier' getiteld Le thomisme devant la philosophie critique zo pas een
tweede uitgave beleefde8. heeft door de oorspronkelijkheid van zijn opzet de wereld
der vakphilosofen enigszins in beroering gebracht. Het wil ons voorkomen, dat deze
interpretatie van het thomisme, alhoewel vaak bestreden, toch meer en meer ingang
vindt. P. Maréchal heeft voornamelijk de thomistische kenleer onderzocht, en deze
vergeleken met het criticisme van Kant, vandaar de titel van dit vijfde en voornaamste
deel: le thomisme devant le problème critique. Van uit het onderzoek van het oordeel,
door hetgeen hij noemt de transcendentale ontleding, tracht hij te bewijzen, dat
volgens de authentieke en diepe gedachte van S. Thomas in elke affirmatie een interne
finaliteit, een dynamisme aanwezig is, dat duidt op het absolute Zijn. Deze relatie
van elk menselijk oordeel tot God ontdekken we door een reflexieve, transcendentale
ontleding. Op deze wijze interpreteert P. Maréchal het bekende woord van S. Thomas:
'alle kennende wezens kennen God impliciet in elk gekend object'. Terwijl het
traditioneel thomisme door middel van het causaliteitsbeginsel van het object, als
contingent gekend, tot het Absolute opklimt, vertrekt P. Maréchal van de
7.
8.
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intellectuele activiteit zelf, waarvan het dynamisme is gericht op het Absolute als op
zijn doel. Het lijkt onbetwistbaar, dat dergelijke beschouwingen in het werk van S.
Thomas voorkomen, en dat Le thomisme devant la philosophie critique daarvan het
onomstootbaar bewijs levert. Men hoeft overigens o.i. geen tegenstelling te zien
tussen het traditionele thomisme en de theorie van P. Maréchal; zij vullen elkaar aan,
zoals blijkt b.v. uit de werken van Karl Rahner (Geist in Welt, Höhrer des Wortes)
van Prof. H. Robbers (Wijsbegeerte en openbaring) en van vele anderen, waarin de
invloed van P. Maréchal duidelijk merkbaar is. In het pas geciteerde boek van Prof.
Robbers lezen we b.v. 'Bij het denken in begrippen, in concepten, constateert de
kennende geest, dat hij met deze concepten, die zich beperken tot dit of dat, slechts
arbeidt onder een impuls, die hem verder drijft boven het conceptuele uit. Onze
kennis van het absolute bestaat dus vooral in ons élan daarnaar, zich uitend in de
vorm, in het formele element van het verstandsoordeel, het echte leven van de
kennende geest' (blz. 51). P. Maréchal heeft niets anders gezegd en zijn opvatting
over de kenleer van S. Thomas schijnt ons een definitieve aanwinst te zijn voor het
thomistisch denken. De magistrale bewijsvoering hiervan heeft hij geleverd in dit
vijfde Cahier, dat vanzelfsprekend slechts toegankelijk is voor reeds philosophisch
geschoolde geesten.

3. De Leuvense School
Niet zo verschillend als het op het eerste gezicht mag lijken, maar toch weer anders
dan door P. Maréchal wordt het thomisme voorgesteld in de 'Leuvense School'. De
professoren van het beroemde Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, door Prof. Mercier,
later Kardinaal, aan de Leuvense Hogeschool opgericht, hebben onlangs niet minder
dan drie thomistische metaphysica's in het licht gezonden. We bedoelen de Ontologie
van Prof. F. Van Steenberghen, Mon Moi dans l'Etre van Prof. N.J.J. Balthasar en
De Metaphysiek van het Zijn van Prof. De Raeymaeker9.. De Leuvense hoogleraren
schijnen me met P. Maréchal hierin overeen te stemmen, dat ook zij menen, dat de
metaphysische betekenis van het thomisme niet zodanig in verband staat met het
abstractieve, begrippelijke denken, - hierop legt het traditionele thomisme de volle
nadruk - maar met een dieper intelligibel moment. Terwijl echter P. Maréchal tot het
transcendente of het absolute besluit door de analyse van de oordeelsact, vertrekt de
Leuvense school van een intuïtief moment, dat in elke kenact besloten ligt. En
kennelijk wordt dit intuïtief moment gezocht in het onmiddellijk vatten van het ik
als een zijnde, en wel als een relatief, een geparticipeerd zijnde. Dit vertrekpunt dient
klaarblijkelijk als grondslag voor de Metaphysiek van Prof. De Raeymaeker, welke
anderszijds uitmunt door de krachtige bouw en het diep philosophisch inzicht in de
traditionele problematiek van het wezen en het bestaan, de substantie en het accident,
het zijn en het handelen. Zoals het hoort vindt deze metaphysiek haar bekroning in
een natuurlijke godsleer.
Niet alleen in de Leuvense School, ook daarbuiten, bij authentieke
9.

N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen en N.V. Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1947,
408 blz.
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thomisten vindt men een duidelijke poging om in het thomisme het abstractief en
begrippelijk denken te laten steunen op een intuïtief moment, waardoor de geest
rechtstreeks met het metaphysisch zijnde in contact komt. Ik denk hier b.v. aan het
artikel van E.P. De Petter O.P. over Zin en grond van het oordeel in de jongste
aflevering van het bekende en degelijke Tijdschrift voor Philosophie10.. Ook in deze
strekking zien we een verrijking van het authentieke thomisme.

4. Thomistische ontdekkingsreizigers
Tenslotte zijn er ook denkers, die nog losser staan van de schoolse methode van het
traditioneel thomisme. Zij hebben doorgaans intens de problemen van de moderne
philosophie meegeleefd. Ze hebben zich echter niet zoals zovele anderen door de
nieuwe terminologieën laten verblinden, maar ontdekten, dat elke echte philosophie
tenslotte philosophie blijft, nl. een zoeken naar het laatste waarom der dingen en
vooral van de mens. Ze komen tot de vaststelling dat heel de onrust, de dramatiek
van het moderne denken tenslotte heenwijst naar de schijnbaar zo rustige en abstracte
formules van het thomisme. We moeten ongetwijfeld ook deze schrijvers tot het
thomistisch denken rekenen; het zijn thomisten, die op eigen risico op vreemd terrein
op verkenning uittrekken, en terugkeren met de 'buit van Egypte'.
Zo waagde een Zwitsers Jezuiet, Hans Urs von Balthasar, in zijn boek Wahrheit11.
een poging om de eeuwige kern van het thomisme in een moderne gedachtengang
tot gelding te brengen.
Modern is dit boek door de duidelijke strekking, om aan de klassieke formuleringen
een zin-volle, existentiële inhoud te geven, door de phenomenologische
beschrijvingen, tenslotte door een terminologie, die aanleunt bij die van het Duitse
existentialisme. De waarheid wordt hier voorlopig gedefinieerd als de onthulling, de
ontsluiering van het zijnde, waardoor we onmiddellijk aan Heidegger worden
herinnerd, die insgelijks het Griekse woord 'a-lètheia' etymologisch verklaart als het
niet-geborgene, het onthulde. Het zijnde onthult zich dus in en door zijn verschijning,
en onthult zich of verschijnt noodzakelijkerwijze aan een subject, dat als een
ontvangende geestelijke ruimte is, waarin het zijnde zijn doel bereikt, namelijk te
verschijnen, waarheid te worden. De waarheid veronderstelt dus een object, dat
zichzelf te zien geeft en een kennend subject, dat actief de openbaring van het zijnde
ontvangt. En zo komt men tot een soort dramatische omschrijving van de klassieke
definitie: de waarheid is 'de overeenkomst van het verstand en van het ding'.
In het eerste deel van zijn boek onderzoekt de auteur onder welke voorwaarde het
object, dat zich openbaart, en het subject, dat deze openbaring ontvangt, tot die
volmaakte overeenkomst zullen komen, die de waarheid zelf is, de 'Wahrheit als
Natur'. Het tweede en het derde deel 'Wahrheit als Freiheit' en 'Wahrheit als
Geheimnis' vormen als een middenstuk, dat merkwaardige phenomenologische
beschrijvingen bevat, o.m. over de kennis van het ik, over de kennis van de anderen,
over de drie
10.
11.

Tijdschrift voor Philosophie, 11 (1949), blz. 3-26.
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momenten van de tijd: het verleden, het heden en de toekomst, over het zoeken en
het vinden, over de liefde. Hier vooral zegeviert hetgeen men zou kunnen noemen
het pathos van het denken, waardoor dit thomistisch boek zo scherp afsteekt tegen
de traditionele scholastieke schrifturen. Als voorbeeld moge het volgende gelden
(het is weliswaar een climax!) 'Zodra de denkende mens het gloeiende midden van
het geheim van het zijn nadert, stokt zijn adem en zet hem het hart zich uit...' (blz.
214). In het laatste deel 'Wahrheit als Teilame' past de schrijver analogischerwijze
het driedubbel aspect van de waarheid als beeld, als zin en als woord toe op de
verhouding tussen God en het schepsel. God openbaart zich vrij in de schepping, Hij
spreekt er zich in uit en geeft aan de mens het vermogen om zijn openbaring, zijn
woord te begrijpen. In alles is de mens de ontvangende; de geestelijke ruimte, waarin
de waarheid ontvangen wordt, werd zelf ontvangen. Zo eindigt deze oorspronkelijke
ontologie, door de thomistische grondbeginselen gedragen, in het reikhalzen naar
het Mysterie, dat Liefde is en verblindende Waarheid.

III. - Speciale problemen
Een groot aantal recente thomistische werken handelen hetzij over een of ander
bepaald philosophisch probleem, hetzij over een toepassing van het thomisme op
een bijzonder gebied. Daar het hier over reeds meer gespecialiseerde werken gaat,
zullen we ons tot enkele aanduidingen beperken.
Onder de omstreden punten in het thomisme is op dit ogenblik het hylemorphisme
wellicht het meest actuele. De relativiteitstheorie, de quantenmechanica, de
golfmechanica, de intranucleaire physica, met één woord de zogenaamde moderne
physica heeft het wetenschappelijk wereldbeeld sterk gewijzigd. Hoe kan de theorie
van het hylemorphisme, gebaseerd, naar het schijnt, op een naïeve macrophysica
nog stand houden t.a.v. de moderne natuurkunde? Worden al de argumenten, die
voor het hylemorphisme werden aangevoerd (substantiële veranderingen, passiviteit
en activiteit van de lichamen) door die nieuwe inzichten in het natuurgebeuren niet
radicaal ontzenuwd en de theorie zelf niet overbodig gemaakt?
Julius Seiler schreef over dit probleem een monumentaal werk getiteld Philosophie
der unbelebten Natur,12. dat op elk gebied van de moderne physica (ruimte, tijd,
massa, energie, stof, natuurwet, substantie, verandering, enz...) de exacte wetenschap
met het hylemorphisme in zijn scholastieke en voornamelijk thomistische vorm
confronteert. De schrijver heeft een enorme, zowel wetenschappelijke als
philosophische literatuur verwerkt en systematisch behandeld. Daarbij munt zijn
werk uit door zijn glasheldere betoogtrant. Hij schijnt zich echter vrijer te bewegen
op het gebied van de positieve wetenschappen. De aristotelisch-thomistische
natuurphilosophie schijnt hem eerder bekend langs weliswaar gezaghebbende maar
toch tweedehandsliteratuur, zodat men in dit overigens merkwaardig boek die indruk
van intellectuele veiligheid mist, die alleen in een direct contact met de bronnen
wordt verkregen. Misschien ligt daarin de oorzaak, dat de schrijver zich eerder
negatief uitlaat over het hylemorphisme, dat hij schijnt
12.

Verlag Otto Walter AG Olten, Zwitserland, 1948, 510 blz.
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te beschouwen als een voorbijgestreefd moment in de verklaring van het strict
physisch natuurgebeuren. Zijn conclusie luidt als volgt: 'Onze terughouding t.o.v.
het hylemorphisme betreft hoofdzakelijk het gebied van de levenloze natuur. De
stof-vormleer is daarentegen van belang in het biologisch natuurgebied. Hier treedt
op opvallende wijze een doeloorzakelijke gedraging aan de dag, waarvan men als
drager de substantiële vorm, d.i. het levensbeginsel moet beschouwen' (blz. 448).
Deze conclusie zullen vele thomisten moeilijk bijtreden, daar ze, logisch doorgedacht,
de niet levende natuur eenvoudig uit het philosophisch denken verbant en restloos
naar de positieve wetenschappen verwijst.
Tot dezelfde conclusie schijnt nochtans, alhoewel aarzelend, ook Dr E. Lowijck
te komen in zijn recente thesis over Substantiële verandering en Hylemorphisme,13.
met als ondertitel: Een critische studie over de neo-scholastiek. Deze thesis, door de
schrijver aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven verdedigd, is veel
bescheidener in omvang, treedt in geen enkele wetenschappelijke bijzonderheid, en
beperkt zich hoofdzakelijk tot het philosophisch aspect van het probleem. De schrijver
heeft met veel geduld de bewijsvoering over het hylemorphisme bij een groot aantal
neo-scholastieke, meestal thomistische schrijvers onderzocht en hun bewijsmethode
aan een stricte critiek onderworpen. Veel werd te licht bevonden en hij besluit zijn
studie met een beredeneerde oplossing, gebaseerd op de metaphysiek van de
thomistische School van Leuven, en in het bijzonder op de Metaphysiek van het zijn
van Prof. De Raeymaeker. Alhoewel misschien minder negatief dan J. Seiler beperkt
de schrijver zeer sterk de toepassing van het hylemorphisme op de stoffelijke natuur
buiten het menselijk lichaam. 'In vele neo-scholastieke milieu's, zo schrijft hij, wordt
terecht aangenomen, dat onze wijsgerige kennis der substanties in de organische
wereld uiterst gering is (dus wellicht nul in de anorganische wereld?) Zo moeten wij
ook vaststellen, dat die kennis eveneens beperkt is wat betreft ons eigen stoffelijk
lichaam' (blz. 168).
Dit belangrijk probleem lijkt ons hiermee verre van opgelost te zijn. Hoezeer het
op dit ogenblik de aandacht heeft van de thomistische kringen blijkt uit de talrijke
publicaties in de vaktijdschriften. We citeren hier enkel R. Massi, L'ilemorfismo di
fronte alla fisica di oggi in Divus Thomas, Piazence 52 (1949) blz. 41-48 en B. Thun,
Scholastische Kosmologie und naturwissenschaften, in Divus Thomas, Freiburg, 27
(1949), blz. 17-40.
Als volledige philosophie confronteert zich het thomisme echter niet alleen met de
resultaten van de natuurwetenschappen, maar ook, aan het andere einde van de
waardenladder, met de moderne theorieën over het godsdienstig leven van de mens.
Op dit gebied verschenen onlangs twee belangrijke werken, nl. een Inleiding tot
de natuurlijke godsdienstwetenschap14. van de Nijmeegse Professor Dr K.L. Bellon
en een tweedelige Philosophie de la religion15. van P. Ortégat S.J., professor aan de
faculteit voor Wijsbegeerte en Letteren te Namen. Het zijn beide herwerkte en
aanzienlijk vermeerderde uitgaven.
13.
14.
15.

Uitgaven van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Leuven, 1948, 146 blz. Fr. 100.
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Ze vullen elkander aan, omdat het eerste voornamelijk deze problemen ter sprake
brengt, welke verband houden met de positieve wetenschap van de godsdienst als
phenomeen, voornamelijk het probleem van de empirische oorsprong van de
Godsgedachte, terwijl het tweede voornamelijk de verschillende theorieën over het
wezen zelf van de godsdienst uiteenzet en beoordeelt. Terwijl in het eerste de theorieën
van Tylor, Durkheim, Wundt, Schmidt, Feuerbach en Marx grondig worden ontleed,
worden in het tweede bij voorkeur Kant, Hegel, Nietzsche, James, Jaspers, Barth
besproken. De uitkomst van het onderzoek betreffende zovele uiteenlopende en niet
zelden tegenstrijdige opvattingen over de oorsprong en het wezen van de godsdienst
is echter geen relativistisch scepticisme. Beide auteurs bezitten immers in het
thomisme een machtig criterium, dat in de verschillende systemen het ware van het
onware onderscheidt en het in zijn synthese opneemt. Er is echter ook een opmerkelijk
verschil: terwijl Prof. Bellon in het hoofdstuk over 'de thomistische verklaring van
de oorsprong der Godsgedachte' klaarblijkelijk aanleunt bij de traditionele
thomistische opvatting en aantoont, hoe de menselijke geest door het
abstractievermogen en het beginsel van voldoenden grond spontaan tot het bestaan
van God besluit, slaat P. Ortégat eerder de richting in van P. Maréchal, alhoewel hij
verder gaat en achter de dynamische eenheid van verstand en wil als laatste fundament
van de religieuze act de eenheid stelt van de persoon als geestelijke zelfstandigheid.
Specialisten in de godsdienstwetenschappen zullen Prof. Bellon dankbaar zijn
voor zijn 'Proeve ener algemene bibliographie', die niet minder dan 46 blz. beslaat,
en P. Ortégat voor de 'Annexe' waarin men korte notities en bibliographische gegevens
over een groot aantal hedendaagse godsdienstphilosofen vindt.
Een meer beperkt gebied van de thomistische godsdienstphilosophie betreden we
met het werk van Prof. Dr Darquennes over De juridische structuur van de Kerk
volgens Sint Thomas van Aquino.16.
Zoals men weet heeft S. Thomas geen tractaat over de Kerk geschreven, maar
over gans zijn werk liggen tal van min of meer uitgebreide teksten verspreid, waarin
zijn opvattingen over de Kerk impliciet of expliciet staan te lezen. Prof. Darquennes
heeft uit al deze verzamelde teksten een synthese opgebouwd, die alhoewel niet als
de eerste dan toch als de meest volledige kan gelden. Als leerling van Prof. Lousse,
die deze uitgave met een belangrijke voorrede vereerde, heeft de schrijver het volle
licht laten vallen op de middeleeuwse corporatieve gedachte, met haar juridische
indeling in standen en haar vertegenwoordigingsfuncties, welke S. Thomas
ongetwijfeld hebben beïnvloed, wanneer hij schreef over de Kerk als zichtbare
juridische structuur. Dat de Aquinaat deze juridische structuur overigens als
ondergeschikt beschouwde aan de pneumatische structuur, d.i. aan de interne,
bovennatuurlijke finaliteit van de Kerk als mystiek lichaam van Christus wordt
overvloedig bewezen. Een belangrijk hoofdstuk van dit interessante boek is het vierde
over 'Het bonum commune van de Kerk'. Hier raakt de schrijver een der moeilijkste
en essentieelste thomistische begrippen aan. Indien, zoals hij terecht meent, volgens
S. Thomas het algemeen welzijn wezenlijk iets anders en iets 'goddelijkers' is dan
de loutere som

