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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[1950, nummer 1]
De Unesco en de Missiën
DE bestrijding van de onwetendheid en in het bijzonder van het analphabetisme is
een van de lofwaardige doeleinden van de Unesco. Deze organisatie laat zich echter
niet alleen in met de intellectuele kant van het onderwijs, maar ook met de zedelijke
beginselen van de jeugdopvoeding. Zij heeft afgevaardigden gezonden naar de
achterlijke landen, waar onderwijs en opvoeding door de inlandse instanties nog niet
voldoende of in het geheel niet worden bevorderd. Practisch zijn dit de Missielanden.
De afgevaardigden van de Unesco hebben daar dikwijls tot hun grote verbazing
moeten constateren, dat de enige centra van onderwijs en opvoeding juist de
Missieposten zijn. Ze hebben, zoals zovele anderen, moeten vaststellen, dat de grenzen
van de cultuur, in de moderne zin van dit woord, over het algemeen samenvallen
met de grenzen van het Christendom.
In de jongste vergadering der Algemene Conferentie van de Unesco, in de maanden
Mei-Juni te Florence gehouden, werd de aandacht van de afgevaardigden van de 50
vertegenwoordigde landen op dit feit gevestigd o.m. door een brochure, welke
gedurende de plenaire zitting op 1 Juli in de Witte Zaal van het Pitti-Paleis werd
uitgedeeld. De brochure handelt over de 'basis-opvoeding' (basic education), d.w.z.
over de opvoeding, welke wordt gegeven aan de kinderen in de boven bedoelde
achterlijke landen, practisch gesproken dus over de opvoeding in de Missiën aan de
inlandse kinderen verstrekt.
Het moet ons van het hart, dat dit document, naast vele goede wenken, waarmee
iedereen accoord kan gaan, uitingen bevat, die we als katholieke gelovigen met de
grootste energie moeten bestrijden. Uit deze uitingen blijkt immers, dat het secretariaat
van de Unesco zich nog niet heeft weten te bevrijden van het enggeestig rationalisme
en het versleten scientisme, dat de eerste algemene secretaris van de Unesco, Dr
Julian Huxley, aan dit organisme had weten op te dringen.
In een artikel, verschenen in het internationale tijdschrift voor godsdienstige
vorming Lumen Vitae (1950, blz. 48-56) wijst Prof. Paul De Visscher er op, dat voor
J. Huxley de intellectuele ontwikkeling van de mens alleen kan geschieden door de
bevrijding van elk dogma, van elk geloof, en door een zuiver wetenschappelijke
opleiding. Weten-
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schap betekende voor hem cultuur, als staande in onverzoenlijke tegenstelling met
elke vorm van godsdienst. Dit soort 'philosophie' wilde Huxley als basis erkend zien
van de culturele activiteit van de Unesco, en hij is er in geslaagd, het personeel van
het secretariaat van deze idee te doordringen. Prof. De Visscher wijst er op, dat reeds
een jaar na de stichting, op de Conferentie van Mexico in 1947, Jacques Maritain
zich tegen deze dictatuur van het scientisme verzette. Op de volgende vergadering
te Beyrouth in 1948, verhief zich op zijn beurt Mgr Maroux tegen de philosophie
van de algemene secretaris. Dr Huxley werd niet herkozen en vervangen door de
heer Jaime Torres Bodet, gewezen Minister van Opvoeding en van Buitenlandse
Zaken van Mexico. De nieuwe algemene secretaris van de Unesco heeft vanaf zijn
eerste redevoering tot de Algemene Vergadering duidelijk te horen gegeven, dat hij
aan de Organisatie, welke zovele verschillende wijsgerige en godsdienstige
strekkingen omvat, geen enkele bepaalde philosophie wilde opdringen. Het enige
middel om de vrede te bewaren en practisch werk te leveren, bestaat volgens zijn
verklaringen, in het loyaal erkennen van het 'pluralisme' van de Unesco. In een
uitstekende rede verklaarde hij: 'Vanzelfsprekend willen we het er niet op aanleggen,
dat mensen uit alle landen zich accoord gaan verklaren over de wijsgerige postulaten
van hun denk- en levenswijze. Dit ware een naieve illusie en zelfs een op zichzelf
niet te wensen eenvormigheid. Indien men van een philosophie van de Unesco heeft
kunnen spreken, dan kan ze niets zijn van die aard. Het zou daarentegen volstaan,
een accoord te bereiken over een bepaald aantal beginselen, zoals b.v. de eerbied
voor de vrijheid, het verzaken aan het geweld, de onvoorwaardelijke voorkeur voor
een rechtvaardige vrede boven de oorlog, de overtuiging dat de mens geen middel
is, maar een doel op zich, de veroordeling van elke discriminatie betreffende het
geslacht, het ras, de taal, de sociale stand of de godsdienst, en andere vormen met
dezelfde universele waarde. De wederzijdse afhankelijkheid van de volkeren, die
zich in deze tijd onweerstaanbaar opdringt, is niet alleen een economische of politieke,
zij strekt zich uit tot de geest en tot de cultuur'.
Met deze beginselen kunnen wij ons accoord verklaren. Geen enkele katholiek
denkt er aan de Unesco te gebruiken als een instrument van godsdienstig proselytisme.
We vragen alleen dat de Unesco niets onderneme in een anti-godsdienstige of
anti-katholieke geest. En in de door Jaime Torres Bodet opgesomde beginselen, is
er geen enkel, dat we niet kunnen onderschrijven. Daar zij algemeen zijn, zijn zij
katholiek.
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Wat we echter betreuren is, dat het secretariaat van de Unesco blijkens het document,
waarop we boven wezen, het gezonde pluralisme van zijn nieuwe algemene secretaris
nog niet tot uitdrukking heeft gebracht, en steeds het onzalig scientisme van Dr
Huxley blijft huldigen.
De beginselverklaring van de Unesco over de 'basis-opvoeding' van de
onontwikkelde volkeren omvat zes punten. In het eerste wordt verklaard, dat de
opvoeding moet strekken tot een zedelijk en geestelijk doel, nl. het geluk van het
individu en de gemeenschap. Met deze vage verklaring kan iedereen accoord gaan.
De erkenning van een zedelijk en geestelijk doel van de opvoeding is overigens
geheel in overeenstemming met de doeleinden van de christelijke opvoeding. Alleen
geeft deze laatste aan de begrippen: zedelijk, geestelijk, individueel en sociaal geluk
een concrete inhoud.
Het tweede punt is van meer belang en bevat een practische wenk voor de
Missionarissen. 'Zij die in de onvoldoend ontwikkelde gemeenschappen het
godsdienstonderricht en de zedelijke oriëntatie van de opvoeding op zich hebben
genomen, moeten de godsdienstige tradities en de plaatselijke godsdienstige
overtuigingen trachten te eerbiedigen'. De Missionaris zal met dit beginsel, in zijn
onbepaalde algemeenheid wel kunnen instemmen. Er bestaat een hele literatuur over
de aanpassing van het christelijk proselytisme aan de locale gewoonten, literatuur,
welke reeds dagtekent van de zesde eeuw, toen Gregorius de Groote aan Augustinus
zijn beroemde raadgevingen zond voor de bekering van de Angelsaksers. Voorzeker
moet de Missionaris over het algemeen eerbied hebben voor de godsdienstige
gebruiken van de inboorlingen, maar deze eerbied heeft haar grenzen, zoals in het
derde punt van de brochure van de Unesco zelf wordt erkend. 'Men moet trachten',
wordt daar gezegd, 'de ongewenste bijgelovige elementen te weren'. Het is immers
duidelijk, dat de Missionarissen alle mogelijke overredingsmiddelen zullen gebruiken,
om de onbeschaafde volkeren van godsdienstige riten en gewoonten af te brengen,
die het volk verlagen en verdierlijken. Daarentegen, wat goed en waar is in het
godsdienstig leven zal hij bewaren en opnemen in de ware synthese van het christelijk
geloof. Zodoende zal hij op een eminente wijze voldoen aan wat in ditzelfde derde
punt wordt verlangd, nl. 'dat de zedelijke en godsdienstige opvoeding op de
traditionele gewoonten moet voortbouwen, en ze aanpassen aan een bredere opvatting
van de plichten van de mens tegenover zijn gelijken, en van de plaats, die hij bekleedt
in het heelal'.
De Missionaris vraagt niets anders dan de vrijheid, om het Chris-
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tendom te prediken, in de overtuiging dat de heiden de waarheid ervan zal erkennen,
en vrij zal verzaken aan alles wat ermee in strijd is. Zo zal de heiden worden opgevoed
volgens het zedelijk en geestelijk ideaal, waarover de Unesco spreekt, en zal hij op
een volmaakte wijze begrijpen welke zijn plichten zijn tegenover zijn gelijken - en
tegenover God. Alleen immers door een opvoeding volgens de beginselen van het
ware geloof, steunend op de goddelijke openbaring en op de rede kunnen deze hoogste
en laatste beginselen van het menselijk bestaan met zekerheid gekend en met
volharding beleefd worden.
Ongelukkig blijkt uit het vierde punt van de brochure, dat de Unesco een heel
andere philosophie van de opvoeding verdedigt, en niet alleen abstraheert van elke
godsdienstige basis, maar ze expliciet verwerpt, en wil vervangen door een goddeloos
laïcisme. We lezen immers: 'Wanneer de opvoeding de duizendjarige plaag van de
godsdienstige terreur zal vernietigd hebben, dan zal men zich moeten beijveren om
ze op nuttige wijze te vervangen, volgens de beginselen van de moraal en door de
zin voor de sociale verantwoordelijkheid en de persoonlijke tucht.' Dit is duidelijk
genoeg. De opstellers van de brochure beschouwen als doel van de 'basis-opvoeding'
in de Missielanden de bevrijding van elke godsdienstige moraal of
wereldbeschouwing, en de veralgemening van een zuivere lekenmoraal. Hoe is dit
overeen te brengen met het door de algemene secretaris zo plechtig verkondigde
pluralisme, volgens hetwelk elke wereldbeschouwing, godsdienstig of niet, door de
Unesco zal geëerbiedigd worden? Het is duidelijk, dat de geest van Dr Huxley tot
heden toe in de permanente organisatie van de Unesco blijft heersen, en dat die geest
in flagrante tegenstelling is met de meest fundamentele stellingen van de christelijke
opvoeding.
Maar in afwachting, dat de Unesco zelf naar de onontwikkelde landen niet alleen
reizende afgevaardigden zal sturen, maar mensen zal vinden, die tegen geen ander
loon dan het strikt noodzakelijke om te leven, jaar in jaar uit in de meest afgelegen
dorpen aan verwaarloosde inlandse kinderen de beginselen van de lekenmoraal zullen
bijbrengen, zullen het wel de Missionarissen zijn, die 'de plaag van de godsdienstige
terreur' in die gewesten blijven verspreiden. Aan de Unesco blijft dan voorlopig niets
anders te doen, dan dit grote onheil zoveel mogelijk in te dammen en zij geeft dan
ook in het vijfde en zesde punt van haar programma voor de 'basis-opvoeding' een
paar nuttige wenken in die richting. We lezen: 'De begeerte van de Missionarissen
om kinderen te bekeren tot een nieuwe godsdienst, wanneer die jonge zielen nog zo
gevoelig zijn, moet getemperd worden door
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het bewustzijn van de evenwichtsverstoring, welke zich onvermijdelijk voordoet,
wanneer de kinderen worden opgevoed in de afkeer van het geloof van hun ouders.
Indien het niet anders kan en de bekering een der doeleinden is van de opvoeding,
dan moet zij zich vooral wenden tot de volwassenen'. Als het dus in de macht lag
van de Unesco, zou men de Missionarissen moeten verbieden, met de toestemming
van de ouders, die zelf om een of andere reden niet wensen tot de christelijke
godsdienst en tot het beleven van de christelijke moraal toe te treden, kinderen in
hun scholen op te nemen met het doel om ze te bekeren en hun, steeds met medeweten
en toestemming van de ouders, een christelijke opvoeding te geven. Geen enkele
inboorling is verplicht zijn kinderen naar de Missie-school te zenden - hoe zou de
Missionaris zulk een verplichting kunnen opleggen? In sommige streken sturen de
ouders hun kinderen naar de Missie-school, om er een christelijke opvoeding te
ontvangen; in andere streken daarentegen doen ze dit, om het onderwijs dat zij elders
niet kunnen vinden, maar met de bedoeling dat zij aan de godsdienst van hun
voorouders zullen getrouw blijven. In dit geval onthouden zich de Missionarissen
van elk proselytisme t.o.v. die kinderen, die toch soms nog het gevaar lopen bekeerd
te worden alleen al door de levenswijze en de persoonlijkheid van de Missionaris.
De ouders hebben dit risico op de koop toe moeten nemen, toen ze de christelijke
school voor hun kinderen kozen. Wat het gevaar van onevenwichtigheid betreft dat
de arme bekeerde kinderen bedreigt, dat kunnen we onmiddellijk vaststellen, wanneer