16.
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van welstellende enkelingen, dan rijst de vraag, of de mens tot in zijn persoonlijke
verhouding tot God ondergeschikt is aan het godsdienstig algemeen welzijn, dat in
en door de Kerk als gemeenschap wordt verwezenlijkt. Hierop antwoordt de schrijver:
'De enkeling als persoon leeft dus voor de Kerk als geheel, zoals op haar beurt de
Kerk bestaat om ieder van haar leden.' Dit is ongetwijfeld waar, maar een veeleisend
lezer zou wellicht een verdere opheldering wensen nopens de wederzijdse verhouding
van persoon tot gemeenschap en van gemeenschap tot persoon.
Over dit nog steeds omstreden vraagstuk vinden we een grondige studie in het
werk van de betreurde P. Dr Angelinus, wiens Wijsgerige gemeenschapsleer17. reeds
een vierde druk beleefde. Dit diep doordacht en tevens buitengewoon helder
geschreven boek bevat twee grote delen, welke handelen over de gemeenschap op
zich en over de gemeenschap in haar verhouding tot haar leden. De eerste
gemeenschap, volgens S. Thomas, waarnaar alle andere gemeenschappen slechts
analogisch kunnen genoemd worden, is de gemeenschap van al het zijnde, van het
universum, in geordende veelheid gezamenlijk gericht naar God als naar het opperste
'bonum commune': het gemeenschappelijke doel, waarheen de gehele schepping
streeft. Elk individu en elke particuliere gemeenschap is volmaakt in de mate dat zij
in de grote gemeenschap van het zijnde harmonisch mee-streeft naar het opperste
Algemeen welzijn. In dit perspectief moet de menselijke samenleving en de persoon
in de samenleving worden beschouwd, immers 'het meest waardevolle in de
veroorzaakte dingen is de volmaaktheid van het heelal' (Contra Gentes, 2,44). Dr
Angelinus breidt deze grootse thomistische visie uit over al de problemen van het
gemeenschapsleven. Hij onderzoekt o.m. in dit licht in welke mate de individuele
persoon als een 'deel' van de gemeenschap kan worden beschouwd, en hoe het
gemeenschappelijk en het persoonlijk welzijn zich tot elkaar verhouden.
We besluiten deze kroniek over de thomistische literatuur met aan onze lezers de
lectuur aan te bevelen van het posthume werk van een der meest bekende en
verdienstelijkste Franse thomisten, P. Sertillanges, die in 1948 overleed. Zijn bijdrage
tot de herleving van het thomisme bij de eeuwenwending kan moeilijk worden
overschat. Uiterst productief schrijver heeft hij o.m. een groot werk in handschrift
nagelaten over het probleem van het kwaad. Het eerste deel hiervan, Le Problème
du mal, I. L'histoire18. is zo pas verschenen: mortuus adhuc loquitur.
De schrijver doorloopt heel de geschiedenis van de philosophie en zelfs van het
menselijk denken überhaupt van af de vóórgeschiedenis tot en met het existentialisme.
In het centrum staat de leer van S. Thomas over het kwaad - een eerste schets
tenminste, want we vermoeden, dat het tweede deel geheel aan de systematiek van
die leer zal zijn gewijd. Het kwaad, zo leert onze Doctor communis is een gemis
(privatio), hetwelk noodzakelijkerwijze een subject veronderstelt, dat goed is. Deze
leer heeft haar noodzakelijke plaats in het geheel van de thomistische zijnsmetaphysiek
en geeft, zonder aan het kwaad zijn geheimzinnig karakter geheel te

17.
18.
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ontnemen, toch in tal van problemen een buitengewoon verhelderende verklaring.
In feite is dit werk uitgegroeid tot een geschiedenis van de philosophie, daar het
onmogelijk is in gelijk welk systeem de zin van het kwaad te definiëren, zonder de
grote trekken van het gehele systeem te schetsen. P. Sertillanges heeft een zeer
bijzonder talent, om op duidelijke, snedige en waar het past humoristische wijze een
philosophisch systeem te ontbolsteren en de kern ervan bloot te leggen. En thomistisch phenomeen in deze tijd! - hier is een boek, dat handelt over het kwaad
- en niet pessimistisch klinkt. Ieder algemeen ontwikkeld lezer kan bij deze
interessante philosophische lectuur heel wat leren niet alleen over het kwaad, maar
ook over de wijsbegeerte in het algemeen.

Toneelkroniek
Toneel in Nederland
door Bernard Verhoeven
ER is een, nog niet eens zo flauw, grapje over wat de trouwlustige vrouw in
verschillende levensstaten van den man verlangt. Als zij twintig is, vraagt zij 'Hóe
is hij?', dertig 'Wàt is hij?', veertig 'Wàar is hij?'. De toneelmuze schijnt in Nederland
wat overjarig te zijn geworden en in een zekere paniekstemming te vragen 'Wàar is
het?' Het publiek namelijk. En dit publiek schijnt al even onzeker als de leeftijd van
de muze zelf.
Men kan niet zeggen, dat het Nederlandse toneelpubliek desertie pleegt, men krijgt
zelfs de indruk, dat het toneel de huidige strijd op dood en leven tegen de bioscoop
met groeiende kansen bestaat, maar het algemene beeld van het toneelleven is
rommelig, nerveus, koersonvast. Het stàat niet, het is doorlopend in deining. In kort
bestek is zelfs bij benadering geen generaal overzicht te geven van het wisselvallig,
om niet te zeggen wispelturig tooneelseizoen, dat een reeds rumoerige winter met
een kanonnade van premières besloot. Meer dan honderd verschillende stukken zijn
door de Nederlandse toneelgezelschappen in de luttele wintermaanden op de planken
gebracht. Als dit een muze in haar koortsachtige nadagen zou zijn, dan kan men haar
de eer niet ontzeggen, dat zij over een arsenaal van troeven beschikt, maar het zou
onjuist zijn haar een nog altijd verbluffende vitaliteit te betwisten. Ze is alleen haar
zelfbewustheid kwijt, en vindt voor haar charme geen vast emplooi, geen vaste
verkering zoals het in pastoraal Nederlands heet. Ze is zo ijverig omdat ze zo naijverig
is. Ze moet een publiek boeien, dat de gerieflijker afspraakjes kent met haar jongste
zuster, de tiende muze van voortvluchtige, doorzichtige celluloid. In die
concurrentiestrijd tracht zij haar kunstgrepen te vermenig-
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vuldigen en zo snel van gedaante en costuum te verwisselen, dat het publiek zich
thuis voelt in de schouwburg zoals in de bioscoop, waar immers ook elke week van
programma wordt gewisseld.
De Nederlandse toneelspelers werken als paarden om hun stiel en het levensrecht
hunner muze, om het nobele ambacht van het maatwerk der fantasie te verdedigen
tegen de verautomatisering van de verbeelding. Zij weten, dat zij een bedreigd stuk
cultuurwereld hardnekkig moeten handhaven, en zij vechten voor wat zij waard zijn.
Men kan niet anders dan met een diep respect voor hun strijdlust en een solidaire
hoop in het hart hun kamp gadeslaan. Met enige deernis ook om de onzekerheid van
het avontuur en het vermoeiend gevecht.
Het wonderlijke is namelijk, dat niet de gezelschappen, in productiviteit elkaar
overtroevend, onder elkaar een strijd op leven en dood voeren - de coördinatie van
het Nederlands toneel maakt dit overbodig - maar wel, met het gezichtsbedrog van
een moordende concurrentie, hetzelfde onberekenbare publiek onder schot trachten
te krijgen. Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, een koortsige lust in
experimenteren zijn de kenmerken van het huidige toneelbeeld.
Het is al enkele jaren geleden, dat in een gesprek met Albert van Dalsum, het
geïncarneerde altijd-verontruste geweten van het Nederlands toneel, deze mij zeide
in een volstrekte onzekerheid te verkeren over het repertoire, dat gestalte zou moeten
geven aan de actuele tijdgeest. Want voor niemand is het toneel zo zeer medium van
worsteling en wording, openbaring van het geheimzinnige onderbewustzijn van de
tijd als voor dezen eerlijken, hartstochtelijken zoeker, die niet minder begeerde en
begeert te vervullen dan de klassieke functie van het toneel: gestaltegeving van de
tijdgeest. Hij, schepper van nature, tuurde (als zo menig romancier) in die tijd onzeker
in de ijlte van het mysterie. 'Speel dan Shakespeare', waagde ik ter overbrugging van
de twijfel. 'Och, wat heeft Shakespeare ons nog te zeggen', was zijn antwoord.
Shakespeare is van àlle tijden, zal ik toen wel hebben gezegd of gedacht; een genie
als hij heeft accenten genoeg, om althans de verlegenheid van het werkeloos moment
te overbruggen. Maar de primaire scheppingsdrift van een Van Dalsum, de honger
naar het waarachtige tijdstoneel, liet en laat zélfs een Shakespeare onbevredigd.
Natuurlijk heeft de speeldrift van den toneelspeler, ook de verantwoordelijkheid
geestelijk aan het hoofd te staan van het voornaamste toneel-bolwerk, het
Leidse-Plein-theater van Amsterdam, Van Dalsum over de impasse heen gebracht.
Hij héeft Shakespeare sindsdien gespeeld, magistraal, en nog dit seizoen aan een der
grootste toneeldaden ervan, de opvoering van 'Koning Lear', zijn grote waarde gegeven
door de Lear-vertolking, een van die zeldzame hoogtepunten, die unieke glinsteringen
van het geniale, die feitelijk alleen Van Dalsum op de noordelijke planken brengt.
'Wat jammer, dat de grootste toneelspeler van Nederland regisseert', heeft Eduard
Verkade wel eens gezegd. Maar deze man heeft, als toneelleider, de schone legende
van het Oost-Nederlands Toneel op zijn naam staan, de vertolking en de glorieuze
verstilling van het expressionisme tussen twee wereldoorlogen in. Toen vond hij in
een reeks van onvergetelijke prestaties óok als schepper het hem en zijn tijd geëigende
rythme en repertoire. Na het veelkleurig aesthetisme van Royaards, een meester
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van de nog rijke en veredelde bourgeoisie, Van Dalsum's hartekreet van het ethisch
bewustzijn, het hartstochtelijke tijdsaccent, ten dele proletarisch, in elk geval van
een heilsverlangen bezeten; soms van een gedempte feestelijkheid, waar Royaards
uitbundig was, en soms met een hang naar ziekenhuisluchtjes en operatieproblemen.
Dynamiek in bezonkenheid is Van Dalsum's diepste wezen - en in die toon heeft hij
bijvoorbeeld, naar het verstild-menselijke toe met soms ineens het rauwe protest van
de directe vitaliteit als (bewuste?) dissonant in de verstilling, de 'Gijsbrecht van
Aemstel' en Shakespeare's 'Driekoningenavond' geregisseerd. Maar, naast al dit
bereikte, het tijdstoneel? Onrust, twijfel, onzekerheid, als bij bijna alle anderen. Hij
heeft - aangegrepen door de algemene zucht naar experiment en tastende
hérwaardering van vroegere glanspunten - nog eens teruggegrepen naar een glorieuze
herinnering, 'De Comedie van het Geluk.' Ze was verbleekt en passé. De symbolische
aan- en uitkleedpartij, van monnik tot nar enzovoorts, zo geliefd in de gloriedagen
der tussenoorlogse expressionisten - de typische vermenigvuldiging der
persoonlijkheid - was een doorzichtige wassenbeelden-truc geworden. Het bleek bij
alle succes - juist bij alle succes - geestelijke kitsch van niet eens meer subtiele allure.
En ziehier een grens, die door een tweede oorlog is getrokken en die men niet
straffeloos kan overschrijden: de werkelijkheidszin van de hedendaagse mensheid
is veel heviger dan van de voorvaderen, die wij zelf waren, uit het patriarchale tijdperk
van vóór de tweede wereldoorlog; hevig maar genadeloos penetrant. De symbolische
hocus-pocus van het expressionisme is voor dit realisme een al te kinderlijke
maskerade geworden. Het geluk van eertijds bleek thans een comedie.
*

**

Juist omdat het toneel van vandaag niet zeker is van zich zelf en voldoende
hedendaagse toneelschrijvers van grote allure mist, tast het experimenterend terug
naar het verleden, confronteert onze tijdgeest aan de succesnummers van wat wij
nog een onvoltooid verleden dachten - en dan bevinden wij, dat sommige jeugddromen
volmaakt verleden tijd zijn geworden. Johan de Meester heeft het bestaan om een
spel van G.B. Shaw, 'De Held en de Soldaat', te regisseren als een genoeglijke klucht,
en het leek de enige presentatie, die nog mogelijk was. De revolutionnaire spotter
van eertijds, de kwelduivel aller burgerlijke zekerheden, werd hier een onschuldige,
goedaardige clown. En aan onze harde tijd gemeten, heeft men het gevoel, dat hij
het altijd geweest is. Ibsen, de boetprofeet van het burgerlijke tijdvak, schijnt finaal
van de kaart mét zijn burgerlijke periode. Men gunt hem blijkbaar niet eens meer de
kans van een experiment, en m.i. terecht. Pirandello, den expressionist van het
luchtledige en het dilettantische, decadente burgerdom, leeg en blinkend als een
zeepbel, evenmin, en m.i. terecht. In het algemeen doen de oudjes het niet zo best
meer. Deze tijd is er een van fel realisme en het toneel leeft van de droom. Ieder
beseft dit, bewust of onbewust: vandaar de ongedurigheid van het repertoire en het
zenuwachtig geëxperimenteer, het doorlopend vastraken in een doodlopend slop.
Molnàr met zijn 'Spiel im Schlosz'
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(geadapteerd door Wodehouse) dóet het nog, zegt men; een glansnummer van
Royaards, 'Jonkvrouwe de la Seiglière', beschrijft men als een panopticum-nummer.
De arme recensenten, even opgehitst en even bekommerd om het lot van het toneel
als de toneeldirecteuren, moeten alsmaar de pols voelen van de patiënten, het
hedendaags publiek én de wedergeborene uit een vroeger tijdvak, en dan blijkt het
vaak plotseling, dat zij sectie plegen op een lijk. Heel veel energie gaat verloren. Er
is er eigenlijk maar één, die van zijn bergtop in onaantastbare tijdeloosheid neerkijkt
op dit gewriemel: Shakespeare, op wien dan ook als op het enige klassieke rustpunt
herhaaldelijk een beroep wordt gedaan. Hij blijft merkwaardigerwijs voor een moderne
wereld de enige waarborg, dat het Drama evenals de Muziek van alle tijden kan zijn,
omdat hij de eeuwige droom geplaatst heeft buiten en boven de werkelijkheid van
zijn tijd. Misschien krijgen de grote Grieken, Fransen en Spanjaarden geen kans op
de Nederlandse planken om hun onsterfelijkheid te rechtvaardigen, en zou het goed
zijn, wat ventilatie te brengen in de nogal eenzijdige cultus rondom Shakespeare en
het onderzoek naar overlevenden van het vroegere toneelrepertoire uit te breiden tot
de klassieken. Nu blijft men bij dat aftasten dicht bij honk, in de op zich foutieve
veronderstelling, dat de lijken die als zodanig recent zijn de meeste kans hebben om
nog te leven. Men moet de levenden nu eenmaal het eerst zoeken bij de onsterfelijken.
In de jongste tijd is het toneel in sterke mate tijdstoneel geweest, vervuld van de
problematiek, de actualiteit, de mode ook van zijn eigen tijd. En dat is een gevaarlijke
erfelijke belasting voor tijden, die stellig niet klassiek mogen heten. Niets haat men
zo zeer, als de hoed van zijn tante, die passé is. Iets wat kort geleden heeft geleefd
kan radicaler dood zijn - omdat het 't leven kwijt is en nog niet aan de legende toe dan een verweerde grafzerk, waar de verrijzenis kan beginnen. Om te weten wat het
publiek nu eigenlijk wil, haalt men doden uit hun praalgraf - en pompt ze op, maar
iedere mislukking is een zet verloren en het moreel opnieuw geschokt.
Albert van Dalsum, als toetssteen van het modern sentiment nog altijd van de
gevoeligste, van zijn kant heeft als diepste heimwee de honger naar de synthese in
de verinnerlijking, en verwezenlijkt dit in zekere zin bij toeval in Shakespeare en
Vondel b.v., maar raakt de krampachtige oprispingen van zijn rusteloos tijdssentiment
niet kwijt. Daarbij is hij van nature enigszins Grübler en ruikt nu en dan naar
chloroform. Als hij werkelijkheid begeert, vraagt hij ze ook lillend van werkelijkheid.
De grondtoon van onze tijd is realistisch, met een modewoord gezegd is hij
existentialistisch. In die intensivering van de werkelijkheid tot het allesomvattend
trilkristal van het moment, in die koorts van het existentiële bewustzijn zoekt Van
Dalsum zijn doorbraak naar de tijd. Zo regisseerde hij 'De School der Dapperen' en
Sartre's 'Morts sans sépulture.' Van de eerste opvoering herinnert men zich een stuk
geslaagde athletiek, van de laatste een stolp vol gruwelkreten, knap maar ondragelijk.
Deze uitbarsting van saamgebalde dynamiek was onmenselijk van menselijkheid,
onwerkelijk van werkelijkheid. Hier was de ondefiniëerbare drempel overschreden,
waar de droom in de werkelijkheid moet stikken. Ik kan beseffen, dat het vooronder
van den edelen en eerlijken Van Dalsum vol
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honger en révolte is, maar dit pad is doodgelopen. Zijn wezenlijke droom is die der
gebrandschilderde ramen: verstilling die door de brand der hartstochten is heengegaan,
gloed die gestold is in werkelijkheidszin. Zijn taak is het kathedralen van de geest
te bouwen boven deze morsige, miserabele werkelijkheid, die dan toch nog altijd
door haar werkelijkheidszin een harde heerlijkheid is.
Op een geheel ander plan volbrengt een andere centrale figuur van het Nederlandse
toneelleven, Johan de Meester, aan 'Comedia' als regisseur verbonden, de synthese
van droom en werkelijkheid. Ofschoon ik hem hiermede wil eren, doe ik misschien
De Meester onrecht als ik hem een glashard en koelbloedig aestheet noem. Hij heeft
in elk geval het privilege van sommige kunstenaars: hij toont alleen den kunstenaar
en verbergt den mens. En het wonderlijke daarbij is, dat hij niet als een superieure
eenling in een ivoren toren, maar midden in het hart van de hedendaagse werkelijkheid
woont. Hij schijnt een zo volkomen toneelman, dat is de bedienaar van een
gemeenschapskunst, te zijn, dat zijn scheppend vermogen als vanzelf de toon en de
zin van het collectieve leven opvangt. Heeft hij, van huis uit een verfijnde aesthetische
noorderling met een Franse inslag, het niet bestaan om jarenlang het Vlaamse
volkstoneel tot ongelooflijke prestaties te brengen, met die kleurigheid en weidsheid
van conceptie die als van nature met het Vlaamse wezen fraterniseerde? Deze
kosmopoliet is een haast amorele schoonheidsdronkene, die zich even gemakkelijk
verbroedert met het keiharde Amerikaanse realisme. Nu is dit Amerikaanse realisme
actueel, en hij geeft het, onversneden en glashard, met de fijne triomf van den artiest,
wien al dit bitter-menselijke uiteindelijk onverschillig schijnt te laten. En al zou de
schijn werkelijkheid zijn, dan betekent dit geen harteloosheid, alleen hooghartigheid.
Om dit leven te kunnen beelden moet men het doen van bovenaf, met een zekere
reserve en onaandoenlijkheid. Artistiek gezien, kan men zó alleen de droom uit deze
barre realiteit redden. En dat is juist de meesterlijkheid van dezen Meester.
De zedelijke bekommernis van een Van Dalsum kent de Meester blijkbaar niet,
hij speelt alleen het spel naar de wetten van de schoonheid. Het is een kwestie van
procédé, dat in elk geval dit voordeel heeft, dat de droom in de wildernis van mensen
een asyl vindt. Zo heeft hij het vorig seizoen 'Another part of the wood' geregisseerd,
genadeloze diagnose van menselijke laagheid, zonder verheerlijking, zonder
vertedering, keihard en toch met de glinstering van de 'fancy'. Daarnaast het
wonderlijke 'Glazen Speelgoed' van Tennessee Williams. Ziehier als een meesterwerk
een mysteriespel van deze tijd, een hartbrekende tragedie van verrafelde levens,
verzengd door het eeuwige heimwee naar de droom boven de aldag. Maar allereerst
de aldag, meedogenloos, als vertrekpunt. Ik schreef tevoren, dat het procédé van het
expressionisme dood blijkt. Het expressionisme verminkte en forceerde de
werkelijkheid terwille van een persoonlijke droom en een acrobatiek van wisselende
vermommingen der menselijke mogelijkheden. Dit ambulantisme heeft afgedaan,
sinds het hedendaagse realisme in Amerika zijn grote woord heert gesproken. Neen,
zegt dit realisme, de werkelijkheid is naakt en hard en de mens volstrekt eenvormig.
Staar op deze werkelijkheid tot ze doorzichtig wordt, misschien heeft ze
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van binnen nog een geheim, dat het leven waard maakt te leven. Ook het asfalt en
de mestvaalt hebben hun bloemen, misschien; de troost van een droom, misschien.
Bid de litanie der ellenden mee. Als er ergens glorie is: All glory is within. Met een
schier ongeëvenaarde trefzekerheid, met de speelse overmacht van zijn vakmanschap
heeft De Meester dit spel gemaakt tot een aangrijpende droom boven een triestige
vaalheid.
In het andere stuk van Williams 'A streetcar named Desire', dit winterseizoen
eveneens tot een groot publiek succes geworden, werd Williams, dunkt me, bij de
gratie en de eigenwilligheid van de hoofdrolspeelster Ank van der Moer wel te kort
gedaan. Ergens leeft in deze verbeeldingswereld de droom, het symbool, triumfantelijk
boven de werkelijkheid. De ziekelijke droom van het kreupele meisje uit het 'Glazen
Speelgoed' is een zinnebeeld van het menselijke geluksverlangen, en de kracht van
het spel is juist de trots alles zedelijke triomf in deze navrante tragiek, de nasmaak
op al het bittere. Dat Williams in 'A streetcar named Desire' een hysterica als
belichaming wederom van dit heilsverlangen kiest is geheel in overeenstemming
met zijn procédé, de speculatie à la baisse. Dat in de overigens afgrijselijk knappe
creatie van Ank van der Moer de hysterica in-alle-vezelen-volledig de symbolische
aanzet verduistert, ontneemt in feite dit realisme zijn broze kroon. Niet de 'streetcar'
maar de actrice domineerde, een kleine nederlaag voor den groten regisseur.
Een derde centrale figuur lijkt te gaan worden de voornaamste regisseur van het
Rotterdams Toneel, Joan Remmelts. Als acteur reeds sinds lang opvallend, is hij
eerst in de laatste jaren als spelleider geëvolueerd en tot het voorplan doorgedrongen,
- schier onbemerkt en wellicht ten dele nog niet voldoende erkend. Hij heeft in het
laatste seizoen de regie van 'Christopher Blake' en 'Jeanne van Lorraine' op zijn naam
gebracht, toneeldaden van de eerste orde. Het meest opvallende aan hem is eigenlijk
het onopvallende. Hij zoekt en vindt blijkbaar de synthese van droom en werkelijkheid
in de simpele menselijkheid. Hij deelt met den Van Dalsum der diepste momenten
de drang naar verinniging, echter zonder behoefte aan dynamische ademstoten; en
nadert aldus Johan de Meester in het elastische spel der verbeelding, maar geeft de
onderstroom der menselijke bewogenheid niet prijs. De keuze van de thema's valt
samen met de wijze der hantering van het instrument, met de grondtoon trouwens
zijner persoonlijkheid als acteur - en hierdoor is nauwelijks plaats voor een
misverstand, als men aanneemt dat hier een nobele, ethische behoefte zich openbaart
Een menselijke boodschap brengt 'Christopher Blake', het leed van het kind bij de
echtscheiding der ouders, met de opzienbarende ontdekking van den jongen acteur
Velseboer en het uiterst knappe dooreenschuiven van de werelden der werkelijkheid
en der kinderverbeelding. In den regisseur Remmelts schijnt herleefd, maar tegelijk
verhevigd en gemoderniseerd, dat historisch erfstuk van vaderlands realisme, dat
b.v. Cor van der Lugt Melsert eenmaal met zijn 'vox humana' in de regie
vertegenwoordigde; maar bewust ditmaal, geserreerd, gebeeldhouwde soberheid.
Een mirakel van zuiverheid is in dit opzicht 'Jeanne van Lorraine' geworden, met de
groei van de begaafde actrice Rie Gilhuys tot een
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plotseling sublieme creatie. Ook hier schuiven, als bij 'Christopher Blake' werelden
door elkander: het noodlot van het door hemelse stemmen bezeten boerenkind, dat
(parallel van Ghéon's 'Comédien et la Grâce') de actrice zó hanteert, dat het menselijke
conflict gedurende de repetities van het spel onmerkbaar vergroeit met het spel zelf.
Geleidelijk sluiten zich verbeelding en toneelbeeld, wanneer stapsgewijze de
werkelijkheid van mensenwereld en werkatelier door de volstrekte droom wordt
overweldigd. Ik geloof niet, dat er een idealer spelleider is om deze subtiele
transformatie van realiteit tot fantasie te volbrengen dan Joan Remmelts. Hij heeft
namelijk juist het instinct om de détails oordeelkundig te verzorgen: menselijke
accenten zo goed als requisieten en costumes. Dit verinnerlijkt realisme, en het is
heel zijn geheim, berust op een volmaakt evenwicht tussen twee werelden, waarvoor
het even belangrijk kan zijn de schoenen der aardelingen grondig te poetsen als de
engeltjes der verbeelding met goudstof te poeieren.
Er is een neiging in het hedendaagse toneel om met het leven simultaan te spelen.
In dit opzicht kan men echter twee stromingen onderscheiden. De zuiver
existentialistische, de Sartriaanse, richting - type 'Morts sans sépulture' - balt alle
mogelijkheden samen in het berstensvolle moment. Allerlei existenties worden
gelijktijdig geconfronteerd aan één probleem; het is een soort moderne Dodendans,
want practisch komt het daarop neer. De geëxecuteerde Doden-zonder-graf herrijzen
bijvoorbeeld, op een Sartriaanse bazuin, voor een hernieuwde Dodendans in
'Montserrat', dat een jong regisseur, eveneens van het Rotterdams Toneel, de begaafde
Van Dalsum-discipel Paul Storm, ongetwijfeld knap heeft geregisseerd. Hier
verscheen de toneelmuze volmaakt gestroomlijnd, een stroomgodin compleet met
vinnen en al. Bij dit soort massaproblematiek - van Sartre en Montserrat - waar niet
de verhouding van mens tot mens maar van mens tot centraal probleem de dramatiek
bepaalt (in wezen een onthumaniserende dramatiek, al is ze in zekere mate ook een
herleving van het Griekse noodlot in moderne gestalte) moet men onwillekeurig
denken aan een soort van na-scholastiek in het existentiële. Zoals in de laat-scholastiek
niet de kern maar de casus de theologische vernuften beheerste, zo doet het ook thans
de existentialistische simultaan-séance-spelers. Dit gedrang van zich rechtvaardigende
of door-de-mand-vallende 'Todeskandidaten' doet denken aan het laat-scholastiek
probleempje, hoeveel duivels op de punt van een naald zouden kunnen zitten.
De tweede stroming speelt evenzeer simultaan, maar op een andere manier. Ik kan
me niet aan de gedachte onttrekken, dat hier de invloed van de film zich laat gelden:
men wil namelijk hier en ginds in de hedendaagse dramatiek simultaan spelen,
gelijktijdig met de verbeelding én met de werkelijkheid. De symptomen zijn, in
belangrijke verschijnselen van de laatste vijf-en-twintig jaar, te talrijk om niet aan
een systeem of een instinct te denken. De gesloten toneeldroom, door Aristoteles in
wetten verankerd en vrijwel universeel (met enige uitzonderingen in het Spaanse
toneel) in de klassieke toneeltijdperken verwezenlijkt, is in de huidige tijd aan het
bezwijken. Belangrijke dramaturgen laten de plans van werkelijkheid en fantasie of in een perspectivisch gezichtsbedrog met hetzelfde effect meerdere plans der
verbeeldingswereld - door elkander lopen,
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halen den 'acteur parlant au public' uit zijn voorheen gesloten kader, en suggereren
in het algemeen een ambulantisme, dat aan de alomtegenwoordigheid van de
filmcamera doet denken (ik noemde reeds 'Christopher Blake' en 'Jeanne van Lorraine',
men denke verder aan 'Het Glazen Speelgoed', Wilder's 'Our Town', en het is niet
moeilijk de symptomen te vermenigvuldigen). Men zou hier een herleving van het
Griekse koorelement in kunnen zien, wanneer de invloed van het tweede gezicht der
tiende muze niet eerder een steekhoudende achterdocht wekte. Is deze beïnvloeding
van de vormgeving der hedendaagse dramatiek door het ambulantisme der film-camera
aannemelijk, dan zou men van een vruchtbaar misverstand kunnen spreken. De
practisch onbegrensde gezichtskring van de film, haar almacht tot
alomtegenwoordigheid, wekt het gezichtsbedrog, dat zij alle werelden willekeurig
aaneen kan rijgen. Alle werelden, met uitzondering van de werkelijkheids-wereld
van het publiek... Juist omdat zij iedere realiteit in haar fantasie kan benaderen en
inlijven, kan zij niet buiten deze fantasie, buiten deze schijn van universele
werkelijkheid treden. Het toneel heeft nog altijd het primaat van de geest, en kan
telkens de gezichtskring dóorstoten naar de realiteit - wat zij loffelijk tot zijn
verlevendiging ook doet. Want, goed toegepast, is dit ambulantisme, dit
simultaan-spelen met fancy en werkelijkheid, een winst.
*

**

De strekking van dit overzicht is even beperkt als zijn bestek: het wil slechts enkele
kernpunten en stroomlijnen aangeven, die mede van betekenis zijn voor zijn
volledigheid en zijn leefbaarheid. Het is allerminst gebrek aan waardering, wanneer
ik deze slechts vluchtig passeer. Er komt bij, dat ik niet het gehele toneelseizoen heb
gezien en bijzonder in het overkropte na-seizoen enkele gebeurtenissen heb gemist.
Zo wordt de opvoering van 'Rouw past Electra' door de Haagse Comedie, met een
glansrol van Paul Steenbergen en onder regie van Cees Laseur, als een topprestatie
van het toneelseizoen beschreven. Cees Laseur is als toneelleider een weinig op de
achtergrond geraakt, des te betreurenswaardiger wanneer men zich zijn
regie-bedrijvigheid uit de glanstijd van het Centraal Toneel herinnert - met o.a. de
aangrijpende vertolking van 'Het Voorste Legioen'. Hopelijk betekent het grote succes
van 'Rouw past Electra' de terugkeer van Laseur als spelleider naar het voorplan.
Er zijn in ieder geëquilibreerd toneel opmarsinrichtingen en rustpunten. Ik hield
me in hoofdzaak met de eerste bezig, met de schuldbewuste bekentenis achteraf, dat
beide elkaar behoeven en in evenwicht houden. Ze hebben elkaar, geestelijk én
zakelijk, nodig. Het is een schone droom, doch helaas zonder reële basis, dat in het
Nederlandse klimaat van vandaag een volstrekt homogeen toneelgezelschap met
avantgardistische inslag langdurig zou kunnen bestaan. O zeker een intermezzo, een
jeugdliefde, een kannibalendans lang - zoals Van Dalsum en de zijnen dat hebben
geleverd met hun verrukkelijk avontuur in Oost-Nederland, dat nog juist volkomen
slaagde vóór het finaal mislukte - meestal, en zeker in deze geldschaarse tijd, is de
mislukking het succes een stap vóór. Er wordt wel
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geklaagd over de wat onsamenhangende structuur van sommige gezelschappen, met
name van het Amsterdams Toneel. Deze structuur is niet enkel een politiek fatum,
dat wil zeggen een factor van zeer reële orde, dit samenkrammen van
ongelijksoortigheden in één gezelschap - ze lijkt me, in groter verband en in beginsel,
een gelukkige misgreep van de werkelijkheidszin. Men critiseert het Amsterdams
Toneel nogal op een gebrek aan productiviteit, aan geslaagde productiviteit althans.
Blijft intussen het feit, dat dit toneelgezelschap in staat blijkt tot grote, synthetische
prestaties, waaraan meermalen de naam van Defresne verbonden blijkt (b.v. zijn
regie van Werfel's 'Paulus onder de Joden' en dit seizoen van 'Koning Lear'). Het
Leidse-Plein-theater heeft het keurensemble van rijpe speelkrachten, geroutineerde
karakterspelers - type Saalborn, Huf, Van Gasteren, Van Dijk - daarnaast als
stormcentrum Albert van Dalsum, middelpunt van een groepje dynamische jongeren.
Wanneer voorop Defresne, en daarnaast Van Dalsum, in een opvoering van weidse
allure een generale troepenrevue houdt, rammelt het wel eens in het stijlbesef en
vermoedt men een verschillende herkomst der manschappen als in een
vreemdelingenlegioen. Maar het feit blijft, dat dit de enige mogelijkheid schijnt voor
een synthese met een zo grote groep, die gelijktijdig verschillende ambities van het
publiek heeft te behartigen. Zo vraagt de werkelijkheid der toneelmarkt van het
gezelschap een eenheid der tegendelen, een onvolmaakte constructie stellig maar de
enig mogelijke m.i. Het onzekere artistieke experiment moet betaald worden met de
meer stabiele factor van het populaire speelstuk. Men kan dit een onwaardige
koehandel vinden; het gaat ten slotte om de markt, en daar heeft men niet het recht
zo vies te kijken. Het genoeglijke familiestuk met milde moraliserende strekking is
- gelukkig - nog altijd in trek. Halverwege het seizoen werd deze trekpleister
nadrukkelijk allerwege gelanceerd (Priestly vierde een ware invasie) - en in die
omstandigheden moet een toneelgezelschap, bij gebrek aan de éne duivelskunstenaar,
wel meester op alle wapenen zijn.
Het zeer bewegelijke en productieve gezelschap Comedia met zijn voortreffelijken
leider Cor Hermus heeft in deze hele reeks van naoorlogsjaren met virtuositeit het
probleem der meerzieligheid opgelost. Hier vindt Johan de Meester gelegenheid tot
- overigens meestal ook commercieel geslaagde - experimenten, terwijl Cor Hermus
de weegschaal zo nodig in evenwicht brengt door als de in Nederland ongeëvenaarde
maestro der kleurige fantasie het bredere publiek te boeien met de danspas der gratie.
Calderón, Molière, Goldoni (met een uitstekende vertoning van diens 'Herbergierster'
in het laatste seizoen), deze te zeer veronachtzaamde speeltuin der muze is de
'specialité de la maison' van Hermus en Comedia. De moedige en nobele
planken-rehabilitatie van 'Thomas More' van Henriëtte Roland Holst door Cor Hermus
en de zijnen, behoort tot de gedenkwaardige gewetensdaden van dit seizoen, dat
overigens ten aanzien van de Nederlandse toneelschrijfkunst met redelijk en in het
laatste geval zelfs overtuigend succes in opvoeringen van Heyendaal's 'Voor altijd
Pilatus', Reves 'Het meisje en de kelim' en Jeanne van Schaik's 'Het Portret' een
ereschuld begint in te lossen. Dit alles om ons eigen geweten niet verder te belasten
'pour acquit de conscience' en om dit document niet al te zeer te rekken slechts 'à
tître de document'.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE conferentie der Grote Vier te Parijs heeft vier weken nodig gehad om de vier
punten van de agenda te behandelen. Hooggespannen waren de verwachtingen niet.
Het was duidelijk, dat Moskou voor de opheffing der blokkade van Berlijn enige
concessies van de geallieerden wilde afdwingen. Dean Acheson en Bevin en ook
Schuman voelden zich sterk genoeg staan om desnoods een mislukking van de
conferentie er aan te wagen. Visjinski heeft dat gevoeld en ook gezegd. Maar het
belette hem niet om, op rechtstreeks bevel van het Kremlin, waarmee hij herhaaldelijk
om nadere instructies telefoneerde, met voorstellen te komen, waarvan hij wist, dat
ze onverbiddelijk zouden worden afgewezen. Zijn eerste voorstel was een Oost-Duitse,
dus communistische, delegatie tot de vergadering toe te laten. Acheson verklaarde
aan dergelijke voorlichting geen behoefte te hebben. Later kwam hij voor de dag
met een project om vrede te sluiten met een Duitsland, dat nog niet bestond. Men
wees hem er op, dat het ongewoon is het dak van een huis te bouwen nog voordat
het op fundamenten staat. Omtrent het vetorecht, deed Visjinski in zoverre water in
de wijn door toe te geven, dat 'unanimiteit niet altijd zal kunnen worden geëist'.
Overigens draaide Visjinski meermalen zo om het onderwerp der besprekingen heen,
dat Acheson, een Amerikaans spreekwoord aanhalend, uitriep, dat hij vanwege de
vlooien de hond zelf niet meer kon zien. Hetgeen aanleiding werd tot grapjes, die
Metternich zich eertijds niet zou veroorloofd hebben. De zittingen waren soms
openbaar, soms geheim, een enkele maal ultra-geheim. De omgang met Visjinski
was minder stroef dan men van Gromyko en Malik gewoon was. De resultaten zijn
echter niet evenredig aan de betoonde amicaliteit. Winst is in ieder geval het verdrag
over Oostenrijk. Gruber, president van dit land, dat door de geallieerden niet als
overwonnen, maar als bevrijd beschouwd wordt, had gezorgd te Parijs aanwezig te
zijn. Buiten de conferenties heeft hij de kans gehad met de grote vier te spreken en
aldus heeft hij een betrekkelijk succes binnengehaald, dat de zelfstandigheid van
Oostenrijk ten goede zal komen.
De aanspraken van Tito op een deel van Karinthië worden door Moskou niet langer
gesteund, waar tegenover Oostenrijk verplicht wordt binnen zes jaar aan de
Sovjet-Unie 150 millioen dollar uit te betalen. Deze geldsom moet als compensatie
gelden voor de 'Duitse bezittingen' in Oostenrijk, die aan Moskou waren toegewezen,
maar over welks omvang de mogendheden het nooit eens zijn kunnen worden. Men
heeft in het midden gelaten, waar Oostenrijk deze millioenen vandaan moet halen.
Over de drie voorafgaande punten der agenda, Berlijn en Duitsland betreffende,
is een vage modus vivendi gesloten. De commandanten te Berlijn kregen opdracht
onderling na te gaan, hoe zij de gevolgen van de bestaande splitsing in twee helften
kunnen verzachten. Zij moeten hun
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best doen het handelsverkeer tussen de beide zones te vergemakkelijken. Intussen
zal de luchtbrug haar werk voortzetten. In September a.s. zullen de vier ministers
van buitenlandse zaken deze kwesties verder bespreken.
Wat de geheime bijeenkomst van de Komintern te Praag heeft besloten, blijft
grotendeels achter het 'IJzeren Scherm' verborgen. Naar buiten blijkt echter wel, dat
de 'zuivering' een onmisbare factor uitmaakt van het partij-leven. Na Dimitrof die
intussen overleden is en Kostof in Bulgarije de macht ontnomen te hebben, heeft de
Komintern beslist, dat de heldin, Anna Pauker, die veiligheidshalve enige fondsen
in het buitenland had belegd, een onwaardig lid der Roemeense partij was. In Polen
waren de kopstukken al eerder geliquideerd, in Hongarije is Laszlo Rajk verdwenen
met vele anderen. In Albanië zijn enkele onbetrouwbare partijleden met name Koir
Xoxa eveneens geliquideerd. Zo verslindt ook de bolsjewistische revolutie haar eigen
kinderen. Het is spijtig, dat er nog zoveel kinderen overblijven.
Zoals een half jaar terug de primaat van Hongarije, Mgr Kardinaal Mindszenty,
de bewondering wekte van heel de wereld, zo is thans de aartsbisschop van Praag,
Mgr Beran, de onverschrokken kampioen voor de rechten der mensheid en van de
Kerk. Hij heeft de strijd niet gezocht. Toen Clemens Gottwald in Februari 1948
president was geworden, heeft hij in diens tegenwoordigheid een plechtig 'Te Deum'
laten zingen in de hoofdkerk, omdat er geen wet is, zo verklaarde hij, die verbiedt
voor het staatshoofd te bidden. Zodra echter de aanvallen op de Kerk begonnen,
bestaande in het verbod om bisschoppelijke mandementen van de kansel af te lezen,
in het sluiten van kloosterscholen en seminaries, in het processie-verbod, in lasteringen
tegen de Paus, in de opheffing van de vrijheid van drukpers, van godsdienstige
verenigingen, van de zondagrust en -heiliging, heeft Mgr Beran, gezamenlijk met
de overige bisschoppen van deze republiek, na vruchteloze onderhandelingen, zich
krachtig tegen deze tyrannie verzet. De bisschoppen eisen erkenning, niet alleen in
woorden, maar in daden, van de christelijke leer in het openbaar en in de opvoeding.
Erkenning van het gezag van de Paus, als leider van de Kerk en van dat der
bisschoppen, die aan de Paus zijn onderworpen krachtens het canonieke recht.
Intrekking van elke maatregel, die de godsdienstvrijheid der katholieken beperkt of
bedreigt. Schorsing van alle decreten met het oog op beperking van de vrijheid van
vereniging, van eredienst en van het recht om inzamelingen te houden en schorsing
van de maatregelen, die staatsinmenging in de bisschoppelijke administratie nastreven.
Wat de perfidie van de Tsjechische regering vooral accentueert, is de oprichting
van de z.g. 'Katholieke Actie', waartoe behalve een zestigtal ongehoorzame priesters,
een massa volbloed-communisten behoren en waarvan het overige deel bestaat uit
ambtenaren en van de regering afhankelijke personen, die uit vrees voor afzetting
en straf zich gedwongen hebben moeten aansluiten. De Congregatie van het H. Officie
heeft afgekondigd, dat allen, die bewust en vrijwillig tot deze 'katholieke actie'
toetreden, ipso facto geëxcommuniceerd zijn. Mgr. Beran heeft, voordat hij als
gevangene in zijn paleis van de buitenwereld werd afgesloten, nog de gelegenheid
gehad zijn gelovigen te waarschuwen. 'Een ding wil ik zeggen', zo sprak hij tot de
verzamelde duizendtallen, 'Het is mogelijk,
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dat ge zult vernemen, dat ik een of andere overeenkomst heb gesloten of dat ik mijn
toestemming heb gegeven, doch ik verklaar hier voor God en voor het volk, dat ik
nimmer een overeenkomst zal sluiten, waardoor inbreuk zou worden gemaakt op de
rechten van de Kerk of van de bisschoppen. Niets en niemand zal mij daartoe
dwingen'.
In een herderlijk schrijven, ondertekend door alle aartsbisschoppen en bisschoppen
van Tsjechoslowakije, worden de reeds eerder gestelde eisen herhaald en uitdrukkelijk
verzekerd, dat de Kerk niet zal zwichten voor welke dictatuur ook.
Griekenland verloor binnen korte tijd twee bekende politieke figuren. Eerst overleed
de metropoliet Damascinos, die als regent in 1946 het koningschap wist te herstellen.
24 Juni volgde hem de 86-jarige Sophoelis, die vijfmaal minister-president is geweest
en als zodanig op zijn post is gestorven. Van revolutionnair was hij een gematigd
liberaal geworden. Zijn opvolger, Tsaldaris, heeft met Diomedes een coalitie-regering
gevormd.
Met instemming van Engeland heeft Cyrenaica zich onder emir Idriss van
Tripolitanië afgescheiden. Er is niet eerst aan de V.N. om verlof gevraagd en de Emir
el Senoessi voelt zich onder Engelands hoede voldoende beveiligd.