we het stralende gelaat van gelukkige, christelijke kinderen vergelijken met de
apathische of verstompte gzichten van de kleine heidenen in de onontwikkelde
gewesten. Iets anders is 't overigens tot de heidenen 'met misprijzen' over hun
voorvaderlijk geloof te spreken, of hun de waarheid en de schoonheid van het
Christendom te openbaren. Het tweede kan zeer goed geschieden zonder het eerste.
Want deze waarheid ligt besloten in het overigens zo onaanvaardbare vijfde punt
van de brochure, dat een godsdienstige bekering iets zeer kies is, en vanwege de
Missionaris een grote eerbied veronderstelt voor de menselijke vrijheid en voor de
geheimzinnige wegen van de Voorzienigheid.
Daarom kunnen we ook instemmen met het zesde punt, wanneer we dit weten te
plaatsen buiten de rationalistische contekst waarin het ongelukkig is opgenomen.
'Zeer dikwijls, lezen we daar, wordt het zedelijk en geestelijk onderricht met specifiek
godsdienstige geloofspunten verbonden. Dit geschiedt vooral, waar de godsdienstige
Missiën een opvoedende taak vervullen. Het onderricht van de strikte gods-
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dienstige beginselen hoeft niet met zich mee te brengen, dat men de kinderen een
dogmatische, sectarische, enge mentaliteit bijbrengt. De “basis-opvoeding” moet
trachten de verstandhouding en de sympathie te bevorderen niet alleen tussen de
verschillende volkeren, rassen en stammen, maar ook tussen de volkeren met
verschillende geloofsovertuiging'. Deze tekst is voor een aannemelijke interpretatie
vatbaar, alhoewel hij, gezien de contekst van het gehele document, waarschijnlijk
uitgaat van een vervlakkend indifferentisme, waarmee wij als katholieken niet accoord
kunnen gaan. Onze Missionarissen waken er angstvallig voor, dat hun onderricht in
een sfeer van vredesgezindheid zal worden gegeven. Het is niet hun schuld, dat de
christenheid verdeeld is; zij zijn de eersten om dit te betreuren, maar zij kunnen nu
eenmaal niet anders dan getuigen voor de éne ware Kerk van Christus. Het is een
delicate taak de waarheid van het katholicisme te verkondigen zonder
andersdenkenden, die wellicht te goeder trouw zijn, te kwetsen of zonder op het
burgerlijk plan een vervreemding of zelfs vijandschap te doen ontstaan. Maar het
zijn heus niet de katholieke Missionarissen die het verwijt verdienen onmin te zaaien
tussen de verschillende religieuze groepen: nergens in de Missielanden wordt het
hun dan ook in feite verweten. Zelfs zonder de aanmaning van de Unesco hebben ze
steeds de overtuiging van anderen schroomvallig ontzien; ook wanneer zij het hiermee,
omwille van de waarheid, niet eens kunnen zijn, en haar van het waarheidsstandpunt
uit moeten weerleggen.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat, al wat in de brochure van de Unesco
aanvaardbaar is, steeds door de Missionarissen werd betracht, maar dat de
rationalistische vooronderstellingen betreffende de opvoeding, het laïcisme en het
indifferentisme rechtstreeks indruisen tegen de katholieke en wellicht ook tegen de
protestantse levensbeschouwing. Wil de Unesco zonder voorbehoud door de
katholieken worden gesteund, dan zal zij, het pluralisme van de heer Torres Bodet
indachtig, haar huxleyaanse beginselen moeten laten varen en begrip tonen voor de
arbeid van de Missiën, die tot nog toe bijna uitsluitend het onderwijs, de opvoeding
en de cultuur in de achterlijke landen hebben ingevoerd en in stand gehouden.
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De situatie van de Katholieke Kerk in Polen
door Adam M. Macielinski
INDIEN men een rechte lijn trekt van het meest westelijke punt van Europa naar het
meest oostelijke en van het uiterste noorden naar het zuidelijkste punt, zou men zien,
dat deze twee lijnen elkaar kruisen niet ver van Warschau. Dit geeft in zekere zin
het geografische zwaartepunt van Europa aan. Het verklaart tegelijkertijd hoe het
Europese evenwicht duurzaam zou moeten worden gevormd - het maakt tevens
volkomen duidelijk hoe voorbijgaand de structuur van Europa is, gebaseerd op de
besluiten en overeenkomsten van Yalta en Teheran. Het is zelfs mogelijk, dat in het
licht van het bovenstaande met nog groter duidelijkheid het tragische aspect belicht
wordt van wat genoemd wordt de vereniging van West-Europa (hoe nobel bedoeld
ook) - nu immers de grenzen van Azië tot de Elbe genaderd zijn en het Europese
continent in twee helften hebben doorgesneden. Binnen het grondgebied van die
helft van Europa, welke zich thans achter het IJzeren Gordijn bevindt, was Polen en
is Polen nog steeds territoriaal de grootste staat met de meest talrijke bevolking.
Onder die staten, die tussen de Finse Golf en de Egeïsche Zee zijn gelegen, is Polen
tevens een staat welks lot voor een goed deel het lot bepaalt van de andere staten en
volkeren in deze zône; een staat waarop zich sedert eeuwen de aanval concentreerde
van al diegenen, die vanuit het westen of vanuit het oosten ernaar streefden het
Europese continent te onderwerpen.
In de loop van het millenium, dat thans ten einde loopt, heeft de geschiedenis van
Polen zich afgespeeld binnen het gebied, dat ligt tussen de Oder, de Neisse en de
Dnjepr en tussen de Golf van Finland en de Carpathen. Polen doet zijn intrede in de
geschiedenis van Europa als het de legers van het Germaanse Imperium bestrijdt,
die het belagen, en als het al in bezit is van een staats-gebied dat in omvang
overeenkomt met het huidige Poolse territoir. Van de dertiende eeuw af strijdt het
tegen de Orde der Kruis-ridders, aan wie het in 1410 de gedenkwaardige nederlaag
van Grunewald toebrengt. Voorts tegen dezelfde Orde, die later de bases legde van
de macht der Pruisen, als eigenlijke scheppers van het Duitse Rijk, zoals dit zich
manifesteerde onder Bismarck en onder Hitler. In het oosten
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weerstaat Polen de aanvallen van Azië in de slag bij Lignica in 1241, waardoor het
in feite gans Europa voor de invasie der Mongolen behoedt. Het beschermt Europa
als 'antemurale christianitatis' tegen de macht der Turken en der Tartaren, die in de
loop van 400 jaren in ongeveer 100 invallen Polen verwoestten en plunderden. Het
redde Europa opnieuw bij Weenen in 1683 - en nogmaals in 1920 van de
bolsjewistische invasie.
Sedert vijf eeuwen strijdt Polen tegen het imperialisme van Moskou; het bezwijkt
in de 18-de eeuw voor de verenigde macht van Pruisen en Rusland en verliest de
onafhankelijkheid als staat voor een periode van enige generaties. Het houdt echter
nimmer op te strijden en valt opnieuw - na slechts 20 jaren van onafhankelijkheid -,
verraden en verlaten, in de slavernij der Sovjets. Deze Sovjet-slavernij verspreidt
zich dan vanuit Polen over het hele gebied van centraal en oost-Europa - dat afgesloten
wordt achter het IJzeren Gordijn.
Polen omhelsde het Katholicisme in 966. Reeds in het jaar 1000 verrijzen de
Metropolitaan-zetel van Gnesen en de bisdommen van Krakau (dat sedertdien
hoofdstad werd), van Wroclaw, 'sedes regni principalis' en van Kolberg (Kolobrzeg).
Vanaf het eerste begin van zijn christelijk bestaan onderneemt Polen het
missie-apostolaat en zijn Patroon, St. Adalbert, sterft in 977 als martelaar in de handen
der heidense Pruisen, terwijl in 1005 vijf Poolse Camaldolensers een soortgelijk lot
ondergaan. In de dertiende eeuw komt St. Hyacinthus op zijn missie-tochten tot Kiew
en de Franciscanen dringen door tot binnen Lithauen. In 1387 heeft er een gebeurtenis
plaats, die waarlijk uniek is in de geschiedenis: het doopsel van geheel Lithauen door
de verdienste van Polen. En 20 jaar later het doopsel van het heidense Samagozie.
In 1375 wordt het Latijnse bisdom Leopoli opgericht en in 1388 dat van Wilno. In
de mate waarin Polen zich naar het Oosten uitbreidt (en Polen heeft reeds in de 15-de
eeuw een grondgebied van 1.115.000 vierkante K.M.) verbreidt zich met de macht
van de staat het Katholieke Geloof, de Europese cultuur en beschaving. Binnen zijn
oostelijke gebieden ontmoet Polen de oosterse ritus - onderworpen aan de schismatieke
Patriarch van Constantinopel. Maar het leeft rustig samen met deze ritus en laat haar
volledige vrijheid van ontwikkeling in een geest van volkomen godsdienstige
verdraagzaamheid. In 1595/96 gaat Polen dan over tot de z.g. Unie van Brest (Brzesc),
de enige doeltreffende vereniging in de geschiedenis van de Kerk van Rome waardoor de schismatieken van het gehele Poolse grondgebied voor Rome worden
gewonnen. Zodoende vond de Grieks-Katholieke Kerk haar oorsprong waarvan de
Bisschop van
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Leopoli - in het jaar 1700 - de acte van vereniging met een plechtige eed nog bevestigt.
Vanaf 1630 vindt men in Leopoli ook nog het Armeense bisdom, met Rome verenigd
- zodat ten slotte Leopoli de enige hoofdstad in Europa wordt van drie Metropolieten
van drie verschillende riten.
In de loop van zijn geschiedenis heeft Polen nooit die bloedige godsdiensttwisten
gekend, die in de andere delen van Europa zoveel schade aanrichtten - veeleer heeft
Polen in de grote disputen en in de loop van een merkwaardig proces van intellectuele
inwerking voor altijd en definitief het Katholieke karakter van de natie geconsolideerd.
In de 17-de eeuw weerstaat het glansrijk de vloedgolf der protestantse troepen, wier
nederlaag in Polen begint met de overwinning der Katholieken onder de muren van
het beroemde klooster van Jasna Gora, waar de afbeelding van de Moeder Gods van
Csestochowa wordt bewaard, die befaamd is om haar wonderen en sedert eeuwen
in Polen hogelijk wordt vereerd. In perioden van groot historisch gevaar richt de
gehele natie niet minder vurige gebeden tot O.L. Vrouw van Ostra Brama, aan wie
te Wilno ook tal van andersdenkenden hun hulde bewijzen.
De Katholieke Kerk is vanaf het begin van haar werkzaamheid in Polen met
onverbreekbare banden verbonden geweest met het lot van de Poolse natie en in de
meest critieke en moeilijke tijden was zij Polens beschermster, steun en verdediging.
De Aartsbisschop van Gnesen die vanaf de 15-de eeuw de waardigheid bekleedde
van Primaat van Polen vervult in perioden van interregnum tevens de waardigheid
van 'interrex' - maar oefent ook overigens altijd het oppergezag uit over de zielen
van de gehele natie. De strijd om het nationale staatsbestaan identificeert zich in
Polen als in geen enkel ander land met de strijd voor het Geloof, voor het Evangelie,
voor de Kerk.
Het Katholicisme heeft zozeer natuur en karakter van iedere Pool doordrenkt, dat
het tot organisch element van de Poolse nationaliteit is geworden - zodanig zelfs, dat
de begrippen 'Pool' en 'Katholiek' vrijwel synoniem geworden zijn. Dit begrepen
Polens buren (zowel in het Westen als in het Oosten) dan ook zeer goed en het was
daarom bijna vanzelfsprekend, dat Bismarcks bekende 'Kulturkampf' in het bezette
Polen vóór alles het Geloof en de Kerk zocht te treffen; en dat de Czaren van Moskou
gedurende de gehele 19-de eeuw, toen zij over het onderdrukte Polen heersten, met
alle middelen het Geloof en de Kerk vervolgden. Zowel de eerste als de laatsten
beoogden op deze wijze de vernietiging van Polen en van het Poolse volk.
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II.
Polen beschikte dus wel over de nodige ervaring van het verleden, toen het in 1939
werd overvallen door Hitlers horden, op weg naar wereld-overwinning onder het
teken van het hakenkruis - en toen het uit het oosten in de rug werd getroffen door
de bolsjewieken, die de naam van God van deze aarde willen wegwissen en het
Geloof in de ziel van de mens willen vernietigen. De brute kracht van de twee
bezetters wilde de Poolse natie physiek vernietigen, ieder spoor van Poolse cultuur
uitwissen, de Katholieke Kerk in Polen volledig uitroeien, die voor hen de meest
gevaarlijke tegenstandster was. De bezetters waren zich wel bewust van de betekenis
der Katholieke Kerk in de geschiedenis van Polen en van het grote morele gezag,
dat de Kerk in Polen geniet - en ten slotte hoe onmogelijk het was om het Katholieke
Geloof uit de ziel der Polen te vernietigen - dat Geloof, dat zozeer één is met het
nationale geweten.
Na vijf jaar bezetting, op het moment van Duitslands ineenstorting, gaven de
verliezen onder de Poolse geestelijkheid in de afzonderlijke diocesen het volgende
beeld:
DIOCEES:

Percentage der verliezen:

Chelmno

47,8

Czestochowa

14,5

Gniezno

48,8

Katowice

8,7

Kielce

3,6

Cracovia

4,4

Leopoli

10,7

Lublin

9,5

Lodz

36,8

Lomza

16,4

Pinsk

25,5

Plock

28,5

Poznan

31,1

Przemysl

5,7

Sandomierz

5,1

Siedlce

8,0

Tarnow

3,7

Warschau

14,4

Wilno

14,4
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Deze verliezen waren het gevolg van executies, van sterfgevallen in de gevangenissen
en boven al in de concentratie-kampen. Dit werd door de Heilige Vader, Paus Pius
XII, herdacht in een redevoering van 2 Juni 1945, toen Hij zeide:
'...op de eerste plaats zowel om het aantal als om de wreedheid van de
ondergane behandeling stonden de Poolse priesters. Van 1940 tot 1945
werden in dit kamp (Dachau) opgesloten 2.800 geestelijken en religieuzen
van deze natie, onder wie de wijbisschop van Wladislavia, die er aan typhus
bezweek. In de afgelopen maand April waren er nog slechts 816
overgebleven; alle anderen waren dood met uitzondering van twee of drie,
die naar andere kampen waren overgebracht'.
In de oostelijke provincies van Polen, die eerst door Sovjet-Rusland werden bezet,
daarna door Duitsland, om ten slotte in 1944 opnieuw onder bolsjewistische
heerschappij te geraken, waren de verliezen het gevolg van de politiek van uitroeiing
der beide bezetters - politiek, die volkomen dezelfde methoden gebruikte.
De diocesen Leopoli, Wilno, Pinsk en Luck lagen geheel binnen die gebieden, die
wederrechtelijk in de Sovjet-Unie ge-incorporeerd werden en slechts een gedeelte
van de geestelijkheid slaagde erin zich in veiligheid te stellen door naar andere
diocesen te vluchten; de meesten naar Silezië.
Een totale catastrofe heeft de Grieks-Katholieke Kerk getroffen in de gebieden
van oost-Polen, in 'Klein-Polen' - dezelfde Grieks-Katholieke Kerk die bij de Unie
van Brest van 1595/96 door Polen voor Rome werd gewonnen. Alle Bisschoppen,
met de Aartsbisschop van Leopoli aan het hoofd, werden gedeporteerd; een deel van
hen stierf in ballingschap - een groot aantal gelovigen werd gedeporteerd en de
anderen werden gedwongen 'terug te keren in de schoot van de Orthodoxe Kerk', die
onderworpen is aan het Patriarchaat van Moskou.
De tijdelijke nederlaag van Polen in deze gebieden is dus, juist als bij de andere
gelegenheden in Polens geschiedenis, een nederlaag van Rome geworden - want
Polen vormde, sedert duizend jaar onveranderd, een schild ter verdediging van Rome.