Nederland
De Indonesische kwestie is een lange lijdensgeschiedenis geworden. 'The Economist',
een gezaghebbend Engels weekblad, publiceerde een openhartig artikel, waarin het
de schuld van deze tragedie voor een groot deel bij Engeland legt. In tegenstelling
met wat in Europa, volgens gezamelijke afspraak werd toegepast, namelijk, dat een
nationalistische overtuiging niet als een rechtvaardiging voor collaboratie met de
vijand werd beschouwd, heeft het Zuid-Oost-Aziatisch opperbevel Sukarno, die met
Japan had samengewerkt, niet als een vijand, maar als een vriend behandeld en zijn
regering als het de facto-gezag over Java erkend. Daar zou het vitium originis van
de hele ramp liggen.
De Nederlandse regering ziet blijkbaar, hoewel niet zonder pressie van buiten, in,
dat deze aequatie niet helemaal opgaat, en heeft op 7 Mei de overeenkomst van
Royen-Rum gesloten. Over de uitvoering ervan bestond, met behoud van de
vriendschappelijke sfeer, verschil van gevoelen. Het standpunt van Nederlandse zijde
was: eerst het vuren staken en dan terugkeer van de republikeinse regering naar
Djokja. Daartegen verklaarden Hatta en Soekarno: we kunnen het vuren niet tot
stilstand brengen, indien we niet eerst in Djokja terug zijn.
En minister van Maarseveen verklaarde bij zijn vertrek naar Indonesië, dat 'praten
en schieten' niet kon samengaan. De terugkeer naar Djokja van de republikeinse
regering kon ook hierom niet vroeger plaats grijpen omdat vooraf de evacué's en de
Nederlandse troepen moesten vertrokken zijn. Deze zijn eerst daartoe kunnen overgaan
op 24 Juni en zouden onmiddellijk door republikeinse troepen vervangen worden,
om de mogelijkheid van een vacuum, dat door de communisten kon worden misbruikt,
te voorkomen. Op het vastgestelde uur waren er geen republikeinse troepen te
Wonosari op de afgesproken plaats te bekennen en de sultan van Djokja, die zich
met het handhaven der orde belast had, waagde zich persoonlijk
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aan een kleine verkenning. Het gevolg was, dat zijn wagen beschoten werd. Eerst
later om eventuele botsingen te voorkomen, deden de republikeinse troepen hun
intocht in de hoofdstad.
De veiligheid is sinds de overeenkomst eerder verminderd dan toegenomen, terwijl
de extremisten en communisten overmoediger zijn geworden. Sukarno heeft zich
tegenover Amerikaanse journalisten over de bestaande moeilijkheden uitgelaten en
alle schuld van vertraging en van onrust op de Nederlandse regering geworpen. Begin
Juli zal hij de regeringszetel te Djokja vestigen en dan zal blijken, of hij voldoende
gezag over zijn volgelingen heeft om het accoord te doen nakomen.
Dit akkoord vormt feitelijk de preliminaire voor de Ronde Tafel-conferentie in
den Haag. Men hoopt, dat deze op 1 Augustus zal bijeenkomen en binnen twee
maanden haar taak zal volbracht hebben. Deze taak is: wegen en middelen te vinden
tot overdracht van de werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit aan
de V. St. van Indonesië, volgens de beginselen van 'Renville'. Niet alleen de
Nederlandse en de republikeinse regering zullen daar vertegenwoordigd zijn, maar
ook de leden van de B.F.O. als vertegenwoordigers van de gebieden in Indonesië
buiten de republiek.
In het gebied der Antillen is de kunstmatige meerderheid, door Gomez en Etman
gevormd, spoedig uiteen gevallen. Gomez heeft een lijfblad uitgegeven, 'Nos lucha',
welke titel verdacht veel lijkt op 'Mein Kampf'. Ook in andere opzichten bootst hij
Hitler's manieren na. Hij heeft een politieke jeugdbeweging, waarmee hij bij
begrafenissen van gestorven aanhangers, zonder toestemming der kerkelijke overheid,
het R.K. kerkhof binnendringt. De gouverneur is thans op zoek naar een andere
politieke constellatie om de regering bij te staan en te beraden.
De uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in Nederland is bemoedigend voor de
partijen van recht en orde. De Communisten zijn gehalveerd en zo ontmoedigd door
deze vorm van democratie, dat hun woordvoerder Paul de Groot bekende: 'Langs de
weg van de helft plus één zullen we in Nederland nooit tot een sovjetstaat komen.
Laat de bourgeoisie maar zweren bij haar rekenmachines, wij moeten het hebben
van andere machines'. Inderdaad zijn in Oost-Europa langs deze weg de
'volksdemocraten' aan de macht gekomen.
1-7-49
K.J.D.

Belgie
De uitslag van de verkiezingen voor de Wetgevende Kamers is ongetwijfeld
verrassend geweest in die zin, dat enerzijds de liberalen, niettegenstaande hun
opzienbarende vooruitgang op 1946, niet hebben teruggewonnen wat ze destijds
verloren hadden, dat anderzijds de socialisten, niettegenstaande de recuperatie van
de helft van de communistische zetels, nochtans een gevoelige achteruitgang hebben
geboekt. De Christelijke Volkspartij had op twee fronten te strijden: tegen de liberalen,
die het als oppositiepartij wel zeer gemakkelijk hadden, en tegen de dissidenten, die
tegen de C.V.P. de verbittering uitspeelden, veroorzaakt door de halsstarrigheid in
zake repressie van haar socialistische regeringspartner. Zij verloor hierbij
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het grootste deel van de liberale aanhang die zich in 1946 voor haar had uitgesproken,
alsook de stem van velen die de mening zijn toegedaan, dat de repressie dient te
verdwijnen. Dit verlies werd evenwel gecompenseerd door het vertrouwen dat de
algemeenheid der christelijk gesyndiceerden haar eindelijk, omwille van de
nauwgezette uitvoering van haar sociaal programma, geschonken heeft. Aldus is het
te verklaren, dat de Christelijke Volkspartij het succes van 1946 wist te bevestigen:
een lichte vooruitgang in het stemmenaantal die, ondanks het nieuw ingevoerd
vrouwenstemrecht - dat ogenschijnlijk het politiek beeld van het land ternauwernood
heeft gewijzigd - slechts 1% bedroeg, stelde haar in de mogelijkheid, ditmaal een
getal zetels te veroveren die haar voorgaande keer, tengevolge van de grilligheden
van het bestaand kiesrecht ontsnapt waren.
De betrekkelijk geringe bijval van de dissidenten is, in de Vlaamse gewesten al
thans, te wijten, zowel aan het traditioneel wantrouwen van de Belgen t.o.v. de kleine
partijen, als aan het feit dat het 'incivisme' zich in 1940-1945 ook onder de vorm van
politionele medewerking heeft geüit; zodat het veel minder dan het activisme van
1914-1918 voor idealisering vatbaar is, en bovendien - nogmaals in tegenstelling tot
het activisme - niet is geweken voor het negeren van de eigen volksaard. De man uit
de straat heeft wel het land aan de repressie; hij heeft echter geen sympathie voor
noch vertrouwen in degenen die met het incivisme gloriëren.
De voornaamste en meest verheugende gevolgen van de huidige verkiezingen zijn
wel: internationaal, dat de communistische nederlaag voor België een verhoging van
prestige betekent; nationaal, dat de vooruitgang van de C.V.P. in de Waalse
arrondissementen het bedreigd evenwicht tussen het naar links neigend Wallonië en
het meer naar rechts gericht Vlaanderen enigszins heeft hersteld.
***
Tactisch beschouwd zal de huidige samenstelling van de Kamers tot grote
moeilijkheden aanleiding geven: in de Senaat, waarvan de ene helft rechtstreeks
verkozen wordt, de andere helft onrechtstreeks, hetzij door de provincieraden
(provinciale senatoren), hetzij door coöptatie (gecoöpteerde senatoren), zal de C.V.P.
over de absolute meerderheid beschikken; daar 5 provincies op de 9, waar de invloed
van de C.V.P. overwegend is, uitsluitend christelijke senatoren zal afvaardigen; in
de Tweede Kamer daarentegen, zijn het de linksen die over een broze meerderheid
van één stem beschikken. Een nieuwe uitgave van het Volksfront, dat overigens
onvermijdelijk in de ongenade zou delen waarin de communisten, zowel buiten- als
binnenslands gevallen zijn, is daarom niet te vrezen. Alleen een drieledige of een
tweeledige regering, onder de leiding van de C.V.P., zou in de beide Kamers door
een comfortabele meerderheid gesteund worden.
Zoals het past in een parlementaire democratie, is het uit de rangen van de grootste
partij, in casu de C.V.P., dat de Prins-Regent een regeringsformateur koos; te weten
de heer Paul Van Zeeland, Minister van State, een personaliteit van internationaal
formaat, die sinds de bevrijding door de afgunst van velen naar de achtergrond
verdrongen was. Van meet af aan gaf de heer Van Zeeland blijk van een zelfzekerheid
die doorgaans, en
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misschien ten onrechte, aan de C.V.P. wordt ontkend. 'Wij hebben de absolute
meerderheid', zo verklaarde hij den 1en Juli voor de uitgebreide partijraad, 'en zoeken
dienvolgens een medewerking, om ons programma in de ruimste mate te
verwezenlijken. Welnu in dat programma hebben we van de ene kant de financiële
en sociaal-economische problemen, die aan het levensrythme onderworpen zijn, en
die daarom geen blijvende en onveranderlijke oplossing kunnen krijgen, en van de
andere kant een institutioneel probleem, waarvan de stabiliteit van het regime afhangt
en dat onverwijld definitief dient opgelost, te weten het Koningsprobleem'. Aan de
liberalen en de socialisten het de formateur de keuze van de te volgen weg: ófwel de
volksraadpleging, een noodformule waartegen zij steeds grondwettelijke bezwaren
hebben ingebracht, ófwel een beslissing van de verenigde Kamers, waarvoor zij tot
de 26e Juni hun voorkeur hadden laten blijken. 'In de verenigde Kamers', aldus de
heer Van Zeeland, 'is er een meerderheid die besloten is het probleem op te lossen.
In de lijn van onze representatieve instellingen ligt de zedelijke verplichting die
meerderheid tot uitdrukking te laten komen; wie zich aan die verplichting onttrekt,
verdraait de zin onzer instellingen'. Welk zou het antwoord zijn van de socialisten
en van de liberalen aan de geduchte dialecticus die ze voor zulk een dilemma had
weten te stellen? Een weigering van het voorgesteld programma en een verzet tegen
de persoon van de formateur, gepaard gaande, vanwege de socialisten aan de
bedreiging met sociale onlusten, vanwege de liberalen met verwijzing naar hun
(electoraal) financieel programma. De socialisten gingen zelfs zo ver, om in hun
communiqué van de 2e Juli, te insinueren, dat de personaliteit van de heer Van
Zeeland een gevaar voor devaluatie betekende! Wij zouden gaarne veronderstellen,
dat zulk een campagne niet in de smaak is gevallen van één enkel vooraanstaand lid
van de C.V.P.; maar dat het heftig verzet vanwege de tegenpartij aan allen bewezen
heeft wat voor een kracht de heer Van Zeeland voor de C.V.P. betekent.
Nadat de liberalen eerst hun weigering hadden bevestigd, werd de heer Paul Van
Zeeland op de 5e Juli door de Prins-Regent van zijn opdracht ontheven. Velen zullen
zich thans de vraag stellen of hij niet beter had gedaan, na de weigering van de
socialisten en de liberalen, een homogene C.V.P.-regering te vormen, die, naar
aanleiding van het vertrouwensvotum, elkeen in het Parlement zou gedwongen
hebben, met de sanctie van een hernieuwd beroep op het kiezerscorps voor ogen, de
verantwoordelijkheid voor zijn houding op zich te nemen. Wij vrezen immers dat
de heer Van Cauwelaert, die op heden met een informatieopdracht werd belast,
slechts tot de vaststelling zal komen, dat de socialisten zich evenmin als de liberalen
door principes laten leiden. Zoals herhaaldelijk gebleken is o.m. uit een ontwerp van
Radiorede van de Heer Max Buset1. zullen zij slechts tussen
1.

'Is er geen andere oplossing dan de brutale operatie die men de vorige week wilde wagen?
(Dhr Buset bedoelt hier de samenroeping van de beide kamers, ten einde de Koningskwestie
op te lossen).
Toch meen ik te mogen verklaren, dat elke andere oplossing, welke men zou overwegen,
tenminste aan twee essentiële voorwaarden zou moeten voldoen. Enerzijds zou zij het
voorwerp moeten kunnen uitmaken van een accoord onder de partijen, dat van aard is om
een ruime parlementaire meerderheid te vinden. Anderzijds zou zij moeten uit te voeren zijn,
in al haar delen, met de beredeneerde instemming van een ruime meerderheid van de openbare
mening.
Slechts in deze dubbele voorwaarde, meen ik, zal het eenmaal mogelijk zijn in een vredige
atmosfeer, deze hypotheek op te heffen die reeds al te lang op het lot heeft gedrukt van het
land, dat toch nog andere zorgen heeft en andere vraagstukken op te lossen.'
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de volksraadpleging en de parlementaire consultatie kiezen wanneer ze daartoe
gedwongen worden; en de vestiging van hun keus op één van beide formules zal
uitvallen, naargelang dat de uitslag van de ene of van de andere geredelijker vooraf
kan gedetermineerd worden overeenkomstig hun wil.
Th.L.