III
Dit waren de omstandigheden en zo was de ontwikkeling van de werkzaamheid der
Katholieke Kerk in Polen op het moment waarop de regering van Warschau werd
geïnstalleerd door drie buitenlandse
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ambassadeurs op grond van de besluiten en overeenkomsten van Yalta. De Kerkelijke
Hiërarchie was ernstig verzwakt; het land, verwoest en geruïneerd door de oorlog
en de bezetting, zag zich voor een schijnbaar onoplosbaar probleem van wederopbouw
geplaatst op ieder terrein van het nationale leven. En op de Hiërarchie van de
Katholieke Kerk in Polen drukte bovendien nog het moeilijke probleem van de
organisatie der Kerkelijke administratie in de westelijke gebieden, welker terugkeer
aan Polen letterlijk alle Poolse burgers als billijk en rechtvaardig beschouwen - niet
als compensatie voor de tijdelijk verloren gegane oostelijke streken, maar eenvoudig
als vergoeding voor de ontzaglijke schade, welke het Duitsland van Hitler gedurende
de laatste oorlog aan Polen berokkend heeft. De grote verdienste van dit werk (van
organisatie der nieuwe administratie), dat tot op zekere hoogte een apostolisch werk
was, dient te worden toegekend aan de overleden Primaat van Polen, Kardinaal
Hlond, die op grond van speciale volmachten welke de H. Stoel hem verleende, een
apostolische administratie instelde in de westelijke gebieden, waarmee hij voor de
Kerk bepaalde streken van Pruisen, die voor het grootste deel protestant waren,
terugkreeg. De omstandigheid, dat de mogendheden de verantwoordelijkheid op zich
genomen hadden voor het vreedzame overbrengen naar Duitsland van de niet-Poolse
bevolking van deze streken, heeft de taak van de Kerkelijke Poolse Hiërarchie enorm
verlicht.
Niettemin was de situatie van de Katholieke Kerk in Polen vrijwel onmiddellijk
uiterst moeilijk, toen het regiem van Warschau - dat aan Polen was opgedrongen
door vreemde mogendheden - als een van zijn eerste daden het Concordaat opzegde,
dat in 1925 tussen Polen en de H. Stoel was gesloten. Tegelijkertijd onketenden de
communisten een aanval tegen de Kerk, die met alle middelen werd doorgevoerd,
aangezien zij, op het voorbeeld van de Czaren, tot iedere prijs een zo gevaarlijke
tegenstander wilden verslaan. Doch met hun gevoel voor realiteit moesten de
communisten al gauw inzien, dat het niet mogelijk was met een frontale aanval, met
beledigingen aan het adres van de H. Stoel en van het Hoofd van de Kerk van Rome,
de houding te breken van een natie, die zo door en door Katholiek is als de Poolse
natie. Zij wijzigden dus hun tactiek en trachtten de Kerk van binnenuit te verbrokkelen
door hun aanval te richten op de zwakke punten tussen geestelijkheid en gelovigen.
Zij lieten een klein groepje 'progressieve Katholieken' ageren en vertrouwden aan
hen - onder het voorwendsel van katholieke actie - de taak toe verdeeldheid te brengen
in het grote en sterke Katholieke kamp.
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Terzelfder tijd werd in versneld tempo de sovjetisering van het gehele leven van het
land doorgevoerd. Onder de schijn van democratie werden verkiezingen gehouden
in volmaakte Sovjet-stijl, waarbij de communisten een grote meerderheid behaalden;
werd de zg. 'kleine Grondwet' goedgekeurd en aangenomen, waardoor in feite in
Polen de Opperste Sovjet werd geschapen; werden de gehele industrie en de handel
genationaliseerd en werden zelfs de laatste uiterlijke sporen van enige politieke
oppositie vernietigd. Er werd een begin gemaakt met de collectivering der landerijen;
de school-hervorming werd doorgevoerd om de jeugd te misvormen volgens een
tevoren vastgesteld schema; de gehele administratie van de staat werd gereorganiseerd
naar Sovjet-model. Kortom: in nauwelijks vijf jaar tijd zijn in Polen veranderingen
op ontzaglijke schaal doorgevoerd in alle sectoren van het nationale leven.
Slechts het Katholieke geloof is onveranderd gebleven en het katholicisme heeft
een kracht verkregen als nimmer tevoren in de Poolse geschiedenis. De Katholieke
Hiërarchie heeft zich in haar bewonderenswaardige activiteit doeltreffend verzet
tegen iedere aanslag en tegen alle listen en valstrikken - ofschoon zij zich ervan
bewust is dat de situatie van dag tot dag slechter wordt.
De communisten, die aan het bewind zijn, achtten het tegenover de standvastigheid
van het Poolse Episcopaat en tegenover de groeiende en steeds hechter wordende
trouw van de natie, noodzakelijk om met de Poolse Kerk onderhandelingen te openen,
welke zouden moeten leiden tot een zij het ook slechts tijdelijke 'modus vivendi'
tussen beide partijen. En zo begonnen de communisten, die Polen administratief
besturen, besprekingen - nog in de herfst van 1946 - met de Poolse Kerk, die de natie
in morele zin leidt en die in werkelijkheid de macht over de geesten bezit. Maar de
communisten hielden zelfs tijdens het verloop dezer onderhandelingen niet op met
aanvallen, dreigen, chanteren - waarbij zij hun politiek van terreur steeds meer
uitbreidden, terwijl zij tegelijk druk bleven uitoefenen op de 'progressieve Katholieken'
opdat deze van binnenuit de houding van geestelijkheid en gelovigen zouden
verzwakken door verwarring te stichten in de geesten en gemoederen. In de loop van
deze voortgezette onderhandelingen tussen regering en Episcopaat kwam het in
Januari 1950 tot de bekende dramatische gebeurtenissen betreffende de organisatie
van de 'Caritas' en publiceerde onmiddellijk daarna het Episcopaat een serie
documenten inzake de situatie van de Kerk in Polen - welke documenten in April jl.
door de Osservatore Romano en de Civilta Cattolica werden overgenomen. In geen
enkel ander land van achter
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het IJzeren Gordijn, waar de Kerk-vervolging steeds verder gaat en steeds erger
wordt, heeft men tot de regerende communisten zulke harde en moedige woorden
durven zeggen als Kardinaal Sapieha, Vorst-Metropoliet van Krakau, en de Primaat
van Polen, Aartsbisschop Wyszynski, in de brief welke zij op 16 Februari 1950
richtten tot Boleslao Bierut (die zich de zetel heeft toegeëigend, welke toekomt aan
de President van Polen), als zij na een exposé van de dramatische gebeurtenissen in
het land, hun acte van beschuldiging besluiten met deze woorden:
'Deze keer draagt onze brief niet het karakter van een protest; het is niet
het protest van de vernederde clerus en niet van het belasterde Episcopaat.
Deze brief bevat geen verzoeken. Zij is de stem van het geweten van de
Poolse Natie, die zich door middel van Ons verheft. En deze stem richt
zich tot U, als President van de Republiek, en ziet zich verplicht U,
Mijnheer de President, en Uw Regering als de verantwoordelijken te
beschouwen voor God en voor de geschiedenis - verantwoordelijken voor
de strijd tegen de godsdienst en tegen de Kerk in Polen'.
Mgr Choromanski, secretaris van het Episcopaat, constateerde in een schrijven aan
de vertegenwoordiger van de Regering, Wolski, in duidelijke bewoordingen:
'Reeds vanaf het begin is het Episcopaat er zich wel van bewust geweest,
dat het er om ging de actie van de Kerk te beperken en Haar haar vrijheden
te ontnemen; en men wist zeer goed, dat de decreten slechts moesten dienen
om druk uit te oefenen op het Episcopaat en om een permanente dreiging
te vormen. De mening van het Episcopaat was juist en men kan onmogelijk
aan de wijze van handelen der Regering de oprechte bedoeling toekennen
om de betrekkingen tussen Staat en Kerk te normaliseren...'
Tegelijk veroordeelt de Primaat van Polen, Mgr Wyszynski, op niet minder duidelijke
wijze de actie en de houding van de 'progressieve Katholieken', als hij constateert:
'...ik wens mijn smart uit te drukken over zekere pers en over degenen, die
erachter staan, en die door zich “progressieve Katholieken” te noemen ons
verdriet doen om hun gebrek aan Katholiek gevoel en theologische kennis
en die thans de ondenkbare houding wensen aan te nemen van leermeesters
en gidsen
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van de Bisschoppen. Wij zullen maar al te graag iemand aannemen, die
bereid is de verantwoordelijkheid voor de zaken van de Kerk met ons te
delen - maar slechts op voorwaarde dat hij dan ook de leer der Kerk kent
en de hiërarchische orde erkent. Wij waarschuwen de Poolse Katholieken
zich te hoeden voor de verwarring van ideeën, welke deze pers sticht,
vooral op zedelijk en sociaal gebied, door verkeerde beoordelingen van
het standpunt van de Heilige Vader, zoals men die leest in kranten, die wij
niet als Katholiek kunnen beschouwen. En wij moeten U thans
waarschuwen tegen hen, die de Bisschoppen zouden willen vervangen in
de weldadigheidsbureaux en de liefdadige instellingen van de Kerk, wier
eigendom wij moeten verdedigen...'
Dit alles schept een zodanig gespannen situatie dat men vrezen moet dat er elk
ogenblik in Polen een godsdienst-oorlog kan ontbranden; en dit nog te meer waar de
communisten op tendentieuze manier de toestand verscherpen om over te kunnen
gaan tot de openlijke en blinde Kerkvervolging op een nog intensere wijze dan in
Bohemen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en andere landen die in de macht van
het Kremlin vielen.
Inmiddels kwam toen - volmaakt onverwacht voor de publieke wereld-opinie het bericht van het 'Accoord', ondertekend te Warschau tussen de beide partijen op
14 April 1950.
Over dit accoord schrijft Pater Stanislaw Wawryn, hoofd-redacteur van het bekende
tijdschrift van de PP. Jezuieten, 'Przeglad Powszechny', te Warschau:
'...in dit document hebben, men mag wel zeggen voor de eerste keer in de
geschiedenis, twee instituten elkaar ontmoet - vertegenwoordigd door de
Regering van de Republiek en door het Poolse Episcopaat - die diametraal
van elkander verschillen, zowel in de leer en de ideologie, die zij belijden,
als in het doel dat zij dienen. Aan de ene zijde een essentieel-religieuze
instelling, bovennatuurlijk en universeel, met een spiritualistische opvatting
van de wereld, met een absolute en evangelische ethiek, die het definitieve
geluk van de mens ziet in het bovenaardse en eeuwige paradijs - en aan
de andere zijde een essentieelaardse en atheïstische instelling, met een
materialistische opvatting van de wereld, met een ethiek, die betrekkelijk
is en onderhevig aan evoluties en die het geluk van de mens ziet in het
aardse leven.
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De marxistische revolutie behoort niet tot de zwakke bewegingen, die
gemakkelijk voor obstakels wijken; zij behoort veeleer tot die bewegingen,
welke in hun actie-methoden alleen maar rekening houden met de reële
kracht en met de feiten'.
Verderop constateert de schrijver, dat 'het accoord een feit is geworden van
uitzonderlijke betekenis en zonder enig precedent'.
Het Poolse Episcopaat heeft in een 'Communiqué', gepubliceerd op 22 April 1950,
op gezaghebbende wijze de gebeurtenis gecommentarieerd:
'...Welke zijn de kwesties, die opgelost werden? De voor de Kerk en voor
het Poolse volk meest belangrijke kwestie was dat de staat het
godsdienst-onderricht op de scholen zou verzekeren, evenals het nakomen
van de godsdienstplichten door de jeugd, de rechten van de Katholieke
scholen, die nog over zijn, de geestelijke bijstand in het leger, in de
ziekenhuizen en in de gevangenissen. Aan de Katholieke Universiteit van
Lublin is het recht verzekerd om de cursussen voort te zetten. Voorts is
het recht erkend van de Kerk om haar werken van liefdadigheid uit te
oefenen, de catechismus te onderwijzen en tijdschriften en boeken te
publiceren. De jongelieden in de seminaries verkrijgen de mogelijkheid
hun theologische studies ongehinderd voort te zetten. De orden en
religieuze huizen verkrijgen de verzekering, dat zij vrijelijk zullen kunnen
werken en het recht op de noodzakelijke materiële middelen om hen op
bescheiden wijze in stand te houden...'
Bovendien heeft het Episcopaat met grote nadruk onderstreept, dat 'de verklaring
geen Concordaat is en dat vele kwesties uitsluitend aan de H. Stoel blijven
voorbehouden' - de H. Stoel, die, zoals de bovengenoemde Pater Wawryn reeds
opmerkt, 'heeft ingestemd met het initiatief betreffende besprekingen van het Poolse
Episcopaat met de Regering ten einde de onderlinge betrekkingen tussen Kerk en
staat op redelijke wijze te regelen... Maar het is duidelijk, dat genoemd accoord niet
gesloten is tegen de wens van de H. Stoel en dat de Heilige Vader de vreedzame
oplossing van de religieuze betrekkingen in Polen zeer na aan het hart lag'. Voorts
verklaart hij (P. Wawryn) nog, dat aan het Episcopaat concessies zijn gevraagd, 'die
betrekking hebben op vraagstukken van politiek karakter of daarmede samenhangen'
en hij schrijft dan verder:
'...In de loop van de besprekingen, die zich eindeloos voort-
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sleepten, kwamen de vertegenwoordigers van het Episcopaat klaarblijkelijk
tot de overtuiging, dat het noodzakelijk was concessies te doen, althans
op enige punten, en het eigen traditionele terrein te verlaten - ten einde
voor de Kerk de mogelijkheid te verzekeren om werkzaam te zijn (en te
kunnen blijven) op godsdienstig en geestelijk gebied. Er was geen andere
uitweg: het was nodig verplichtingen op zich te nemen, welke de Kerk in
andere omstandigheden graag zou hebben afgewezen...'
En ten slotte schrijft hij nog, dat de Katholieke Kerk in Polen:
'niet in de kaart wilde spelen van hen, die tegen haar samenzweren, die
buiten haar staan en haar fel-vijandig gezind zijn en die met genot zouden
hebben gezien dat de Kerk geheel in beslag zou worden genomen door
een uitputtende, permanente strijd met het marxistische kamp.
Integendeel zij heeft thans al het mogelijke gedaan om aan de gelovigen
(verdere) offers te besparen en aan Polen een tragische scheiding. Zij heeft
de enige weg gevolgd, welke de voorzichtigheid voorschreef...'
Voor wat betreft de beoordelingen van dit 'Accoord' van buiten de grenzen van Polen,
ziehier wat de 'Stem van Polen' van Radio Roma als een der allereersten uitzond:
'Voor hen, die in het buitenland leven, is het gemakkelijk te critiseren en
de nadruk te leggen op het volkomen ontbreken van enige geestdrift over
dit accoord - maar er bestaat niet de minste twijfel, indien men de
omstandigheden van het dagelijkse leven beschouwt waar eenieder in
Polen dag in dag uit met Satan te doen krijgt, dat deze overeenkomsten,
gezien vanuit een ruime gezichtshoek, het bewijs leveren van de nationale
wijsheid van het Poolse Episcopaat, dat onverbreekbaar verbonden is met
de gehele Natie, die in dit Episcopaat een veilige geestelijke leidsman ziet.
En thans is het wachten op de uitvoering van deze overeenkomst. De gehele
wereld kent de communistische moraal inzake gesloten overeenkomsten.
De Polen in het bijzonder herinneren zich een lange serie van plechtige
verdragen, welke gesloten werden met de Sovjet-Unie, ook nog in het
afgelopen decennium, die door deze Sovjet-Unie niet gerespecteerd zijn.
Niet de woorden, maar de houding van het regiem van Warschau zal
bewijzen hoe dit in werkelijkheid over de gesloten overeenkomst denkt.
Op grond van de ervaring
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van het verleden mogen we aannemen dat zeer veel zal afhangen van de
onbestendige internationale situatie. De overeenkomsten van Warschau
behoeven niet overschat te worden, maar evenmin onderschat. Men dient
ze te beschouwen in hetzelfde licht, als waarin in feite het Kremlin ze
beschouwt...'
Vanuit een andere gezichtshoek werd het accoord gecommentarieerd door (het
tijdschrift) 'Relazioni Internazionali', dat tot op zekere hoogte de officiële spreekbuis
is van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken:
'...Het is duidelijk, dat de situatie in Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije
niet identiek is en het laatste woord behoort aan de H. Stoel. Doch men
dient toch ook wel degelijk te bedenken, dat dit niet de eerste keer is, dat
het Episcopaat van een Natie tekenen van ongeduld geeft ten aanzien van
de politiek van het Vaticaan en voor zich de vrijheid van oordeel opeist
betreffende de ware plaatselijke omstandigheden evenals de vrijheid van
handelen met de openbare autoriteiten...'
De hele wereld-pers, Katholiek en niet-Katholiek, heeft zich in meerdere of mindere
mate beziggehouden met het accoord en met voorspellingen over de consequenties
ervan.
De overeenkomst van Warschau is een feit en is thans in de fase van
verwezenlijking getreden. Dit betekent geenszins dat de strijd tegen de Kerk in Polen
is geëindigd en dat de communisten niet langer de Kerk wensen of trachten te
vernietigen. Zeer veelzeggend is ook het feit, dat tezelfdertijd dat het regiem van
Warschau overgaat tot de uitvoering van de overeenkomst, de vervolging van de
Katholieke Kerk in Bohemen, in Slowakije en in Hongarije evenals in Roemenië in
hevigheid toeneemt. In deze landen hebben de communisten het niet nodig geacht
onderhandelingen te beginnen of overeenkomsten te sluiten1). De communisten, die
alleen maar rekening houden met de effectieve macht en de feitelijke omstandigheden
in een enkel land, gelegen achter het IJzeren Gordijn, waren in Polen gedwongen te
onderhandelen - hetgeen overigens niets anders is dan een etappe in hun strijd tegen
de godsdienst. En bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen zij zich wederom
van de groep 'progressieve Katholieken', die reeds vroeger - als Judas - de Kerk tot
onvoorwaardelijke capitulatie aan het regiem wilde brengen.