Kroniek
Pauselijke sociale richtlijnen
Voor een belangrijke groep leden van de Internationale Unie van Katholieke
Patroonsverenigingen heeft Z.H. de Paus op 7 Mei ll. een toespraak gehouden, die
kostbare aanwijzingen bevat betreffende de houding van de Kerk tegenover de grote
sociaal-economische problemen van onze tijd.
Ofschoon veel korter dan documenten zoals de grote sociale Encyclieken, is die
toespraak nochtans zo rijk aan inhoud en betekenis dat wij ze hier onmogelijk in haar
geheel kunnen ontleden. Het is alleen onze bedoeling de hoofdpunten ervan aan te
stippen en in enkele woorden op het grote belang van 's Pausen verklaringen te wijzen.
Wanneer men een industriële onderneming oppervlakkig beschouwt, krijgt men
gemakkelijk de indruk dat de belangen van de werkgever regelrecht in tegenstelling
staan met die van de werknemers die 'voor hem', 'in zijn dienst' werkzaam zijn. Het
loon, dat de arbeiders ontvangen, wordt door de patroon betaald en van weerszijde
is men dikwijls maar al te zeer geneigd te denken dat in die verhouding het gewin
van de ene het verlies is van de andere. De Paus komt beslist tegen deze opvatting
op. Werknemers, hoewel zij zich onder leiding van een ander stellen, staan in
werkelijkheid niet 'ten dienste' van de werkgevers. Beiden staan ten dienste van de
nationale economie. Samen door hun gemeenschappelijk werk, brengen zij de rijkdom
tot stand waarvan zij allen moeten leven.
'Ondernemingshoofden en werklieden zijn geen onverzoenbare antagonisten. Zij
zijn medewerkers in een gemeenschappelijke taak. Zij eten om zo te zeggen aan
dezelfde tafel, aangezien zij tenslotte leven van de globale netto winst van de nationale
economie.'
De economisten hebben de laatste jaren veel aandacht geschonken aan de middelen
om die 'globale netto winst', die zij het nationaal inkomen noemen, zo groot mogelijk
te maken en zij zijn steeds meer tot het inzicht gekomen, dat een rechtvaardige
verdeling er van zeer veel kan bijdragen tot het vergroten van de winst zelf, en dus
ook van het deel van eenieder. De onderlinge verbondenheid en solidariteit in de
nationale en internationale gemeenschap, die hierdoor op de voorgrond treedt, is
steeds de hoeksteen geweest van de christelijke sociale leer, en het is dan ook niet
te verwonderen, dat de Paus deze 'moderne'
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voorstellingswijze tot de zijne maakt.
Zijne Heiligheid gaat nog een stap verder. Zoals we zojuist opmerkten heeft het
de schijn dat de arbeiders, die in private ondernemingen werken, 'in dienst staan' van
de werkgevers. Het feit dat hun loon tot de kosten van de onderneming gerekend
wordt, versterkt in hen de indruk van 'dienstbaarheid' tot het profijt van anderen een indruk die niet bepaald geschikt is om het gevoel van menselijke waardigheid
bij de arbeiders te verhogen. De werkelijkheid is echter anders, merkt de Paus op.
Op het begrensde plan van de private onderneming kunnen de lonen weliswaar bij
de kosten van de werkgever gerekend worden; maar op het breder plan van de
nationale economie beschouwd is het loon van de arbeiders een deel van het
gezamenlijk inkomen van het gehele volk; het is voor de arbeider het middel om zich
een deel van de goederen aan te schaffen die hij zelf, met al de arbeiders en al de
patroons van het land, heeft voortgebracht; het is dus niet in wezen verschillend van
de 'winst' van de patroon, die het werk van de arbeider georganiseerd heeft. Ieder
strijkt zijn inkomen op, en in dit opzicht brengen de verhoudingen tussen
loontrekkenden en patroons geen dienstbaarheid mede. Integendeel, doordat zij allen
aan dezelfde geproduceerde rijkdom moeten deel hebben, zijn hun belangen
grotendeels gelijklopend. Maar dan, gaat de Paus voort, indien hun belangen
gelijklopend zijn, 'waarom zou het niet gewettigd zijn, aan de arbeiders een billijk
deel van verantwoordelijkheid toe te kennen in de oprichting en de ontwikkeling van
de nationale economie?'
Onder welke vorm deze medeverantwoordelijkheid of medezeggenschap in de
nationale economie aan de arbeiders zou moeten gegeven worden, wenst de Paus
blijkbaar niet nader te bepalen. Hij drukt er echter zijn spijt over uit, dat men niet
beter geluisterd heeft naar de aansporingen van Pius XI om tot bedrijfsorganisatie
of een soort corporatieve inrichting van het economisch leven over te gaan, en dat
men ze niet heeft opgevolgd. En hij zegt ook heel duidelijk, dat de nationalisatie niet
het normaal middel kan zijn om die mede-verantwoordelijkheid te verwezenlijken.
'De economie is niet van nature uit een staatsinstelling. Zij is integendeel het levende
product van het vrije initiatief van de enkelingen en van de door hen vrij ingerichte
groepen.' Dit doet overigens geen afbreuk aan de verklaring van Quadragesimo Anno,
waar hier uitdrukkelijk naar verwezen wordt, volgens dewelke nationalisatie in
bepaalde gevallen wenselijk kan zijn, wanneer het nl. gaat over categorieën van
goederen die aan particulieren een te grote overmacht zouden verlenen.
Hier knoopt de Paus een opmerking aan vast, die in zekere zin de meest belangrijke
van zijn toespraak mag heten, omdat zij een duidelijke stellingname bevat ten opzichte
van bepaalde interpretaties van de leer van de Kerk in zake onderneming en
eigendomsrecht. De Kerk heeft er altijd op aangedrongen, dat de arbeider, die in een
onderneming werkzaam is, op een waardige - op een menselijke - wijze zou behandeld
worden. Hij is niet een machine die verstandelijke arbeid presteert; hij is een 'persoon',
en zijn hele persoonlijkheid wordt in een zekere zin in het arbeidsproces ingezet.
Daaruit hadden de laatste jaren sommige, overigens zeer orthodoxe, auteurs afgeleid,
dat al de medewerkers in
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een onderneming in de strikte betekenis van het woord een recht zouden verwerven
op die onderneming, op de eigendom van de productiemiddelen die zij beheren of
hanteren, of althans op de winsten van de onderneming. De Paus noemt dit een
dwaling. Zulk een leer gaat uit van het beginsel, dat elke onderneming tot de sfeer
van het publiek recht behoort (zoals de Staat, of een gemeente, waar al de ingezetenen
in een zekere zin mede-eigenaars van het gemeentelijke eigendom kunnen genoemd
worden). Maar dat beginsel is niet juist. De private onderneming, onder welke
rechtsvorm zij ook opgericht moge zijn, behoort tot de sfeer van het privaat recht,
waar de onderlinge betrekkingen niet door de regels van de verdelende
rechtvaardigheid maar door die van de ruilrechtvaardigheid beheerst worden. De
rechtmatige eigenaar van een onderneming is dus eigenaar in de volle betekenis van
het woord. Hij hoeft zijn eigendom niet te beschouwen als verdeeld tussen zichzelf
en zijn medewerkers. En zijn gezag ook niet. 'De eigenaar van de productiemiddelen,
wie hij ook weze,... moet steeds binnen de grenzen van het publiek recht der economie
meester blijven van zijn economische beslissingen.'
Deze verklaring is dus zeer kordaat; zij is niet voor dubbelzinnige interpretatie
vatbaar. Maar indien hierdoor een onhoudbare overdrijving afgewezen wordt, zo
blijft toch de traditionele leer van de Kerk geheel onaangetast. De betrekkingen tussen
werkgever en werknemer zijn niet uitsluitend juridische verhoudingen met scherp
omlijnde en strikt afgewogen wederzijdse rechten die eventueel voor het gerecht
kunnen opgevorderd worden. Het blijven op de allereerste plaats verhoudingen tussen
personen die aanspraak kunnen maken, zoals we het zoëven zeiden, op een statuut
dat hun persoonlijkheid niet kortwiekt of verlamt. Hetgeen zeer duidelijk inhoudt,
dat niet alleen op het plan van de nationale economie maar ook op het plan van de
individuele onderneming moet gestreefd worden naar 'betrekkingen van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid', zoals de Paus ze in zijn toespraak noemt.
Als grondslag van die verhoudingen mag zeker het looncontract blijven bestaan,
dat op zichzelf niet onrechtvaardig is. Maar dat contract moet op zulk een wijze
beleefd worden, dat de arbeider niet tot een louter passief instrument van de werkgever
verlaagd wordt; de arbeider is in werkelijkheid een medewerker, die samen met zijn
lichamelijke werkkracht ook zijn geestelijke eigenschappen, zijn initiatief en zijn
verantwoordelijkheid inzet, en daarom dient het looncontract, zoals Quadragesimo
Anno het zo voortreffelijk zeide, 'verzacht te worden door elementen ontleend aan
het contract van maatschap'.
Dan zal volledig verwezenlijkt en beleefd worden wat de Paus in het begin van
zijn toespraak naar voren bracht, dat ondernemingshoofden en werklieden samen de
gezamenlijke winst van de nationale economie tot stand brengen en onder elkaar
verdelen - dat zij 'om zo te zeggen samen aan dezelfde tafel eten'.
De christelijke sociale leer blijft steeds aan zichzelf gelijk. Zij wordt soms in
nieuwe bewoordingen uitgedrukt, zij wordt scherper omlijnd naarmate nieuwe
concrete verwezenlijkingen mogelijk worden of nieuwe dwalingen oprijzen. Vooral
wordt zij steeds bezield door dezelfde bekommernis, dat alle mensen, die broeders
in Christus zijn, ook werkelijk
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als broeders zouden leven, de ene weliswaar voor bepaalde doeleinden aan de leiding
van anderen onder worpen om goede samenwerking vruchtbaar en efficiënt te maken,
maar allen aan elkaar gelijk in de volledige eerbiediging van elkaars persoonlijkheid
en in hun gemeenschappelijk streven naar hun eeuwig einddoel.
R. Van Ooteghem S.J.

De grote antithese
Dr H.A. Enno van Gelder heeft de Nederlandse geschiedschrijving verrijkt met de
geschiedenis van het Russische volk, onder de titel 'Rusland, epos van leed en strijd'1.,
door Elsevier in twee delen met mooi illustratief materiaal op voorname wijze
uitgegeven. Deze geschiedenis is gericht tot het algemeen ontwikkeld publiek en
deze doelstelling maakte verantwoording van bronnen overbodig.
Wij vragen ons af of het in deze dagen mogelijk is een geschiedenis te schrijven
van Rusland, zo beperkt tot de feiten, dat de schrijver zijn standpunt tegenover het
huidige Rusland kan verzwijgen of het kiezen van een standpunt kan ontgaan. In de
dagen van het historisme zou dit geredelijk zijn aangenomen.
Geesteswetenschappelijke analyse echter heeft ook op het terrein der
geschiedschrijving de onontkoombaarheid van het standpunt, van de 'attitude' zoals
de moderne psychologie het noemt, telkens weer aangewezen. De historische
objectiviteit is een ideaal en in zoverre slechts bereikbaar als wij een samenhang van
feitelijkheden een zin kunnen geven. Deze zingeving transcendeert de geschiedenis.
De historicus ontleent zijn zingeving aan zijn filosofie. En hierin is hij vaak kind van
zijn tijd, product van het socio-culturele geheel waarin hij leeft.
De ontwikkelde mens van heden, die het boek van Dr van Gelder in handen neemt,
staat tot Rusland in een verhouding en wel een persoonlijke verhouding. Hij kent
Rusland als de realisatie van de taak, die het communistisch manifest gaf aan het
proletariaat, als de inzet, het uitgangspunt en tevens het arsenaal der wereldrevolutie
die de regeerders van Rusland als een pseudo-religieus messiaans ideaal voor ogen
staat. Die lezer leest over het verleden van Rusland om het heden te begrijpen en
daardoor iets van de toekomst te vermoeden. Maar ook die lezer heeft zijn standpunt
en ook, al is het misschien vulgair en weinig expliciet, zijn filosofie. Zoals altijd het
lezen een ontmoeting is van schrijver en lezer, zo is het lezen van een geschiedenis
van Rusland vandaag niet alleen een ontmoeting, maar ook een dialoog.
Wie de verschrikkelijke gevolgen van een totalitaire wereldbeschouwing in het
Westen leerde kennen, wie huiverend probeert iets te schatten van de omvang en de
diepte van het leed over tientallen millioenen in Rusland en in vele rampzalige
nabuurlanden gebracht door het experiment van door haat gestyleerde fanatici,
doordrongen van de grootste mythos atheos der geschiedenis, zo iemand zoekt
allereerst het standpunt van de schrijver ener Russische historie tegenover dit
phenomeen, tegenover de oligarchie van het Kremlin middels het apparaat der
communistische partij, tegenover de ba-

1.

Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1949, 354 pp. en 354 pp.
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lans van meer dan dertig jaren bewind volgens de beginselen van Marx en Lenin.
Misschien zal de schrijver antwoorden, dat een zo drastisch zoeken naar een
standpunt door de criticus in een door hem te beoordelen geschrift niet getuigt van
objectieve zin. Wij scheppen die zin echter in vrijheid en uit geestelijke bronnen van
onze duizendjarige cultuur. Wanneer Dr van Gelder op p. 281 van deel II over de
cultuur van Rusland onder sikkel en hamer opmerkt: 'De wetenschap mist er vrijheid,
ze heeft echter een hoge zin', dan is dit enkele citaat reeds voldoende om de zin van
zijn standpunt te begrijpen. Het noopt om het onze er tegenover te stellen!
De objectiviteit van deze bekwame historicus die in min of meer essayistische
vorm een zeer suggestief boek weet te beschrijven, is de objectiviteit van een moreel
indifferentisme, de objectiviteit van het relativisme, waarin een onschuldig uitziend
wisselspel van pro en contra de historische balans in evenwicht probeert te houden.
Wanneer de schrijver spreekt over 'de tweede agrarische revolutie', de collectivering
tussen 1930-1934 (deel II, pp. 265 vv) en zegt, dat het resultaat de collectivering van
ongeveer de helft der boerenbedrijven was, voegt hij er aan toe: 'Dat was de wel wat
wrede oplossing van het agrarisch probleem in Rusland'. Dit 'wel wat wrede' bedekt
de historische werkelijkheid van een der meest bloedige experimenten der
geschiedenis, niet minder bloedig dan de proeven der Germaanse fanatici om van
het 'Ostraum' een kolonie van het Derde Rijk te maken. Maar wat betekent bloed
voor het moderne voluntarisme der totalitaire ideologieën als zelfs een der edelste
verschijningen uit onze litteratuur, Henriette Roland Holst, in een gedicht verklaart,
dat de prijs van het menselijk geluk klein blijft, al gaan ook duizend maal duizend
harten stuk.
Wij vragen ons zelfs af of afgezien van de interpretatie der feiten, de feiten zelf,
voorzover ze uit Russische gegevens zijn afgeleid, objectieve waarde bezitten. Dr
van Gelder gebruikt immers voor het aangeven der resultaten van het sovjet-bewind
statistisch materiaal uit officiële Russische bronnen. Maar er is nu eenmaal geen
statistiek zonder statistische wetenschap en ook deze statistische wetenschap, zoals
alle wetenschap, mist naar het eerder aangehaald woord van Dr van Gelder zelf
vrijheid. In de totalitaire staat is ook de statistiek in haar openbare functie instrument
van propaganda. James Burnham zegt in The Struggle for the World, London, 1947:
'De woorden die de communisten publiek over zich zelf gebruiken en over wat zij
doen, zijn in het bijzonder misleidend. Want zowel het bewuste bedrog tegenover
anderen als het normale onbewuste zelf-bedrog, zijn een integrerend deel van het
communisme' (p. 63). Burnham constateert dan ook, dat de leek er makkelijk inloopt:
'Omdat een rapport over een Vijf-jaren-plan vaststelt, dat arbeiderswoningen, voedsel
en kleding tot zo en zo een percentage zijn verhoogd, gelooft men, dat dit inderdaad
gebeurd is'. Er is zoveel materiaal, dat deze stelling van Burnham documenteren kan,
dat wij van de historicus die zich met de Sovjet-Unie bezig houdt mogen verwachten,
dat hij Russisch statistisch materiaal niet dan uiterst critisch verwerken zal.
Het Marxistisch ideaal is de klassenloze maatschappij. Wanneer de schrijver op
p. 278 het verschijnsel
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van de grote discrepantie der inkomens en het verschil in maatschappelijke welvaart
behandelt, zegt hij over de groepen der bevoorrechten: 'Wij kunnen ze sociologisch
nog geen klassen of standen noemen'. Wij zien niet in waarom er geen klassen of
standen zouden kunnen zijn op grond van het feit, dat ze in de huidige Westerse
sociologische categorieën niet onder gebracht kunnen worden. Daarenboven: de
traditionele sociologie bezit in het begrip 'kaste' een uitnemende categorie om de
maatschappelijke differentiatie onder communistisch bewind te verklaren.
Critiekloos staat de schrijver tegen vele feiten, waarop zoveel wetenschappelijke
critiek voorhanden is. We noemen een voorbeeld. Op p. 278 van deel II behandelt
de schrijver het 'Stachanowisme'. Hij zegt dat het Stachanof in 1935 gelukte 'door
een meer rationele werkverdeling in zijn ploeg en nauwkeurig overlegde
arbeidsmethode de hoeveelheid kolen per uur per arbeider gedolven enorm... te
vermeerderen.' De sobere maar uiterst zakelijke dissertatie van Albert Pasquier 'Le
Stakhanovisme' uit 1937 toont duidelijk aan, dat 'enorm' hier in feite niet meer betekent
dan het cijfer, dat iedere rationalisatie sedert Taylor in niet-gerationaliseerde
ondernemingen kan bereiken. De werkelijke productievermeerdering van Stachanof
bleek immers niet groter te zijn dan 40%, en voor het tot stand komen daarvan was
de gehele organisatie van de arbeid veranderd. Taylor en Gilbreth hadden een
generatie vroeger belangrijker resultaten bereikt, en de prestatie van Stachanof evenals
die van andere arbeidshelden en heldinnen, waren slechts trics in een zorgvuldig
voorbereid plan, om in het kader van de noodzakelijke rationalisatie ener achterlijke
industrie nieuwe werkmethoden in te voeren, een arbeiderselite te kweken en Taylor's
zo gehate 'speed-bosses' ook in de Russische fabrieken hun intocht te laten doen.
Wie als deelgenoot van de traditionele Westerse beschaving een boek wijdt aan
de Sovjet-Unie, al is het dan in de vorm van een algemene Russische geschiedenis,
kan zich niet verwonderen wanneer zijn werk beoordeeld wordt in samenhang met
de tragische fase van die beschaving, waarin wij leven, wij allen, betrokken in de
'Défense de l'Occident'. Wanneer Dr van Gelder aan het slot van zijn werk (p. 332)
het wantrouwen van Rusland tegenover het Westen 'even weinig gefundeerd en even
kortzichtig' noemt als dat van het Westen tegenover Rusland, blijkt ook in de conclusie
van zijn oeuvre het gevaar van een objectiviteit, die om zacht gezegd het gevaar te
vermijden een standpunt te bepalen in het openbaar, het ware object buiten de
gezichtskring schuift. In dit geval heeft het Kremlin en zijn propaganda het credit
van de rekening. Dit te signaleren is de onaangename taak die uit het 'standpunt' van
de criticus, en a fortiori van dit orgaan, noodzakelijk voortvloeit.
*