1) Dit werd geschreven in de laatste week van Juni, toen de (nog steeds niet bevestigde!)
berichten inzake onderhandelingen tussen Episcopaat en Regering van Hongarije nog niet
gepubliceerd waren.
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Polen is thans een van de belegerde bolwerken van het Katholicisme in oost-Europa
- zoals het in het verleden de verst vooruitgeschoven voorpost van het Katholiek
geloof en van de Europese cultuur vormde. Het Polen van vandaag, het Katholieke
Polen, vraagt van de Katholieken, die in de vrije wereld leven, geen materiële hulp;
maar het vraagt volledig begrip van datgene wat het heden vertegenwoordigt en wat
het altijd heeft vertegenwoordigd. Het verlangt dat men zal begrijpen, dat wat er
thans in Polen en in de andere landen achter het IJzeren Gordijn gebeurt, niets anders
is dan een fragment van de openlijk verklaarde strijd tegen de Christelijke wereld
door het atheïstisch communisme, dat methodisch naar de wereld-heerschappij streeft.
En Polen bevindt zich in werkelijkheid, nu evenals in het verleden, in de voorste
frontlijn.
Indien de realiteit van het communisme grondiger gekend werd en indien de
waarden, vertegenwoordigd door de landen achter het IJzeren Gordijn, minder
summier werden bekeken, dan zou misschien het oordeel inzake het 'Accoord' van
Warschau, zoals dit geformuleerd is door de gehele wereld-pers, minder oppervlakkig
en heel wat redelijker zijn uitgevallen.
Het drama van Europa en van de wereld ontwikkelt zich voor onze ogen - doch
wij zien er slechts de fragmenten van. Het is echter hard nodig om het geheel van
alle gebeurtenissen tezamen te overzien!
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Nederlandse Cultuureenheid
door Dr M. Brauns S.J.
IN het bewogen en onveilig tijdsgewricht dat de wereld doormaakt, klinkt het lichtelijk
academisch over onze cultuureenheid te spreken. En misschien zijn we als huisgenoten
die, alvorens voorgoed van huis en have afscheid te nemen, nog eenmaal het eigen
huis met een weemoedige blik van de grond tot de nok opnemen, om dan als ballingen
onder te gaan in een nameloos mengsel van volken, ontworteld en ten dode
opgeschreven. Zelfs in die veronderstelling zou de laatste blik gewettigd zijn om in
onze onsterfelijke geesten al wat aan ons Nederlands volk en volksaard geest was
en drager van geest te vereeuwigen.
Als gelovige mensen die weten dat hun volk gegroeid is in en als stam van het
uitverkoren Godsvolk, is dit besef van geest en eeuwigheid, het bewustzijn van eigen
onvergankelijke geest ons toch een levensvreugde en Paasstemming die als een
goudschitterende zomerzon door alle onweersbuien en wolken heen breekt en het
verschiet in heldere glanzen zet. Niet als ongelovigen en heidenen die geen hoop
meer hebben staan wij ook tegenover de geestesbeschaving van ons volk, maar als
gelovigen die gedenken hoe de verrezen Jezus, het oerbeeld en voorbeeld van alle
mens-zijn, in eigen moedertaal zijn leerlingen heeft toegesproken uit zijn verheerlijkte
en verrezen lichamelijkheid. Het is daarom theologisch een verantwoorde redenering
als we besluiten dat wij mensen, tot in onze taal en beschaving toe, onsterfelijk
verrijzen zullen. De Nederlandse mens is ook in zijn Nederlands-zijn een eeuwige
mens, en waarschijnlijk zal het tot het samenleven der zaligen behoren, dat alle volken
en talen daar zullen blijven dienen als kleine, maar echte uitstralingen van de
onzegbare zieldiepte van het meeleven met de Goddelijke Persoonlijkheden. 'Zie,
daarna zag ik een overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit alle volken en
stammen, naties en talen. Ze stonden voor de troon en het Lam in witte klederen
gehuld, met palmtakken in hun handen.' zegt het Boek der Openbaring (7, 9). Wellicht
zal tegenover de aanschouwing der Godheid zelf het naleven van onze aardse taal
en beschaving alleen maar zijn als het achteloos wuiven van een palmtak in een
verheerlijkte hand. Maar alle werkelijkheid is eerbied en aandacht waard en als we
terecht vermoeden en weten dat ook ons menselijk cultuurleven vereeuwigd wordt
met ons hele mens-zijn
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mee, dan is dit leven een bezinning waard zelfs al stonden we op de rand van steilten
en afgrond, waar de kathedraal van ons aards volksbestaan in een soort eindramp
zou wegstorten. De Nederlandse taal en stam en beschaving kan door een ongeluk
der geschiedenis worden weggevaagd van het aard-oppervlak. In de Goddelijke
eeuwigheid echter leeft dit alles voort en staat dan dit verdwenen volk verrezen in
allerinnigste eigenheid vanaf zijn hoogste en begenadigste heiligen en religieuze
genieën tot aan de ootmoedigste prevelaars van het Onze Vader en Wees Gegroet,
van een heilige Lutgardis, Godelieve, Jan Berchmans, Petrus Canisius, een zalige
Beatrijs, Ruusbroec tot aan de vaders en moeders en kinderen die dezelfde taal en
gemoedstoonaard van die heiligen in eigen gemoed en tongval hebben beleefd. Zo
zal er voor eeuwig en altijd een Nederlands volk en een Nederlandse eenheid bestaan
als schakering en onderdeel van het grote geheel van het uitverkoren Godsvolk en
het vereeuwigd mensengeslacht. En het is daarom ook dat we in de donkerste tijden
dit besef als een zonneglans mogen dragen en de diepere zin vermoeden van het
anders wat rhetorisch-gewaagde vers uit de Vlaamse Leeuw: 'een volk zal nooit
vergaan.'
Misschien kan het wel bevreemden dat een schijnbaar geheel profaan thema als
onze Nederlandse cultuureenheid inzet met Godgeleerde beschouwingen en een soort
orgelspel onder kerkgewelven, dat de schijn kan wekken hoog en bewonderenswaardig
maar vooral hoog over de hoofden weg te zweven; doch in feite staan we daarmee
dadelijk op de vaste bodem der werkelijkheid en wijzen we de diepste culturele
eenheid van onze Nederlandse aard en beschaving aan: zij is ontstaan binnen het
grote bovennatuurlijk en natuurlijk geschiedkundig gebeuren van de kerstening der
in hoofdzaak Frankische stammen in de lage landen, en zij draagt onuitwisbaar dit
geboorte- en wezensmerk in zich. Onze cultuur is een theologische, en ons volk een
religieus volk, wat tot uiting komt ook in zijn betrekkelijke opstandigheid tegen
godsdienstige invloed en kerkelijk gezag. Tot in zijn huidig opkomend atheïsme toe
vertoont het Nederlands geestesleven die gebondenheid aan een godsdienstige
grondeenheid: het is geen loutere afzijdigheid, het is een werkelijk stelling kiezen
dat ermee gemoeid is. Veel meer dan bij andere volken en beschavingen van
West-Europa voelt de drager van Nederlands geestelijk leven zich gedwongen op
religieus gebied partij te kiezen en in zijn cultuurleven wordt hij gedurig tegenover
drie richtingen geplaatst: katholiek, protestant, vrijzinnig, waarbij de aldoor herhaalde
pogingen om een gemeenschappelijke 'neutrale' verstandhouding en binding te vinden
of te bouwen weer het beste
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teken en bewijs is, hoezeer de religieuze stellingname zich onafwendbaar opdringt.