**

De priester Jean Boulier, wiens pro-Russische activiteit algemeen bekend is, geeft
een verklaring van zijn standpunt in 'Un Prêtre prend Position', naar aanleiding van
zijn ontslag als professor in het internationaal recht aan de Katholieke Universiteit
te Parijs. Naar Boulier zelf mededeelt, volgde zijn ontslag na de publicatie van
artikelen van zijn hand over het nieuwe Polen, de
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politiek van de Heilige Stoel en na zijn deelneming aan het congres van intellectuelen
te Wroclaw (Breslau).
Het is een uiterst merkwaardig geschrift, dat hier voor ons ligt. Het is of van een
grote naieviteit of een niet minder grote bewuste mystificatie. Boulier die niets weet
van Kardinaal Mindzenthy, die niets weet van het Pools Episcopaat, en door wie
iedere niet-communistische of niet pro-Russische katholiek ipso facto een fascist en,
voorzover hij Fransman is, discipel van Maurras en de Action Française wordt
genoemd, beweert als priester en rechtsgeleerde de roeping te voelen om zich te
verzetten tegen een door kapitalistische belangen gekweekte oorlogsstemming
tegenover de Sovjet-Unie. Het geschrift van Boulier toont echter een zo groot manco
aan bewijsvoering en een zo grote overvloed van louter beweringen, dat men zich
afvraagt hoe een oud-professor in het internationaal recht, gewend aan subtiel
redeneren en het omzichtig stellen van een casus, zonder grove propagandistische
bedoelingen een dergelijk geschrift heeft kunnen schrijven.
'Un prêtre prend position' heeft echter enkele passages, die ons de goede trouw
van abbé Boulier sterk in twijfel doen trekken. Zo de passage op p. 46, waar de
schrijver beweert, dat de kerk liever pacteerde met het fascisme en het
nationaal-socialisme, maar door de lopende feiten in democratische richting werd
gedwongen. Zo de belachelijke passage op p. 47 over de lege kerken in Rome en de
volle in Moskou! Zo de passage op p. 50 en p. 51, waarin hij smalend spreekt over
de verkiezingscampagne van de Italiaanse Christen-Democraten in 1948, maar over
de schandelijke, tegen Paus en Kerk gerichte propaganda der communisten geen
woord spreekt, en tenslotte insinueert, dat de welsprekendheid van Pater Lombardi
wel eens de oorzaak zou kunnen wezen van de moordaanslag op Togliatti!
Het is het goed recht van abbé Boulier om de propagandisten van een atomistische
oorlog tegen Rusland 'assassins', 'moordenaars' te noemen en de onafhankelijkheid
van zijn wetenschappelijk oordeel te verdedigen zoals Vittoria deed tegen Karel V,
zoals de schrijver dit aan het slot van zijn boekje meedeelt. Maar het is niet goed van
abbé Boulier om voor hem onaangename waarheden te verzwijgen, om voortdurend
te insinueren, om zichzelf het monopolie van sociale liefde te geven en voor alles de
argumenten van zijn tegenstanders te verzwijgen. Bij zoveel geestelijke verblinding
is geen objectiviteit meer mogelijk, en het heeft geen zin met de these van den
schrijver te polemiseren, waar deze klaarblijkelijk het credit van het Kremlin reeds
voor het schrijven in zijn standpunt verdisconteerd had. Al zal abbé Boulier geen
plaats houden in ons geheugen, moge dan toch niemand hem vergeten in het Memento.
Voor hemzelf en vanwege de ergernis.
C. Thoen
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Boekbespreking
Godsdienst en ascese
De Godsdiensten der wereld. Onder redactie van Prof. Dr G. van der
Leeuw. - Tweede deel, tweede druk, H. Meulenhoff, Amsterdam, 1948,
546 blz., geïll., dl I en dl II geb. f. 50,-.
Over aard en samenstelling van dit grootse werk werd voldoende gezegd in onze
bespreking van het 1ste deel (deze jrg., dl I, blz. 98), dat we rijkelijk konden prijzen
en onder het nodige voorbehoud aanbevelen. Ook in dit tweede deel valt veel te
prijzen, maar ons voorbehoud moet groter zijn wegens de twee bijdragen over de
'Geschiedenis van het Christendom'. Jammer dat men geen afzonderlijke studie
wijdde aan het Protestantisme, dan zou men een veel zuiverder totaalbeeld verkregen
hebben, omdat men dan de Geschiedenis van het Christendom rustig had kunnen
laten wat ze in hoofdzaak is nl. de geschiedenis van de Katholieke Kerk!
Voor wie open genoeg is om feeling te hebben voor het wezen der dingen is het
immers zonder meer duidelijk, dat de Kerk van de eerste eeuwen reeds de trekken
heeft die voor het hedendaagse Rooms-Katholicisme nog steeds karakteristiek zijn
(sacramenteel-priesterlijk, hiërarchisch, bindende traditie, leergezag, enz.). Waarom
dit niet vrij en frank geschilderd inplaats van de voortdurende insinuatie van of
uitdrukkelijke verwijzing naar dooddoeners als historische fictie, ontwikkeling,
epigonenwerk, enz. De schrijver gelooft, op zijn wijze, aan de Bijbel, maar hij gelooft
niet in de feitelijke Kerk, zelfs niet in haar oudste stadium; hij kan daaruit niet Gods
wil, maar slechts 'de wil der historie' aflezen. Men ontkomt niet aan de indruk, dat
de auteur in zijn stof voortdurend op jacht is naar een verondersteld latent
protestantisme. Zo komen ook de voortreffelijke dingen die gezegd worden in een
onjuist licht te staan.
Ook in de tweede bijdrage - het Christendom van de 11de tot de 19de eeuw - wordt
de Moederkerk niet voldoende van binnen uit en met te weinig sympathiserend begrip
voor het geheel bekeken. De schrijver heeft wel waarderende woorden voor
middeleeuwse verschijnselen, maar schenkt o.i. te veel aandacht aan ketterse
stromingen, terwijl hij sinds de Reformatie feitelijk een geschiedenis van het
Protestantisme geeft met zo nu en dan een enkele bladzijde over de Katholieke Kerk
en dan nog voornamelijk als pausdom gezien.
Overigens biedt dit tweede deel vele uitstekende bijdragen. Zo vinden hier o.a. de
religies der Grieken, Romeinen en Germanen en verder Hellenisme, Judaïsme en
Islam een vakkundige behandeling. Het geheel wordt besloten met een uitvoerig
register (50 blz.) op de twee delen.
Tenslotte nog dit: de studie over de griekse religie is knap en boeiend, maar wordt
ontsierd door al te vlotte vergelijkingen met gegevens uit de Openbaringsgodsdienst
van het Oude en Nieuwe Testament. Daarom lijkt ons de volgende algemene
opmerking aangaande dit standaardwerk hier ter zake:
Het is een hachelijke onderneming aan de Openbaringsgodsdienst een plaats te
geven in een werk, dat een overzicht van de voornaamste godsdiensten geven wil.
Men wekt immers gemakkelijk de indruk of men loopt werkelijk het gevaar, dat men
de Openbaringsgodsdienst op voet van gelijkheid behandelt met andere religies. We
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vergeven de specialisten graag hun enthousiasme voor hun onderwerp, als de lezer
zich dan maar bijtijds herinnert, dat sommige religies weliswaar dikwijls getuigen
van diep-religieuze aspiraties, maar dat ze toch ook even dikwijls misschien
goedbedoelde maar niettemin jammerlijke aberraties genoemd moeten worden van
hoofd of hart van de homo religiosus.
H. Renckens
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Mgr Dr Jan O. SMIT, De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de
latijnse Bijbelvertaling. - Romen & Zonen, Roermond, 1948, XV + 295
blz., 40 platen, ing. f. 10,50, geb. f. 12,-.
Op het eerste gezicht behandelt deze Bijbelse Monographie een zeer speciaal
onderwerp, dat slechts weinigen interesseren kan. Dat is een vergissing. Want,
eerstens, is de latijnse Bijbel zózeer met de westerse Kerk en met de westerse
beschaving vergroeid, dat haar geschiedenis onvermijdelijk meerdere
interesse-gebieden van ieder ontwikkeld mens raakt. Vervolgens wordt juist in deze
onze eeuw een zeer belangrijk hoofdstuk aan de geschiedenis van de Vulgaat
toegevoegd; daaraan is de helft van dit boek gewijd en daarmee heeft het een primeur
in de hele literatuur. Nergens ter wereld vindt men zo volledig en overzichtelijk
samengevat en zo deskundig beoordeeld, wat de laatste vier Pausen met de huidige
Vulgaatherziening beogen, hoe de Benedictijnen daarbij te werk gaan, wat hun
resultaten zijn, en hoe dit alles samenhangt met de gehele geschiedenis van de Vulgaat.
Tenslotte, de speciale stof van dit boek is niet alleen op algemeen verstaanbare, maar
ook op onderhoudende en boeiende wijze behandeld. Dat zal trouwens niemand
betwijfelen die ooit iets van deze vruchtbare auteur heeft gelezen. Laat zijn stof voor
droog en dor doorgaan, ze is rijk aan interessante bijzonderheden en het is aan Mgr
Smit toevertrouwd daaruit een keus te maken om er een leerzaam en sprekend geheel
mee samen te stellen. Dat heeft hij gedaan in het eerste deel van zijn boek (blz. 1-87).
De geschiedenis van de Vulgaatrevisie (blz. 88-164) is, zoals gezegd, veel
persoonlijker en origineler werk en ontleent een bijzondere charme aan het feit, dat
we de schrijver gerust als ooggetuige kunnen beschouwen. De rest (twee vijfde) van
het boek is boordevol met zaakrijke en accurate aantekeningen, waardoor dit werk,
zonder voor groter publiek ongenietbaar te worden, tegelijk aan de beter ingewijden
goede diensten zal bewijzen.
Het is zeer te prijzen, dat men de uitgave van dit boek, dat zich zo weinig voor
reclame leent, heeft aangedurfd. Wij zijn ervan overtuigd, dat het een der waardevolste
van de reeks is. Het wordt misschien niet snel verkocht, maar ook na vele jaren zal
men er nog om vragen.
H. Renckens
Josef TERNUS, S.J., Der gegenwärtige Stand der Assumptafrage. 'Die Diskussion' nr 5, Verlag Josef Habbel, Regensburg, 1948, 61 blz.,
DM. 1,80.
Deze bondige uiteenzetting van den tegenwoordigen toestand der vragen betreffende
Maria's Tenhemelopneming richt zich, zoals Schr. in zijn Voorwoord verklaart, 'tot
lezers, die te midden der technische, politieke en sociale omwentelingen van dezen
tijd, toch nog belangstelling overhielden voor actuele theologische problemen'. Met
het oog op niet theologisch geschoolde lezers ware het wenselijk geweest, aan de
vrij talrijke latijnse citaten een vertaling toe te voegen; als ook sommige
methodologische vooropzettingen klaarder te formuleren. Zo b.v. blijkt niet duidelijk
of de voorafgaande zekerheid, welke de Paus moet hebben alvorens tot een
dogmaverklaring over te gaan, alleen de vaststelling van het algemeen aanvaard zijn
als geloofswaarheid geldt (blz. 14), dan wel ook nog het afdoende inzicht der bewijzen
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zelf (blz. 15). Schr. is geneigd de uitdrukkelijke traditie hoger te doen opklimmen
dan met de feiten strookt, b.v. wat betreft Pseudo-Melito (blz. 34). Ook kunnen wij
het met zijn interpretatie van Epiphanius niet eens zijn (blz. 32 en 38). Dit neemt
echter niet weg dat deze 'inleiding tot discussie' alle aanbeveling verdient.
E. Druwé
Anton van DUINKERKEN, Bernardus Mariapreeken ingeleid en
vertaald. - 'Meesters van Gods Woord', De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1946, 302 blz., Fr. 120 en Fr. 160; Paul Brand, Bussum, geb. f. 7,90.
Anton van Duinkerken, aan wie de nederlandse lezer reeds vele prettige 'uren met
Sint Bernardus' verschuldigd is, biedt hem hier nu wat
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het meest tot den roem van den Doctor Mellifluus heeft bijgedragen: zijn
Maria-preken. Wel verdienden de drie op Maria-Boodschap gehouden (blz. 133-173)
amper dien titel, daar slechts twee alinea's van de derde over Maria spreken; toch
zouden we ongaarne dit typisch middeleeuws 'rechtsgeding der deugden' missen. Een korte inleiding geeft het kader van Bernardus' leven en bedrijvigheid aan (blz.
9-28). De aantekeningen, waaronder enkele vrij lange en interessante, werden jammer
genoeg op het einde van het boek geplaatst (blz. 271-291). De vertaler heeft zich van
zijn uiterst moeilijke taak doorgaans voortreffelijk gekweten.
E. Druwé
Hilarion THANS, Minderbroeder, Geestelijk onderricht V, Deugden. Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1948, 216 blz., Fr. 38.
Onvermoeid zet Pater Hilarion Thans zijn 'Geestelijk Onderricht' voort. Na Vallen
en opstaan, dat we onlangs bespraken, ziehier de behandeling der zedelijke deugden.
Ziehier den stijgenden weg dus naar een schoner en ruimer leven. Hij loopt langsheen
de nederigheid, de edelmoedigheid, de dankbaarheid, de vreugde; met een eenvoudig
en bevallig voorgestelde leer, met veel voorbeelden, met het eigen voorbeeld nog
het meest, voert de vrome auteur ons op die baan. Hier gelijk elders vat hij, naast
persoonlijke verhandelingen, ook bekende ascetische opstellen samen (van Mgr Gay,
van Pater Faber); zijn gezamenlijk werk wordt een zoveel kostbaarder compendium.
Em. Janssen
Jacques LECLERCQ, Dialogue de l'homme et de Dieu. - Edition revue
et corrigée, Casterman, Doornik, 1948, 244 blz., Fr. 63.
Dit is het aangrijpend getuigenis van een mens die, oprecht en zelfstandig, wil
nadenken: haast zonder boeken te raadplegen, peilt hij diep in zich en spreekt met
God. Hij vindt vooreerst de verhouding God-schepsel: die tussen den volstrekt
Gebiedende en het volstrekt afhankelijke. Daarin plaatst hij de verhouding
Minnaar-beminde: de onbegrijpelijke één-making van God met de mensen en van
de mensen met elkander. En zo beschouwt hij den Godmens, het christendom, de
Rooms-katholieke Kerk: het is alsof hij, van God uit, leven en wereld doorvorste;
van het licht uit, de schemering.
Em. Janssen
V. GEEREBAERT C.ss.R., Beleef uw geloof. - Bibliotheca Alfonsiana,
Leuven, 1948, 368 blz., Fr. 50.
Op den avond van zijn leven, slaakt deze oude volksmissionaris een noodkreet. Het
geloof gaat in Europa teloor; de mensen beleven niet wat ze, ondoordacht, nog
aanhangen als was het een politiek programma. Beleef uw geloof!
Daartoe moet men zich vooreerst voorbereiden: men moet consequent handelen,
en, het geloof kennend, zich beheersen en richten naar de concrete beoefening. Dan
zijn er ook hinderpalen: de bekoringen en de beproevingen, waarbij het vertrouwen
te kort schiet. Maar wie God waarlijk bemint, wie in liefde den naaste wil dienen,
vindt vanzelf het levend geloof weer, waarheen hij ook anderen zal geleiden.
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De auteur doet wat hij ons leren wil: als priester, als apostel, als Vlaming en volks,
beleeft hij zijn geloof. Mochten zijn brandende vermaning en edel voorbeeld, zijn
zware stem en overrijke ervaring velen treffen, doen nadenken, verdiepen en
verheffen.
Em. Janssen
J.V. SCHRYVENS, Ons geestelijk leven overwogen in het kader van
de kerkelijke jaarkring. - Brepols, Turnhout, 1948, 460 blz., geb. fr. 110.
Dit werk is een verzameling van preken en conferenties welke aan kloosterzusters
werden gegeven. Zij staan binnen het kader van het kerkelijk jaar, in zover zij
teruggaan tot kerkelijke feesten en tot bepaalde misteksten; ook in zover de Advent
de tijd der zuivering genoemd wordt; die der verlichting gaat dan van Kerstmis tot
Pinksteren; daarop volgt die der eenmaking. Verder treft het ons dat elke van de
vijf-en-
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vijftig oefeningen, met zorg bewerkt, rijk is aan inhoud, doch schamel blijft van
vorm. In het geheel heeft een vroom en werkzaam priester, na jaren van praktijk,
zijn schatten verzameld. Wie zou hem daar niet dankbaar voor zijn?
Em. Janssen
Moeder Eugenie COENZLER. Vertaald door Fr. Teeuwen C.ss.R. Jezus
ons voorbeeld. Overwegingen voor religieuzen. Eerste deel. De tijd van
Advent tot Pinksteren. Tweede deel. De tijd van Pinksteren tot Advent.
Derde deel. Overwegingen voor de aanvullende maand, de eerste Vrijdagen,
de maandelijkse recollecties, de feesten van de heiligen. - Brepols,
Turnhout, 1948, 538, 504, 422 blz.
Wij kennen geen verzameling van overwegingen die zo nauwgezet werd afgewerkt.
De verdeling der gehele materie over al de dagen van het kerkelijk jaar, de verzorgde
bouw van elke groep van overwegingen, het regelmatig weerkerend schema bij elke
oefening: alles maakt dit werk tot een monument, harmonisch, geheel voltooid, bijna
té volmaakt dan dat men het zou vertrouwen. En toch, overweging na overweging
komt ons zo oorspronkelijk en voedend voor, dat wij vergeefs zoeken naar een
geschikter jaarkrans voor de gezamenlijke gebedsoefening waar dan ook.
Em. Janssen
Hilarin FELDER O.M. Cap., Jesus von Nazareth. Ein Christusbuch. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1947, VII, 391 blz., DM. 10.-.
De capucijner bisschop Felder, van wiens studie over Sint Franciscus wij onlangs
een herdruk aankondigden, is vooral apologeet. Zijn hoofdwerk is een tweedelig
boek: Jesus Christus. Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der
neuesten ungläubigen Jesusforschung, waarvan in 1911 de eerste en in 1923 de derde
druk verscheen. Het boek Jesus von Nazareth echter, welks eerste druk van 1936 is,
is niet alleen als apologie bedoeld, hoewel het thema van eerstgenoemd werk er
duidelijk in te herkennen is, maar geeft een reeks voordrachten weer, voor leken
gehouden over den Christus. Beide werken werden o.m. in het Nederlands vertaald.
Deze heruitgave van het tweede werk in 1947 is een teken van en voedsel voor een
herrijzend geestesleven in Duitsland, hoewel het enigszins jammer blijft, dat deze
schrijver of een jonger vakgenoot het boek niet aan de meest recente stromingen
heeft aangepast. Dit geldt vooral voor de 'erste Abteilung', waarin de resultaten der
'formgeschichtliche' en eschatologische school meer positief besproken hadden
kunnen worden. De rest geeft mooie doorkijken in het nieuwtestamentische
Christusbeeld, en is als zodanig een voedsel voor geest en ziel. Misschien had ook
daar een minder apologetische instelling meer nuance aangebracht. Zo hadden wij
bij de bespreking van Jezus' profetischen geest graag ook iets gehoord over zijn
'niet-weten' van den jongsten dag en meer over zijn apocalyptische uitspraken.
P. Schoonenberg
MINDSZENTY, Jozef, Kardinaal, Moeder. Een loflied op het
Moederschap. Vert. H. Kuitenbrouwer. - De Fontein, Utrecht, 1949, 215
pp., f. 5,75.
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Dit conjuctuurboek van den Hongaarsen Kardinaal, dat in keurig gewaad hierbij zijn
intrede doet in Nederland, behoeft geen aanbeveling. Het is inderdaad een 'mooi
boek'. Natuurlijke en bovennatuurlijke piëteit vinden hier voedsel en de lotgevallen
van den illustren schrijver zullen elk lezer nog in bijzondere stemming brengen.
J.v.H.
Ehe und Familie. Eine entscheidende Frage der heutigen Seelsorge.
Referate der Wiener Seelsorgertagung vom 7. bis 9. Jänner 1948. - Dr
Karl Rudolf, Wien, Seelsorger-Verlag im Verlag Herder, 1948, 167 bl.,
S. 17, 20, sfr. 7,50.
Ten tweede male na de oorlog heeft het Wiener Seelsorge-Institut een drietal
studiedagen georganiseerd, waarin, t.a.v. huwelijk en gezin achtereenvolgens het
principiële stand-
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punt van de Kerk weergegeven, de feitelijke toestand in Oostenrijk belicht en tenslotte
de hulpmiddelen van de zielzorg besproken worden. Boven al wordt men getroffen
door de allerdroevigste toestand, waarin huwelijk en gezin in Oostenrijk verkeren,
thans na de oorlog nog meer dan ooit tevoren. De referaten van priesters en doktoren
over huwelijksmisbruik, echtscheiding, abortus enz. schetsen een decadentie, waarvan
wij in onze streken nog geen idee hebben. Mogen de wegen ter verbetering gevonden
worden!
A.v.K.
H.C. RÜMKE, Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. Amsterdam, W. ten Have N.V., 3e dr., 1949, 105 bl., geb. f. 2,90.
Op grond van gegevens uit eigen innerlijke ervaring en uit de ervaringen opgedaan
in psycho-therapeutische behandelingen van de meest verschillende mensen tracht
de schrijver tegen de Freudiaanse stelling, dat geloof een ontwikkelingsstoornis is,
aan te tonen, dat integendeel het ongeloof als een ontwikkelingsstoornis moet worden
beschouwd. De schrijver is een gelovig man en erkent de ontoereikendheid der
psychologie om de laatste gronden van het geloof bloot te leggen. Daar hij echter
van zeer vage begrippen over geloof, religie en beider belevenissen uitgaat, zal de
katholieke lezer, ondanks de waardering voor de sympathieke bedoelingen, zich zeer
onwennig gevoelen in deze psychologisch-religieuze gedachtenwereld. De vakman
zal met verschillende opmerkingen zeker zijn voordeel kunnen doen, maar al lezende
steeds meer de behoefte voelen opkomen naar een studie in het licht van de katholieke
leer over de eigen aard van het geloof als bovennatuurlijke overgave van het door
de genade verlichte verstand aan de Goddelijke Openbaring.
A.v.K.
In de serie Ecclesia docens werden in 1949 door de N.V. Gooi en Sticht
te Hilversum uitgegeven:
Iucunda semper, Encycliek van Paus Leo XIII van 7 September 1894 over den
rozenkrans. Met een aantal andere documenten uit het jaar 1894. Vertaald door F.A.J.
van Nimwegen C.ss.R., 66 blz. Iucunda semper is de 6e rozenkransencycliek van
Leo XIII. Van de andere drie documenten is het laatste een instructie van de
Congregatie der bisschoppen en regulieren over de prediking, een voorloper der
bekende encycliek van Benedictus XV over dit onderwerp. De twee andere betreffen
de hereniging der oosterse christenen. Hieronder geeft de apostolische brief
Orientalium de grondwet der hereniging: geen latinisering, maar eerbiediging van
de eigen kerktucht der afgescheidenen.
Tametsi futura. Encycliek van Paus Leo XIII van 1 November 1900 over de
Christus den Verlosser. Vert. door denz. 64 blz. Deze encycliek besluit het heilig
jaar, dat met Annum Sacrum was ingeluid, en is met deze encycliek een voorbereiding
op de Christus-Koning-enc. van Pius XI. De gedachten concentreren zich om de
beschouwing van Christus als weg, waarheid en leven. In dezelfde aflevering volgt
nog: de brief Au milieu des consolations van 23 December 1900 over de vervolging
der kloosterorden in Frankrijk. Vert. door Dr H. Janssen C.ss.R. Motu proprio Tra
le sollicitudini van Paus Pius X over de kerkmuziek, 20 November 1903. Apostolische
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constitutie Divini cultus van Paus Pius XI over het gestadig meer bevorderen van de
liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek, 20 December 1928. Met
aanhangsel. Ingeleid en vertaald door Dr E. Bruning O.F.M. en I.P.J. Kaarsgaren,
Pr. 52 blz. De inleiding bestaat uit een overzicht over de kerkmuzikale wetgeving
en het aanhangsel bevat citaten uit Mediator Dei, welke de hier gepubliceerde
documenten bekrachtigen.
Mystici Corporis Christi. Encycliek van Paus Pius XII van 29 Juni 1943 over
het Mystieke Lichaam van Christus en de vereniging die wij daarin bezitten met
Christus. Met een voorwoord van Dr H. van der Meulen C.ss.R., 104 blz. Het
voorwoord geeft kort en duidelijk de betekenis der encycliek aan t.o.v. moderne
stromingen in de theologie en de spiritualiteit. De nederl. vertaling is die der
Tipografia Vaticana Poliglotta, welke als authentiek te beschouwen is.
P. Sch.
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Aflatencodex. Nieuwe authentieke verzameling van gebeden en goede
werken waaraan aflaten verbonden zijn. - Romen's Tekstuigaven,
Roermond en Maaseik, 1949, 596 pp., geb. f. 9,50.
Deze door de Benedictijnen van Oosterhout verzorgde vertaling der door de
Penitentiarie uitgegeven Preces et Pia Opera Indulgentiis Ditata (1937) verschijnt
nu in tweede druk.
De vertaling is op enkele plaatsen gecorrigeerd, en enige nieuwe gebeden en
oefeningen in de vorige druk nog niet opgenomen zijn uit de Acta Apostolicae Sedis
1940-1947 toegevoegd. Bovendien is deze uitgave typografisch nog keuriger verzorgd
dan de eerste.
P. Huizing