De beklemtoning der eenheid
Het is daarom ook voor de Nederlandse mensen een noodzaak geworden, als natuurlijk
volks- of stamgeheel, de eenheid te beklemtonen. Want het is toch een bevreemdend
verschijnsel dat een taal- en beschavingsgeheel, een volksgeheel en stamverband dat
zo gauw en heerlijk tot bloei kwam, en het kernland was van het Avondland, in deze
tijd, waarop alle volken en culturen van West-Europa hun eenheid bereikten, nog
altijd zijn eigen eenheid bevestigend zoekt en zoekt te bevestigen. Een teken dat die
eenheid niet alleen door politieke verdeling binnen verschillend staatsverband
uiteengerukt wordt, maar ook wel dat zij heel rijk en geschakeerd is.
Zoals we zeiden ligt onze diepste eenheidsbelangstelling hoger dan de louter
culturele of volkse: ze ligt op religieus gebied. De Nederlandse mens, hetzij Vlaming,
of Hollander, Brabander, of Zuid-Afrikaan voelt zich allereerst katholiek, protestant,
calvinist of vrijzinnig, terwijl een Fransman zich allereerst Fransman en een
Engelsman zich allereerst Engelsman voelt of weet. Dit kan men zeer duidelijk
aflezen aan het allervoornaamste van een cultuur: opvoeding en onderwijs. In
Vlaanderen en Holland, tot zelfs in het Walenland toe, waar nochtans een lichte
afzwakking van dit verschijnsel duidelijk wordt, is het onderwijs gebouwd op de
zeer sterke bevestiging van de belijdenis en levensbeschouwing, en haar
verscheidenheid. Dat is het hoofdkenmerk en de sfeer, en niet de 'nationale' of 'volkse',
al is die er eveneens aanwezig.
De natuurlijke eenheid van het volk en zijn geestesbeschaving op haar beurt komt
in het besef niet alleen achteraan en na de religieuze stellingname, ze is ook nog heel
sterk gebonden aan stad en dorp en streek. Het meest wellicht van alle nochtans voor
hun particularisme beruchte Germaanse volken en stammen is het geheel der
Nederlandse stammen in een rijke en scherp-besefte regenboog van schakeringen
verdeeld. Tot in de vorming van de algemeen beschaafde taal toe, en in de verschijning
van de literatuur als beschavings- en geestes-spiegel komt dit tot uiting. Het
Nederlands is geen Hollands: de Brabantse ij's en ui's hebben de Hollandse ie's en
uu's die nog in Zeeland en West-Vlaanderen leven, overstemd, terwijl de geschreven
taal eerder Vlaams is en Vlaanderen dus heel sterk zijn taalbouw heeft opgedrongen
aan het algemeen Nederlands. En in de literatuur: welke letterkunde heeft tot in haar
hoogste uitingen - men denke
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aan Gezelle of aan de romanliteratuur of het werk van een Breero -, zo sterk de
kleuren van alle gouwtalen meegedragen en in schoonheid verhevigd.
Tegenover de andere Europese volken staan we zowat als vreemden die de
innerlijke tegenstellingen of schakeringen minder vermoeden. We hebben wel een
zeker inzicht in het feit dat Noord- en Zuid-Italianen verschillen en dat Berlijners en
Weners niet dezelfde zijn, doch denkelijk zal men niet licht op zo'n klein stukje aarde,
als de Nederlanden beslaan, zoveel verschil en besef van schakering vinden en zoveel
particularisme. Iedere enigszins belangrijke stad heeft haar eigen aard en karakter.
En waar het besef van eigenwaarde boven dorp of stad uitstijgt gaat het een
streekbewustzijn worden: sommige streken, zoals Holland of West-Vlaanderen zijn
waarlijk rijkjes op zich.
Het lijkt daarom wel typisch dat het Meinummer van het Algemeen Nederlands
Verbond drie boeken bespreekt, die naar dit regionale verwijzen: H. Hettema, De
Nederlandse stam in Zuid-Afrika; Land en volk van Brabant, Bijdragen van Brabantse
schrijvers, dichters en geleerden, verzameld en ingeleid door Antoon Coolen;
Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee, door Dr Overdiep, waarbij de
bespreker besluit: 'het worde, behalve door de vakgeleerden, geraadpleegd door ieder
die van streektalen houdt en zijn Nederlands liefheeft.' Denkelijk of zeker is er geen
land waar de dialectkunde zo druk beoefend wordt als ten onzent. En dit schijnbaar
paradoxale beleeft men in Noord-Nederland, of Rijksnederland, dat de streektalen
er ook schriftelijk beoefend worden. Wat bij hen niet wijst op onmacht in het gebruik
van de algemene taal, zoals het bij ons in Vlaanderen wel af en toe het geval was,
maar op een door het algemeen en fraai taalinstrument verhoogde gevoeligheid voor
de eigen schoonheid der streektaal.
Hier zouden we echter de kostbare vingerwijzing van Antoon Coolen, aangehaald
door de boekbespreker, kunnen volgen: 'Wat het boek niet is, vertelt Coolen op blz.
28. Het geeft niet een folkloristische of karakterologische of geestelijke afgrenzing
van Brabant als van een apart gewest nààst de andere Nederlandse provincies. Maar,
zo schrijft Coolen: 'Het beoogt veeleer tot een beter begrip de Brabantse aspecten te
laten zien in hun gewestelijke functie, in hun Nederlandse herkenbaarheid in het
geheel van ons gewestelijk zo verscheiden vaderland. Deze bedoeling heeft mij goed
gedaan. En het zal het A.N.V. zeker goed doen. Scheidingen zijn er genoeg. En een
bekrompen provincialisme hebben wij nu juist niet nodig. Juist nu niet.'
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Aldus de bespreker. Inderdaad zouden we kunnen zeggen. Wat wij nu juist nodig
hebben, omwille van die scherp-bewuste stad- en streekgebondenheid in taal en geest,
die zich zowel op het politieke terrein als op het taalvlak vertolkt, is een beklemtonen
van de eenheid die ons allen, Nederlandstaligen, Nederlandse mensen bindt. Ons
meer bindt dan we zelf weten; want ook deze streekgevoeligheid, die soort verbeten
teerheid en trots over de geboorte- of omgevingsstad en gouw, is een band, want een
verwantschap die we bij alle Nederlandse mensen terugvinden. Die we bij elkaar
begrijpen en waardoor we juist onze gelijkenis en eenheid beseffen. Wij behoren
niet tot een stam van genivelleerde mensen, maar van vrije, zelfstandige, in natuurlijk
gegroeide en vrij uitgebouwde gemeenschappen en verwantschappen verenigde
mensen. En het herkennen van deze stam- en familietrek bij het ontmoeten en beter
bekend worden, brengt een grondeenheid van onze zedelijke cultuur tot bewustzijn.
Jammer genoeg wordt de zuiverheid van dit bewustzijn door politieke begrenzingen
besmet en getemperd. En daarom vereist de beklemtoning onzer Nederlandse
cultuureenheid een nieuwe hevigheid, doorzicht en moed, die trouwens, vooral in
Vlaanderen, door de benarde staatkundige toestand tot levensverweer werden
opgewekt. En het zijn ook de Vlaamse voormannen die de meest bewuste en koene
dragers zijn geweest van de Groot-Nederlandse gedachte en de meest beginselvaste
voorvechters van onze cultuureenheid. Vlamingen zijn het eerst en het diepst naar
de oorsprong en wordingsgeschiedenis van de Nederlandse stam gaan vorsen, hebben
het verst en grondigst zijn verleden en geestesbeschaving verkend, en vrij algemeen
staan zij het wijdst open voor het Groot-Nederlands besef. De stichter van het
Algemeen Nederlands Verbond was Hippoliet Meert, een Vlaming.