Taal en letterkunde
A. ROLAND HOLST, Verzamelde verzen. - Van Dishoeck, Bussum;
A.A.M. Stols, Den Haag, 1949, 225 en 277 pp., per vier delen f. 30.
In de twee delen dezer uitgave die wij ontvingen, verschenen in het deel Proza een
aantal essay's en beschouwingen, en in het deel Gedichten vijf vroeger uitgekomen
bundels van A. Roland Holst. De uitgave is berekend op vier delen, die niet
afzonderlijk verkrijgbaar zijn. De technische verzorging dezer uitgave is voortreffelijk.
J.v.H.
Walter BREEDVELD, Het gouden Kruis. - Het Thijmfonds, Den Haag,
1949, 274 pp.
Een wonderlijk verhaal van een met prachtige stem begaafde dorpsjongen, die
tevergeefs tracht als zanger vooruit te komen. Leesbaar en verdienstelijk verteld
zonder dat de schrijver een hoger niveau bereikt.
J.v.H.
Dr H.H. KNIPPENBERG, Memoriaal. - Uitg. Helmond, 1949, 106 pp.,
f. 3,90.
'Memoriaal' noemt Dr Knippenberg terecht dit boekje van zijn hand. Men vindt er
herinneringen aan zijn studententijd te Amsterdam en verder wetenswaardigheden
omtrent talloze bekende persoonlijkheden uit het openbare leven der laatste veertig
jaar, vooral uit de Zuidelijke provincies. Knippenberg vertelt aardig en onderhoudend,
ook al is de inhoud niet al te zwaarwichtig of wereldschokkend.
J.v.H.
Dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw door Dr W.L. Brandsma.
- Stafleu, Leiden, 1949, 254 pp., f. 7,50.
In deze bloemlezing heeft Dr Brandsma verzen van een kleine zestig dichters uit
deze eeuw bijeen gebracht. Achter in het boek geeft hij een korte biographie van elk
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der bijdragenden, en een inleiding biedt een overzicht over de literatuurperiode der
laatste honderd jaar ongeveer. Overigens biedt de bloemlezing geen bijzondere
aspecten en is zij als andere anthologieën.
J.v.H.
Pyramide-zakromans. - De Driehoeck, 's Graveland, 1949, f. 1 per deeltje
van omstreeks 230 pp.
Stijn Streuvels, Langs de wegen; Phyllis Bottome, Puinpiraatjes; T. Scheutz,
Rimboe-avonturen van vlieger Kid; Bernice Bryant, Trudy's moeilijke jaren. Vier
boeiende, handige boekjes die voortreffelijke treinlectuur vormen.
J.v.H.
Helene TIMMERMANS, Spreken en schrijven wij goed Nederlands?
Tweede, verbeterde uitgave. - Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen,
1948, 187 blz., Fr. 65.
Wij, Vlamingen, spreken en schrijven nog slordig; de reeds talrijke taalzuiveraars
De Vreeze, Meert, De Boeck, Schrijvers, De Tavernier, Peeters, Noë haalden den
slag niet thuis. Onderhavige bijdrage, een verbeterde tweede uitgave, is bescheiden,
vertrouwbaar, bruikbaar. Bescheiden, daarom niet minder met aandrang, richt ze
zich tot alle ge-
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cultiveerden; zij bestaat uit volkomen vertrouwbare lijsten, waarbij ons het zuiver
taalgevoel van de auteur treft en haar praktische zin. En om de bruikbaarheid aan te
tonen, hoeven we de titels der hoofdstukken slechts over te schrijven: Spelling; Het
juiste woord; Streektaal; Barbarismen; 'De' of 'het'; Zinsbouw.
Warm aanbevolen.
E. Janssen
Ab VISSER, Guido Gezelle, mens en dichter. - Born, Assen, 1949, 95
blz. geb. fl. 3,25.
'Het doel van dit boekje', zo schrijft de auteur, 'is... de belangstelling voor Gezelle
levendig te houden en een bescheiden hulde te brengen aan de nagedachtenis van de
dichter, ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfjaar' (blz. 7). Met toewijding en vlijt
werd er aan gewerkt; maar de taak was den auteur te zwaar. Hij wist in zijn bronnen
het zekere van het hypothetische niet te onderscheiden; hij achterhaalde de structuur
niet van Gezelle's leven noch de eigenlijke betekenis van diens poëzie. Dan begreep
H. Roland Holst-van der Schalck, die in 1930 een soortgelijk boekje liet verschijnen,
den groten dichter toch zoveel beter!
E. Janssen
Lieven RENS, Het schrikkeljaar. - Eigen uitgave (Fiévéstraat 32, Gent),
1948, 54 blz.
Dit is een keurig uitgegeven bundeltje van 34 verzen. Deze staan los van elkaar; in
den loop van 1948 wellicht werden ze occasioneel gedicht; ze beelden samen een
jongen man uit, een verfijnd artist met een veelvuldige belangstelling, een teer
idealiserende ziel tegelijk zelfbewust en beschroomd.
Opvallend zijn, bij dezen debuterenden dichter, de stielvaardigheid, de zuivere
taal, de verzorgde vorm. Slechts een uitzonderlijk begaafd, een technisch ernstig
kunstenaar, vermag zo verscheiden en keurig liederen te zingen, strophen te bouwen.
Even opvallend zijn de eruditie en de verscheidenheid van motieven, die toch alle
nauwgezet scherp worden gezet. In gebreke blijft echter de spontane dichterlijkheid:
het reflexieve, het min of meer abstraherende ontnemen aan de meeste verzen de
volle kleur, het betoverend geluid. Ze blijven, in hun voortreffelijke voornaamheid,
eerder mat en egaal.
Wij kunnen niet uitmaken in hoever het reeds imponerend talent van Lieven Rens
vooreerst dichterlijk moet heten. Zijn persoonlijkheid is nog niet rijp, niet vast;
misschien ligt zijn kracht in proza en essay; intussen openbaart hij zich, in dit
bundeltje, als een rijk begaafde, een degelijk gevormde.
Bijgaand versje, Nieuwe regel moge onze kritiek illustreren:
Ontbeer het nooit-ontbeerde,
Vernietigd is diens nood
Alleen het nieuw-begeerde
Is waard en groot.
Begeer het nooit-begeerde
Tot ongekend genot;
Een voor het eerst vereerde

Streven. Jaargang 2

Herboren God.
Vereer het nooit-vereerde
Dat schenkt bezaliging Van 't eeuwiglijk ontbeerde:
Verzadiging.

E. Janssen
Dr G.S. OVERDIEP, Stijl- en literatuurgeschiedenis. Bibliographie.
Derde deel van Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde, voor
den druk bezorgd door Dr G.A. van Es. - Standaard-Boekhandel, 1948,
170 blz., geb. Fr. 160.
Wij bespraken het tweede deel van deze verzamelde opstellen; wij wezen er op hoe
niemand misschien, in de laatste jaren, aan onze taal- en letterkunde méér en groter
diensten heeft bewezen dan wijlen Dr Overdiep. Van de taalkunde ging hij naar de
letterkunde over; de letterkunde grondde hij op de taalkunde. Van het leven naar de
kunst en van de kunst naar het leven: alles methodisch, sekuur en verantwoord!
Ziehier hoe Dr Overdiep zelf zijn kritisch-literair programma aangeeft: 'De
subjectiviteit die men vreest bij het beroep op de litteraire vormen zal men zelve
moeten afschudden. En men zal dit alleen kunnen doen door training in het gebruik
en door opbouw van een we-
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tenschappelijk-stijlkundig apparaat, d.i. een stylistiek van klank-woord-zin, van vers
en proza, van stromingen en genres' (blz. 5). De dertien hier gebundelde opstellen,
alle van 1933 tot 1939, zijn dertien bijdragen tot zulke stylistiek, - en Vondel en
Coornhert, en Hooft en Huygens, en Potgieter, Bosboom en Couperus staan voor
ons zoveel scherper getekend, naargelang de vaardige analyticus dieper doordrong
in hun stijlvormen en geest, hun plastiek en dramatiek, hun tendenzen en de ondergane
beïnvloeding.
Geen literair criticus, geen taalkundige mag het werk van Dr Overdiep ongemoeid
laten. En worde het naar zijn geest, piëteitvol, door getrouwe volgelingen voortgezet
en voltooid!
E. Janssen
LIN TSIN SEN, De liefdespijl. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1948, 36 blz.
De liefdespijl is een chinese novelle, fijn, vernuftig, typisch oosters, nogal erotisch,
zwemend naar het sprookje, heel eenvoudig verteld en verdienstelijk (niet praegnant)
vertaald. Voor onze Vlaamse lezers is het een fijn gerecht en een lichte bedwelming.
E. Janssen
Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door Prof.
Dr P. de Keyser. Tweede herziene uitgave. - Klassieke Galerij 8, 151 blz.
Jacob VAN MAERLANT, Roman van Torec. Uitgegeven met inleiding,
aantekeningen en bibliographie door Dr A.Th.W. Bellemans. Tweede
druk. - Klassieke Galerij 14, 96 blz.
Jan BRUGMAN, Verspreide sermoenen. Uitgegeven met inleiding en
toelichtingen door Dr A. van Dijk O.F.M. - Klassieke Galerij 41, 170 blz.
CICERO, De vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr H.
Beek en E. de Ridder. - Klassieke Galerij 43, 47 blz.
Wij willen deze vier werkjes niet afzonderlijk bespreken, te meer daar de eerste twee,
in hun genre beide voortreffelijk, slechts heruitgaven zijn. Het derde boekje is ons
voorlopig het kostbaarste, omdat we nergens zoveel over en van Brugman bijeen
vonden; het vierde - een verzorgde doch weinig artistieke vertaling - werd
onvoldoende ingeleid en gecommenteerd.
En wat wordt de 'Klassieke Galerij', met zijn 'Meesterwerken uit de
wereldliteratuur', ons een kostbaar cultureel bezit!
E. Janssen
Marie GEVERS, Scaldis, Vertaling van E. Willems. - Doornik, Casterman,
192 pp., Frs 60.
Het is zeer lastig een dichterlijk werk te vertalen. Dit bewijst ook deze bewerking.
Zij laat immers wel vermoeden dat het oorspronkelijke loflied op de Schelde zeer
stemmig geschreven is en een schat van legenden bevat in een keurig verband
gebracht. De stemming wordt jammer genoeg verbroken door een vrij stroeve en
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letterlijke vertaling, door vreemde zinswendingen die pedant aandoen in een fris
verhaal. De Franse tekst verdiende een betere vertaling.
R. Hostie
Boekengilde 'Die Poorte', Antwerpen, 1947:
Michael ARLEN, Shelmerdene, vertaald door L. Cremers, 253 blz.; Carl
ASZLANYI, Zeven Oorvegen, vertaald door U. De Wael, 190 blz.; A.
AVERTSJENKO, Een Wervelstorm, vertaald door L. Cremers, 175 blz.;
Fritiof, NILSSON, Bombi Bitt en Ik, vertaald door A. Fr. Dierckx, 218
blz.; Edouard PEISSON, De Man met de Dollars, vertaald door Korneel
Goossens, 208 blz.
In deze goed uitgegeven reeks, bekoorde ons het meest het pittige verhaal der Zeven
Oorvegen. Dit is een prettig boek, vrolijk en fantastisch. Bombi Bitt, Shelmerdene
en vooral de Man met de Dollars zijn aangename en zeer leesbare werken, hoewel
het tweede deel van Bombi Bitt, de jaarmarktgeschiedenis, lang niet zo leuk is als
het eerste. Lezers die niet goed sombere literatuur verdragen, doen beter niet te
beginnen aan Wervelstorm, een reeks schetsen,
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waarvan de hoofdpersoon overal cynisch het geluk en de vrede vernielt. Shelmerdene,
Bombi Bitt en Wervelstorm veronderstellen gevormde lezers.
J. Vandermeersch