Politieke hulp en hinderpalen
Zo is dan de staatkundige verwikkeling en verscheidenheid tevens hinder en hulp
geworden bij de doorbraak en beklemtoning onzer cultuur- en volkseenheid. Ik zeg
ook volkseenheid, heel zeker waar het om de Europese Nederlanders gaat; Zuid-Afrika
vergt wellicht wat schakering en daar is stameenheid het alleszins onaanvechtbare
woord. Men kan toch m.i. moeilijk beweren dat Noord-Brabanders en
Nederlands-Limburgers een ander volk zijn dan de 'Vlamingen' en tenzij men de
moed zou vinden, een eigenaardige en onverantwoorde moed, om ze tot een ander
volk te rekenen dan de Hollanders en Zeeuwen b.v., moet men beslist tot het besluit
komen dat wij allen
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niet alleen een cultuur- maar ook een volkseenheid zijn. Het feit alleen echter dat
zulke verklaringen en verduidelijkingen nodig blijken getuigt er weer voor dat er
aldoor iets is blijven haperen, dat hinderend en prikkelend was tegelijk. Namelijk
dat die cultuur- en volkseenheid geen eigen en duurzame staatkundige eenheid heeft
verwezenlijkt en verworven, zoals men in 't algemeen wel mag zeggen van de andere
West-Europese volken en taal- en cultuureenheden. Frankrijk, Duitsland, Engeland,
Italië, Spanje slaagden. Bij ons kwam men er niet toe. Wij werden slachtoffer van
particularisme en volksvreemde inmenging.
Is de volkseenheid van de Nederlanders in Noord en Zuid een nog omstreden
stelling, en soms zelfs een antipathieke en opstandig aandoende stelling - zo licht
schiet de naijver tegen de Hollander of het Holland-op-zijn-smalst weer wakker, samen met de vrees het respectievelijk staatsgezag of de openbare mening in
Nederland en België te storen, dan is de Nederlandse cultuureenheid toch stilaan een
aanvaarde stelling geworden. Waarbij Vlaanderen weer de meest bewuste aanhanger
bleek.
Het wil me voorkomen dat in Rijksnederland, het Nederlands cultuurbesef binnen
de staatsgrenzen beperkt blijft. Wat ten Zuiden van de grens ligt heet België en
Belgen, waarbij niemand weet dat deze woorden de Renaissancistisch-Latijnse
benaming zijn voor het geheel der Nederlanden, en dat de Verenigde Provincies de
Provinciae Belgicae Federatae werden genoemd. België lijkt voor de
Noord-Nederlander vaak een overwegend Franstalig en vreemd gebied en hij schijnt
nog steeds moeilijk van de verrassing te bekomen als een Vlaming keurig Nederlands
spreekt. Het is hem een aangename, maar beslist grotendeels onverwachte verrassing.
Het moest toch eigenlijk geen verrassing meer zijn.
Maar ook in ons Vlaamse Zuiden laat het bewustzijn van de cultuureenheid nog
te wensen over. En ook hier grijpen politieke factoren in. Ook wij geraken niet
gemakkelijk met onze gedachten en belangstelling over de Noordergrens van België.
In de overwichtsstrijd tussen de twee culturen, de Franse en de Nederlandse in België,
denken vele Vlamingen er zelden aan de hele Nederlandse cultuureenheid en volheid
in de weegschaal te werpen. Maar als dit gebeurt, dan zien we dadelijk hoe hoog en
schoon onze cultuur oprijst: hoe machtig en indrukwekkend. Ik haal Urbain van de
Voorde aan, de West-Vlaamse dichter en criticus die dit eenheidsbesef met bijzondere
overtuiging beleed; op het gebied waar de diepste ziel en bezieling het hevigst gloeit
en glanst: in de dichtkunst, de volle weerga op woordgebied van onze weergaloze
Nederlandse schilderkunst:
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'en het mag feitelijk verbazend heten dat... zoveel speelruimte mogelijk is geweest
voor de ontplooiing van zoveel en zoveel merkwaardige talenten als tijdens die zeven
decennia de dichtkunst der beide Nederlanden illustreren. Voor een taalgebied van
tien à twaalf millioen zielen voorwaar geen geringe prestatie als men ze vergelijkt
met wat onze grote buurlanden met hun zoveel talrijker bevolking in die jaren
voortbrachten. Waren onze beste dichters in het buitenland beter gekend, men zou
er verbaasd zijn over het gehalte hunner poëtische figuur... Zonder zich aan het minste
chauvinisme schuldig te maken meent schrijver dezes, die, laat hij het in alle
bescheidenheid getuigen, zich sinds veel jaren heeft ingewijd in het merkwaardigste
dat de Franse, Duitse, in mindere mate ook Engelse poëzie heeft voortgebracht, te
kunnen getuigen dat de Nederlandse in geen enkel opzicht daarvoor moet onderdoen
- integendeel. Maar onze dichtkunst is nu eenmaal geen uitvoerartikel ten gevolge
van de geringe bekendheid met ons idioom in het buitenland. Was echter een vers
zo vlot te vertalen als een roman dan zou de wereld weten dat deze lage landen bij
de zee sinds meer dan vijftig jaar een der vurigste brandpunten zijn van geestelijk
leven in heel Europa.'
Doch ook Urbain van de Voorde ziet in de staatsgrens de hinderpaal die het
eenheidsbesef hindert, waar hij de besproken bloemlezing van C.J. Kelk wijst op
haar tekortkoming inzake de Zuid-Nederlandse dichters:
'Maar met goede bedoelingen is de hel geplaveid en ik geloof niet dat zijn werk
op dit gebied in Vlaanderen met onverdeelde instemming zal ontvangen worden.
Nog lijkt het wel dat de literatuur in de Nederlandse taal te weinig als een groot
geheel wordt opgevat en dat de grens die ons taalgebied scheidt nog altijd een
belemmering is om aan weerszijden de dingen in hun juiste verhoudingen te zien,
ook als, zoals hier het prijzenswaardig geval is, de goede wil geenszins ontbreekt.'
De staatkundige toestand belemmert dus het besef der eenheid en de volle bloei
der cultuureenheid, door het geheel te splitsen. Maar er is nog meer dan vergetelheid
en onbekendheid. Lange tijd heeft het zowat als een politieke zonde gegolden zich
kordaat op het standpunt der Nederlandse cultuureenheid te plaatsen. De
Rijksnederlanders hebben het beschouwd als een halve immenging in Belgische
binnenlandse toestanden en de eeuwige goedzak, de Vlaming, durfde of kon de
Nederlandse eenheid niet voorop zetten tegenover de luidruchtige met hun Franse
cultuureenheid pralende Walen en Brusselaars, die zelf en willekeurig de maatstaven
ijkten - hun Frans-
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Waals-Brusselse - van Belgische burgerzin. Waar die burgerzin op uitdraait zien we
thans, hopelijk met eindelijk helderziende ogen! Inmiddels heeft een eeuw lang en
meer het hatelijke van de achterdocht gewogen en de miskenning op al wie in België
zich inspanden voor de eigen Nederlandse cultuur. Het heeft heel wat inspanning
gevraagd om de officiële benaming van onze taal, het Nederlands, erdoor te krijgen.
Door bestuursorganen en door de Franssprekenden werd in België met een soort
stelselmatige gemakzucht, die zowat tegelijk minachtingszucht betekende, onze
cultuurtaal als Vlaams bestempeld. Dit betekent, dat degenen, die behoorden tot een
vreemde cultuur, hun bekrompen en minachtende kijk ongemerkt opdrongen en de
cultuur-bewustheid van de Zuid-Nederlanders nog meer beperkten en
provincialiseerden.
Zo kwam het dat zelfs overtuigde Vlaamsgezinden ietwat op hun achterste poten
gingen staan tegenover het Groot-Nederlandse en vaak hun geestelijke gezichteinder
beperkten bij de grenzen en verwezenlijkingen van wat wij nu 'Vlaanderen' noemen,
namelijk dit deel van het geheel der Nederlandse stammen of gouwen dat binnen de
Belgische staatsgrens valt. Aldus is er in het geheel van de Nederlandse
cultuureenheid, sinds de negentiende eeuw vooral, een nieuwe differentiatie
bijgekomen die we in Vlaanderen noemen: 'Noord en Zuid' of 'Zuid en Noord', terwijl
naar de stammen, streken en streektalen de verschillen veeleer van Oost naar West
gaan, dan van Zuid naar Noord, van de bewoners der heide naar de bewoners der
zeekust veel meer dan van de bewoners van België naar die van Nederland.
Toch heeft deze staatstoestand tegelijk prikkelend en helpend gewerkt, op die
wijze waarop een ongeluk of een beproeving, moedig en krachtig gedragen, prikkelend
en helpend werkt. De gemeenschappelijke culturele beproeving en strijd van de
Zuid-Nederlanders heeft een groter besef van lot- en beschavingsverbondenheid en
ook een verscherpt volksbesef gewekt. Daardoor zijn Limburgers en Brabanders veel
meer één geworden met Oost- en West-Vlamingen, dan ooit in de geschiedenis het
geval was en zijn ze zich gaan bezinnen, allen, op het wezen van het volk-zijn. Als
leuze en grondbeginsel voor de herkenning van het volkswezen heeft men dit
diep-menselijke en diep-geestelijke gemeenschapsteken gekozen van 'De taal is gans
het volk'. Dit grondbeginsel van de Vlaamse beweging maakte ze stilzwijgend,
onderbewust of half-bewust, maar werkelijk tot een Groot-Nederlandse beweging.
Want als de taal dezelfde is voor Noord en Zuid, dan is het volk, en de cultuur ook,
één en hetzelfde. En de
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argeloze opmerking van een jonge man gaat nog altijd op: 'Als je algemeen beschaafd
spreekt word je vanzelf Groot-Nederlands gezind'
In die Nederlandse gezindheid en eenheid gaan zich dan weer de politieke
partijgezindheden aftekenen van overwegend levensbeschouwelijke aard. Zo kent
de literatuurbeoordeling thans heel duidelijk, ook wanneer ze heel-Nederlands wil
zijn, een linkse en een rechtse schrijversgroep. Katholieke en vrijzinnige literatoren
stammen recht uit de verdeling der levensbeschouwing en politieke partij. En hier
zouden we weer een hinder en hulp bij de cultuureenheid kunnen ontwaren. Een
hinder voor zover ze onze beruchte verdeeldheid in de hand werkt, en een hulp voor
zover beide groepen elkaar door cultuurprestaties trachten te overtroeven. Terwijl
dit gemeenschappelijke, dit ene en wezensene in de Nederlandse mens en cultuur
doorwerkt dat hij tot in zijn politiek toe een soort religieuze of anti-religieuze
belijdenis aflegt, en dat de politieke partijvorming hoofdzakelijk op die grondslag
plaats heeft: een door de godsdienstige houding bepaald volk en bepaalde cultuur
zijn wij, tot in de politiek toe. Men mag trouwens zeggen dat de politiek en haar
partijvorming in de Nederlanden beoefend wordt met een bijna religieuze overtuiging
en daaraan beantwoordende neiging naar onverdraagzaamheid. Op dat gebied weer
zijn we een spiegel van volmenselijke cultuureenheid; een ietwat humor- en
glimlachwekkend spiegelbeeld zelfs wordt ons hier voorgehouden omdat die ernstige
politiek, die heilige overtuiging, doorgaans zo onzegbaar sterk aan dorpspolitiek en
klein realisme herinneren. Soms gaat de grote adem van de gerechtigheid en van een
welhaast kinderlijke getrouwheid aan de persoon van de vorst door die ethisch of
zedelijke politieke houding. En ook deze is merkwaardig gelijk in Oost en West, in
Noord en Zuid. We mogen zeggen dat als geheel de Nederlandse mensen gelijkelijk
reageerden op de Belgische koningskwestie: als betrachters van recht en orde, als
beoordelaars van de zedelijke inhoud der daden van de vorst.
Vlaanderen heeft in heel deze zaak als geheel beschouwd even ordelievend,
vredeminnend en rechtvaardig gehandeld als de stemming was van de
Rijksnederlanders en voorzeker hebben hierdoor de Vlamingen in het Noorden ten
zeerste aan achting, waardering en genegenheid gewonnen. In feite hebben Zuid en
Noord dezelfde ethische reacties, want zij hebben dezelfde zedelijke en religieus
gerichte grondhouding van geest en gemoed. Bij hen ook is zeer levend die bij uitstek
Germaanse en Middeleeuwse geest van de trouw aan de erkende vorst, een
persoonlijke getrouwheid aan de persoon zelf. Dit alles zijn
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gemeenschappelijke bestanddelen van onze cultuureenheid die ook in de politieke
handelingen en houdingen opvallen. Politiek is trouwens ook uiting van beschaving
en geest of van een bedenkelijke verwildering ervan. Voor de volkenkundige en
socioloog is in alle geval het verschil in volksaard en reactie overduidelijk geworden.
Het wordt daarom tijd dat het Nederlandse volksdeel, dat om zijn beschavingsgaafheid
en juiste burgerzin in België de macht en leiding verdient, deze dan ook met
terzijdestelling van alle schroom en minderwaardigheidscomplexen opvordere om
van de Belgische staat een Nederlandse rechtsstaat te maken, waarlijk Belgisch in
de oorspronkelijke zin van het woord d.i. Nederlands en waarlijk een staat en geen
verwilderde straat.