Cultuur en kunst
Christopher DAWSON, Religion and Culture. Gifford Lectures,
delivered in the University of Edinburgh in the year 1947. - London,
Sheed and Ward, 1948, 225 pp.
'Wij staan tegenover een geestelijk conflict van een uiterst scherpe aard, een soort
van sociale schizophrenie die de ziel der maatschappij verdeelt tussen een a-morele
wil tot macht die zich bedient van een onmenselijke techniek, en een moreel idealisme
dat geen macht heeft het menselijk leven te beïnvloeden. Er moet een terugkeer
komen tot eenheid - een geestelijke vervulling der cultuur - wil de mensheid blijven
bestaan.'
'Wij hebben een geseculariseerde wetenschappelijke wereldcultuur die een lichaam
is zonder ziel; terwijl van de andere kant de godsdienst haar geïsoleerde bestaan
handhaaft als een geest zonder lichaam.'
Het is eerst na een breed overzicht over de voorbije cultuurvormen der wereld,
zowel primitieve als hoogontwikkelde, dat Dawson ons dit oordeel geeft over de
volkomen abnormale toestand, waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Overal
en altijd is het beschavingsleven een zinvolle eenheid geweest tussen het aardse
bestaan en de bovenaardse, eeuwige, religieuze werkelijkheden. Hadden de
humanisten in hun wetenschappelijke Godsleer nog een gemeenschappelijk
fundament, nog altijd levend uit de traditie van het geloof, de rationalisten der
Verlichting verbreken de laatste banden met de werkelijke bovenaardse realiteit, en
baanden de weg voor de romantische reactie, die slechts voor de gevoelswaarde der
Godsdienstige verschijnselen oog had, tot tenslotte de godsdienstwetenschap
gereduceerd werd tot het vergelijkend constateren van zinloze verschijnselen of in
de lucht hangende producten van het menselijk bewustzijn. Dawson betoogt met
klem, dat men de godsdiensten zonder een godsdienstige instelling, zonder een
natuurlijke theologie niet kan benaderen; een wetenschap der Godsdienst die zich
beperkt tot anthropologie of psychologie is een pseudo-wetenschap. In drie
hoofdstukken beschouwt hij de religieuze organen der maatschappij, de Profeet
(Islam), de Priester (Hindouisme), de Koning (Egypte), en toont de diepgaande
invloed van het religieuze bewustzijn op de beschavingsvormen aan in 3 hoofdstukken
over de oorsprong der wetenschap, de oorsprong van het recht en het ascetisch en
geestelijk leven.
Dit boek is niet alleen een knappe analyse van voorbije verschijnselen. Het maakt
bovendien, zoals het trouwens bedoelde, zonder meer evident, dat het in de meest
letterlijke zin van het woord 'gekkenwerk' is, een cultuur, en nog wel een
wereldcultuur, op te bouwen op de loutere basis van techniek en economie. Dat er
geen menselijke beschaving denkbaar is, die niet mede en zelfs allereerst gevormd
wordt uit de dienst van God. Wat niet uitsluit, dat Dawson zeer scherp godsdienst
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en cultuur onderscheidt, en zelfs de gevaren niet voorbijziet, die een té innige
vermenging van een religie met een bepaalde cultuurgemeenschap oplevert.
Dit werk van Dawson is zelf een bewijs van zijn stelling: het doet ons zien, wat
een strikt wetenschappelijke uiteenzetting aan diepte en helderheid kan winnen, als
ze gehouden wordt door een werkelijk godsdienstig mens.
P. Huizing
O. DEGRIJSE, Christelijk Humanisme II, Opbouw. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1948, 461 pp., f. 11,25 en f. 12,50.
O. Degrijse voltooit zijn zeer degelijk en verantwoord werk 'Christelijk Humanisme'
met dit tweede deel 'Opbouw'. De schrijver is uitermate belezen en belicht allerlei
levenskwesties vanuit zuiver katholiek standpunt. Voor ontwikkelde leken is er
inderdaad veel uit dit boek te le-
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ren. Het is geen gemakkelijke vlotte lectuur; een zwieriger, kleuriger opdissing der
zware gerechten zou het boek ten goede zijn gekomen. Maar zoals het daar ligt, is
het een ware summa van katholieke levenswijsheid. In het eerste deel dat
'Terreinverkenning' heet, werd de blik meer in het rond gericht, op het algemeen
levensterrein, terwijl in dit deel vooral het huwelijk in zijn breedste gelding en de
christelijke cultuur behandeld worden. Wat de schrijver beoogde, 'een levensideaal
voor katholieke intellectuelen' te ontwerpen, is ongetwijfeld bereikt. De auteur heeft
een open blik voor al de geestesgoederen en de cultuurwaarden dezer aarde en hij
wijst de weg om deze alle te kerstenen en organisch op te nemen en te ordenen in
het volle christelijke leven.
J.v.H.
F. van der MEER, Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid
der oud-christelijke kunst. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1949, 268
pp., 64 platen, f. 15,50.
Het nieuwste boek van Prof. van der Meer bezit alle eigenschappen van zijn
voorgaande werken: een geestrijke en fonkelende gedachtengang, een grootse eruditie
en een boeiende brillante stijl. De schrijver heeft zich ingeleefd in de wereld die hij
beschrijft, en die ook zijn grote liefde bezit: de oud-christelijke kunst. Daarom wordt
het beeld dat hij oproept in dit boek buitengewoon levend en belangrijk. Hij is een
van de historici die over geschiedenis schrijft niet als iemand, die er alleen veel over
heeft gelezen en nagedacht, maar 'die er zelf bij geweest is', gelijk Gertrud von le
Fort het eenmaal formuleerde. Dat verheft dit uiterst wetenschappelijk boek ver
boven het niveau van een zeer nuttige, maar dorre wetenschappelijke feitenkennis,
en maakt het zó belangrijk, ook voor de kunstenaars en hun artistieke problemen en
bekommernissen van het ogenblik.
't Is een lievelingsgedachte van Prof. van der Meer, dat de hedendaagse christelijke
kunstenaars meer bezieling zouden zoeken in de kunst en de thema's der oude
christenen; voor degenen, die dit willen doen heeft hij met zijn laatste boek de weg
daartoe geopend, waarop hij zelf dan nog een zeer bekwame en kunstzinnige gids
is.
Het thema, dat in dit boek wordt behandeld is een zeer uitvoerige en overtuigende
uitwerking van een openbare les, door Prof. van der Meer te Nijmegen gegeven in
1939 over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst. De opzienbarende
stelling, die Dvorak vóór jaren poneerde wordt hier nog eens grondig beschouwd en
boeiend gecommentariëerd. Dit wil geenszins zeggen, dat Prof. van der Meer's boek
een commentaar zou zijn. Daarvoor is het te persoonlijk en te groots. Het brengt
werkelijk een nieuwe kijk op een schone maar weinig bekende wereld. De uitgever
heeft gezorgd, dat de uitgave niet bleef onder het hoge gehalte van dit boek. Zij is
fraai verzorgd en rijk geïllustreerd. De platen doen het voortreffelijk tegen de
dof-zwarte achtergrond, vooral de foto's der beeldhouwwerken komen zo volledig
tot hun recht.
C. de Groot
Charles BERNARD, Opsomer. - 15 blz., 26 buitentekstplaten, waarvan
één in kleur, 24,5 × 18,5 cm., fr. 60.
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Roger AVERMATE, James Ensor. - 15 blz., 26 buitentekstplaten, waarvan
één in kleur, 24,5 × 18,5 cm., fr. 60.
Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, uitg. De Sikkel, Antwerpen,
z.j.
Dank zij het initiatief van het Belgisch Ministerie voor Openbaar Onderwijs, hoeft
een inleiding tot het werk van zekere hedendaagse meesters niet meer gezocht te
worden in zeldzame tijdschriften of dure luxemonographieën. In elk van deze albums
gaat een korte inleiding een representatieve reproductiereeks vooraf.
Ch. Bernard beschrijft het leven van de Lierenaar Opsomer, en typeert zeer juist
zijn robuste, gezonde kunst.
R. Avermaete geeft ons de geschiedenis van Ensor's werk, daar over het leven van
den trouwen Oostendenaar even weinig te vertellen valt als over dat van onze oude
meesters. En tegenover het innerlijk

Streven. Jaargang 2

1232
leven, dat uit zijn werk spreekt, blijkt zelfs een kunstcriticus 'gepuzzeld'. Een
vergelijking met Bosch of Bruegel schijnt S. goedkoop te vinden, maar misschien is
zij er niet minder juist om, ter benadering van dit mysterieuze werk?
A. Deblaere
Lydia KRESTOVSKY, La laideur dans l'art à travers les âges. - Editions
du Seuil, Parijs, 1947, 19,5 × 14 cm., 285 blz.
Het verschijnen van een studie over het lelijke in de kunst werd door zekere critiek
begroet als een uiting van allesdoordringend negatief existentialisme. Al maakte het
nog niet het onderwerp van een synthetische studie uit, het probleem is er niet minder
reëel om: vanaf de primitieve maskers en Hetieten-gedrochten, over de monsters der
middeleeuwse kathedralen, tot in de 'decomposities' der hedendaagse kunst, speelt
het lelijke een grote rol. Lelijk, niet in de zin van artistiek ontwaardend, waardoor
ook het zg. mooie karakterloos kan worden en een werk van zijn kunstgehalte beroven,
- maar het lelijke misvormde, bewust aangewend als artistiek expressie-element in
het scheppen van kunst. Over dit 'lelijke' verzamelt Schrijfster een zeer rijk materiaal,
en stelt het ons voor in een schitterende taal en met goede illustraties. Het is dan ook
eerder als basis voor verdere studie dan als definitieve synthese, dat het boek zijn
waarde heeft, want tot een aesthetisch-wijsgerige verklaring blijkt S., trots
merkwaardige belezenheid en goede wil, niet opgewassen.
A. Deblaere
K. VANGENECHTEN, Het antieke Rome. - Hellas en Rome. De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1948, 352 blz., 27 × 19 cm., ing.
fr. 250, geb. fr. 300.
Een grote verrijking voor onze literatuur over de Oudheid. Het boek wil zijn een
topographie van het oude Rome, maar het is ontzaglijk meer. Zoals geen ander werk
in onze taal, geeft het ons een levend beeld van Rome's antiek verleden. Zonder
historisch-archaeologische zwaarwichtigheid, en toch wetenschappelijk ernstig en
gefundeerd, wordt ons in een heldere, soepele en boeiende taal, de groei, grootheid
en verval van de wereldstad verhaald. We wandelen met de S. van heuvel tot heuvel,
en onder de bezwering van zijn woord rijzen uit de oude puinen voor ons oog de
tempels, basilieken, amphitheaters, en monumenten weer op, in hun kracht en
schoonheid, met hun geschiedenis, met het leven dat er zich afspeelde, zelfs met hun
anecdoten. Veel van wat wij uit de oude schrijvers vernamen, wordt ons eerst hier
werkelijk en onmiddellijk levend. De talrijke reminiscenties uit de klassieken, op de
juiste plaats in de tekst ingeweven, maken dit geschiedkundig werk dubbel kostbaar.
Een schat voor alwie zijn humaniora geen dode letter wil laten blijven; maar ook
voor allen op wie Rome zijn eeuwige fascinatie blijft uitoefenen, voor elke pelgrim,
die de grootse ruines het mysterie van hun verleden wil laten verhalen.
Wellicht mogen wij wensen, dat in een tweede druk, - die ongetwijfeld zal volgen
-, nog enkele plattegrondtekeningen (bv. van het Marsveld) worden opgenomen, en
alle plannen worden voorzien van een duidelijke schaal en oriëntatie.
A. Deblaere
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Prof. Dr V. CELEN, Frans-Vlaanderen in woord en beeld. - Uitgave
'Sanderus', Audenaerde, Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen, 47 blz., 25
× 18,5 cm., talrijke foto's, gen. fr. 55, geb. fr. 70.
Prof. Dr V. Celen, de grote kenner van Frans-Vlaanderen, leidt ons in dit boekje door
het land, de dorpen en steden van dit aloude Nederlandse stamgebied. Eenvoudig en
gemoedelijk verhaalt hij ons van zijn schoonheid, van de cultuurgetuigen uit zijn
verleden, van zijn trouw en beproevingen. Een werk, dat iedereen's belangstelling
verdient, evenals dit broedervolk zelf, dat eeuwenlang alleen stond in de strijd om
het bewaren van zijn eigen aard.
A. Deblaere
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K AT H O L I E K C U LT U R E E L T I J D S C H R I F T
STREVEN
78e Jaargang van S T U D I E N - 16e Jaargang van S T R E V E N

Mededelingen van de redactie en administratie
Geachte Abonné,
Dit is het laatste nummer van deze jaargang. De inhoudsopgave van het tweede deel
dezer jaargang zal U worden toegezonden omstreeks 1 September.
De Administratie stelt wederom een BAND beschikbaar (halflinnen met
goudopdruk) voor de nummers van het tweede halfjaar. Op verzoek van velen zullen
ook twee banden worden vervaardigd voor de vorige jaargang (1947-1948).
Belangstellenden worden verzocht zo spoedig mogelijk hun wensen mee te delen
aan de administratie door het geld hiervoor:
20 Frank per band
te storten op het Gironummer van het Philos. en Theol. College der Soc. van Jesus,
Leuven, nr 384.97, met vermelding: voor een band.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Analecta Praemonstratensia, T. XXV, Fasc. 1-2, Tongerloae, 182 pp.
BEA S.J., A., Die neue lateinische Psalmübersetzung. - Herder, Freiburg, 171
pp., geb. D.M. 6,50.
BELMANS, A., De Europese zending der Lage Landen. - Uitg. Oranje,
St-Amandsberg, 36 pp., Fr. 10.
BERENS O.M.I., L., Avonturier van God. Herinneringen uit mijn missieleven.
- Lannoo, Tielt, 92 pp., Fr. 38.
BERNANOS, G., Onder de zon van Satan. - Pax, Den Haag; 't Groeit,
Antwerpen, 374 pp., Fr. 139.
BLOKLAND, B. van, Het Diets nationalisme in Zuid-Afrika. - Uitg. Oranje,
St-Amandsberg, 8 pp., Fr. 5.
BROMFIELD, L., Wild is de stroom. Roman. - Kruseman, Den Haag, 310 pp.,
f. 4,65 en f. 5,90.
BRUNET, R., La garantie internationale des Droits de l'homme d'après la Charte
de San Francisco. - Ch. Grasset, Genève.
BRUNING, Mgr Dr J., De Russische Kerk en het Bolsjewisme. - G.G.G. serie,
Den Bosch, 36 pp.
BRUWAENE, L. van den, L'Eglise vivante. Manuel de religion. - L'Ed.
Universelle, Brussel, 395 pp., Fr. 88.
CARNEGIE, Dr Dale, Hoe maak ik vrienden en leef ik gelukkig. - 4e dr.
Kruseman, Den Haag, 252 pp., f. 1,90 en f. 2,90.
CUYPERS, P., Edward Grieg. - Gottmer, Haarlem; Antwerpen, 220 pp.
DOUGLAS, Lloyd C., Het groene licht. - 6e dr. Kruseman, Den Haag, 317 pp.,
f. 4,65 en f. 5,90.
DRIESSEN, J. en J. HONDERS, Zelfbeschikking in de opvoeding. - Asch, 56
pp.
Ecclesia Docens: Mystici Corporis Christi van Paus Pius XII, 104 pp., f. 1,85
(2,30); Motu Proprio over de Kerkmuziek, en Divini Cultus van Paus Pius XI,
52 pp., f. 0,95 (1,20); Tametsi futura van Paus Leo XIII, 64 pp., f. 1,20 (1,50);
Iucunda semper van Paus Leo XIII, 67 pp., f. 1,25 (1,55). - Gooi en Sticht,
Hilversum.
FEBER, Prof. Mr Dr G.H.A., De impasse van den Geest. - Nijhoff, Den Haag,
184 pp., f. 3,90.
Geschiedenis der Nederlanden. Onder red. van Prof. Dr L.G.J. Verberne, Deel
I, Van Lotharingen naar Bourgondië, door Dr P.C. BOEREN. - De Koepel,
Nijmegen, 319 pp., geb. f. 12,50.
GORRIS S.J., Dr G., J.G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie
der katholieken, Deel II. - Urbi et Orbi, Amsterdam, 400 pp.
HELLPACK, Prof. Dr W., Geopsyche. De invloeden van weder en klimaat...
op het zieleleven van den mens. - Leopolds, Den Haag, 219 pp., geb. f. 8,90.
HOCEDEZ S.J., E., Histoire de la théologie au XIXe siècle. Deel I. - Museum
Lessianum, nr 43, Brussel, 270 pp., Fr. 110.
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KAMPMANN, T., Die Methodologie der Geschlechterdifferenz und die
Physiologie des Frauenwesens. - Deel I, 335 pp., D.M. 12; Deel II, 398 pp.,
D.M. 14, 2e dr. Ferd. Schöningh, Paderborn.
KEULERS, Dr Jos., Bijbelse geschiedenis, afl. 4, 5e dr., - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik.
KESTERMANS, N., Beter onderwijs, meer taal- en volksbesef. - Uitg. Oranje,
St-Amandsberg, 120 pp., Fr. 40.
KRAMER, Sr A.L.N., Bahasa Indonesia. Beknopt overzicht der spraakkunst.
- Van Goor, Den Haag, Batavia, 104 pp., f. 2,25.
LANNOY, M. de, Naar het land der pinguins. - Davidsfonds, Leuven, 215 pp.,
Fr. 27.
LECONTE, J.-R., La formation historique de l'Armée Belge. - Ed. Universit.
Brussel, 277 pp., Fr. 150.
LUGT, A. van der, Het lied van de zee. - Davidsfonds, Leuven, 244 pp., Fr. 36
en Fr. 52.
Lusthof der lekenmuziek. Onder red. van Dr J. Pollmann e.a. Eerste serie nr 3.
- De Toorts, Heemstede, 16 pp., f. 1,25.
MARCEL, G., Position et approches concrètes du mystère ontologique. Nauwelaerts, Leuven, 96 pp., Fr. 30.
MARIA S.J., J., Christen Apostolaat in de Maria-devotie. - Lannoo, Tielt, 33
pp., Fr. 8.
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MERSCH S.J., E., Morale et Corps Mystique. Dl I en II. - 3e dr. L'Ed.
Universelle, Brussel, 281 en 155 pp., Fr. 120 en 75.
Met de Heiligen het jaar rond. Dl III. Onder red. van Dom. J. Huyben O.S.B.
e.a. - Paul Brand, Bussum, 418 pp., geb. f. 15.
MINDSZENTY, Kard. Josef, Moeder. Een loflied op het moederschap. - Fontein,
Utrecht, 215 pp., f. 5,75.
NOVALIS, De Christenheid of Europa. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 59 pp.
NEWMAN S.Th.D., J.H., Apologia pro vita sua. Geschiedenis van mijn
religieuze denkbeelden. - Paul Brand, Bussum, De Nederl. Boekhandel,
Antwerpen, 550 pp., geb. Fr. 300.
NUYENS O.P., J.M., Paulus, dienaar en getuige. - Davidsfonds, Leuven, 274
pp., Fr. 45 en Fr. 65.
PASSAGE, J., Practische handleiding voor de medewerkers van het
kindervacantiewerk. - R.K. Comité Kindervacantiewerk, Roermond, 53 pp., f.
0,90.
PIERARD, L., Pierre Paulus. Monogr. sur l'art Belge. - De Sikkel, Antwerpen,
15 pp., 26 reprod., Fr. 60.
Podium. Literair Maandblad onder red. van C. Borgers, Israel-nummer. - De
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