De eenheidsbezieling
En hier komen we dan aan het vrijmaken en ontplooien der innerlijke krachten die
onze cultuur- en volkseenheid als echt-Nederlandse mensen moeten dragen en optillen.
Uit de gemeenschappelijke beproeving en strijd is bij de Zuid-Nederlanders, de
Vlamingen, iets van een ware geestesbezieling gegroeid, die vooral tegen de dertiger
jaren dezer twintigste eeuw bewust en bindend begon te werken ook in de bredere
volkslagen. Tenslotte wordt een beschaving gedragen door een ethos, d.i. een
waardenschaal, een geesteshouding die op de grote levenswaarden der mensheid als
kunstwerk van de scheppende God is ingesteld met geestdrift en bezielde overtuiging.
Niet alleen wordt een cultuur daardoor gedragen maar deze houding is cultuur. En
daarom moeten we ons weer bekeren tot de felheid en schoonheid van geest die de
Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging droeg en bezielde. Wat een cultuur nodig
heeft is: een eigen, zelfbevestigende en zelfbewuste liefdesbezieling en verheerlijking,
een eigen mystiek, om het woord mystiek niet in een louter theologische maar meer
uitgebreide, profane zin te gebruiken. Een zin trouwens die ook het eigenlijk mystieke,
het religieus-mystieke in zich kan en mag opnemen. Want een beschavingseenheid
is een afspiegeling van de Goddelijke Drieëenheid, is een gemeenschapsschepping
groeiend uit een daad van naastenliefde, een daad ontspringend aan de Goddelijke
levensoneindigheid en haar schepping en verlossing voltooiend, een volks- en
cultuureenheid tot hoger en bewuster glans op te bouwen, te eerbiedigen, te bezielen.
We moeten onze volksbeschaving en cultuurvolheid leren liefhebben, eerbiedigen
en bevorderen met iets van de scheppende liefde waarmee de Goddelijke
Persoonlijkheden dit geringe, maar kostbare kunstwerk van schepping en verlossing
be-
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schouwen en beminnen. Wanneer we dus het woord mystiek gebruiken kan dit voor
de gelovige Nederlandse mens, voor de katholiek, een diepere betekenis verkrijgen
nog dan die van een louter natuurlijke geheimzinnige bezieling die de geest in zijn
onderbewuste met andere geesten in gemeenschapsheerlijkheid verbonden lagen
doorstroomt.
In de diepste grond der cultuurwerkelijkheid als gemeenschapsrealiteit leeft een
dubbele geheimzinnigheid van natuurlijk en bovennatuurlijk verband. De
cultuurgemeenschap is geen nuchter-oppervlakkige mensenmaatschappij, een soort
samenwerkende vereniging voor het vervaardigen van uiterlijke gebruiksdingen, een
fabriek van beschavingsonderdelen; ze is een waarlijk geheimzinnige levenseenheid
van mensen als persoonlijkheden, als volmenselijke mensen en als kinderen van God,
op z'n minst potentieel kinderen van God en door het geheimzinnig scheppend en
verlossend werken Gods daartoe bestemd en aangelegd. M.a.w. elke gemeenschap
is in haar geheimzinnige levensgrond religieus en door Goddelijke geheimzinnigheid
bezield. En in onze materialistische tijd, in onze nog teveel rationalistische tijd, terend
op de 18e eeuwse verlichting, die jammer genoeg de wijsgerige mysteriegrond der
mensengemeenschap niet wist te belichten, moeten we daar de nadruk op leggen.
Vooral na deze tweede wereldoorlog - men gedenke de moeizame Benelux - was
men geneigd om onze Nederlandse cultuurgemeenschap eerder als een
kruideniersvereniging te beschouwen. En vanzelfsprekend had men daarvoor alleen
maar technici nodig en geen beminnaars van het Groot-Nederlands volk! Met die
verouderde romantiek moest men maar uitscheiden.
Nu is het echter het voorrecht der juiste en wijsgerig-theologisch gegronde
romantiek een veel volledigere en diepere realiteit te vermoeden en te peilen dan de
zogezegde nuchterheid van de zakelijken en zakenlui. Tenslotte ontdekt de zo smalend
uitgekreten romanticus in een cultuur- en volksgemeenschap die diepere
geheimzinnigheid van de geest, van de eenheid der geesten in een grootse,
meeslepende liefde en congenialiteit, waarvan het ademen en leven der taal vooral
en de aanvoelingsmogelijkheden die in de taalgemeenschap schuilgaan de
volmenselijke opbloei kunnen worden. Hij is ook degene die deze geheimzinnige en
heilige waarden van de familie-eenheid, van het buurt- en streekverband, van de
gehele in het huis van taal en cultuur- en volkskarakter verenigde gemeenschap
aanvoelt. En dit niet met een onbezielde onverschilligheid, maar met de glans en het
inzicht der liefde. Want de liefde is de algehele stellingname van de totale
persoonlijkheid waardoor een gemeenschap in haar
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volheid wordt gekend, beleefd in haar heilige en eerbied afdwingende grootheid van
ziel en geheim. Alleen door de magische houding der liefde zullen we geheel en echt
de grootheid en eenheid onzer Nederlandse volks- en cultuurgemeenschap beseffen
en tot edeler en dieper beschaving doorleven en doen glanzen. Organisatie is daarbij
niets anders dan de technisch-sociologische uiting en prikkel voor die
liefdesgemeenschap en liefdesbelangstelling, voor dit mysterieuze en grootse
meeleven met ons volk. Het spreekt ook vanzelf dat die liefde niet stil blijft staan bij
de betrekkelijke beslotenheid van onze volks- en cultuurgemeenschap als louter en
begrensd Nederlands. Onze Nederlandse cultuurgemeenschap is drager en lid, wellicht
het rijkste en gehaltevolste lid, van de Avondlandse, de West-Europese, en daarlangs
en daardoor van de algemeen menselijke. Er zijn ook volken en
cultuurgemeenschappen, de Engelse, de Duitse, waarmee we door natuurlijke
stamverwantschap meer verbonden zijn in taal en gemoed en levenshouding, of
andere zoals de Franse waarmee drukke geestesbetrekkingen en uitwisseling ons
nauwer verenigden. Maar het is even zeker iets verkeerds en bedenkelijks om uit
liefde voor aldoor grotere gemeenschapskringen de liefde voor de eigen en allernaaste
kring te verwaarlozen. In de grond zal die algemenere liefde altijd enigszins platonisch
zijn, en dit door die wonderbare en aangrijpende geestelijke beslotenheid van de taal
vooral. Voor ons aardse mensen is de taal als het ware het vaderland, het woonland
van de geest. De diepste geestesfunctie en de intiemste en heiligste cultuurbelevingen
gebeuren via dat levend medium zoals onze ziel leeft in en door het lichaam. Het
was zo juist wat Vermeylen zei: 'de taal is niet het kleed, maar het vlees en bloed
van de gedachte.' Daarom is iedere taalgenoot ook een wezensgenoot van onze
menselijke, d.i. in taal levende en zich uitlevende geest, en elke mens wiens
geestesgeschiedenis begon en bloeide in streektaal of algemene taal van ons
Nederlands volk, is met ons verbonden in een onuitwisbare verwantschap en eenheid
van geestesbeschaving of cultuur. Zo zijn wij allen, Nederlandse en in het Nederlands
levende mensen, een rijk geschakeerde en krachtige geestelijke levenseenheid, een
menselijke nabijheid en verwantschap die alleen onder ons en niet in die mate en
felheid onder anderen en met anderen kan bestaan. En zo dient ook een bijzondere
liefde en voorliefde uit te gaan naar onze Nederlandse volks- en cultuurgemeenschap,
een helderziende en innerlijk-geestdriftige, eerbiedige en grootachtende liefdewil.
Wellicht zal het particularisme, aan onze aard en beschaving eigen, soms de
doorbraak der liefde trachten lam te leggen met de klein-
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zielige bedenkingen van gekrenkte menselijke trots. Tenslotte is er ook in de beste
huisgezinnen af en toe karakterwrijving; maar dit neemt de eenheid van het gezin
niet weg, en dit kan zelfs de eenheid dieper en bewuster maken, dieper borend en
gravend naar de grond van het mysterie van bloedverwantschap en onuitroeibaar
één-zijn. Zo ook voor onze Nederlandse gemeenschap. Dieper dan de verschillen,
die erkend en geëerbiedigd worden, moet de helderziende en diep-ziende liefde gaan,
en graven naar de geheimzinnige rotsbodem van de geesteseenheid die zelfs onbewust
onze hele gemeenschap doorademt en dooradert. Het is in en met en door dit
helderziend en onvermoeid besef der geestelijke liefde tot onze Nederlandse volksen cultuureenheid, dat elke beweging en organisatie moet worden gedragen en bezield.
Onze gemeenschap heeft een heerlijk verleden in de geschiedenis der nieuwe
mensheid, der christen mensheid, der Europese en wereldvormende mensheid: de
genieën van het Nederlandse gemenebest, de Middeleeuwse en Contrareformatorische
mystici, de geleerden als Simon Stevin, Vesalius, de plastische kunstenaars: schilders,
beeldhouwers en bouwers, de rechtsgeleerden en moraaltheologen als Grotius, Lessius,
de missionarissen, en colonisatoren, zowel als onze moderne geleerden, kunstenaars
en letterkundigen zijn de dragers en getuigen van een geheel en machtig geestesleven
waarin en waarvan wij allen leven, en met fierheid en zekerheid leven kunnen. De
geestelijke bedrijvigheid, weetgierigheid en leergierigheid van de Nederlandse
gemeenschap is zeer intens. Ook haar zin en besef van een sterk en groot verleden,
een besef dat aldoor groeit.
En er ligt een toekomst voor ons: wij weten niet welke dreigingen over ons hangen
of weten het maar al te goed misschien. Maar geen enkel volk, geen enkele cultuur
bezit een volstrekte veiligheid of geborgenheid, tenzij in God en eigen levenswil.
Wij behoeven slechts in een helderziende, eenheid-bewuste liefde en geestdrift ieder
gebeuren van en om Nederlandse mensen te zien als een gebeuren waarbij wij allen
betrokken zijn en belang hebben, als een levensbelang in de geestelijke en
volmenselijke opbouw van ons Nederlands leven. Nog nooit zijn de kansen voor dit
verenigd bouwen zo schoon geweest, laten we nooit het vertrouwen, het
Godsvertrouwen en de mystieke, wilskrachtige geestdrift verliezen, waarin we onze
Nederlandse levensgemeenschap kunnen omhoog stoten in de vaart der volken en
laten glanzen als een van de edelste facetten van het diamant der door God geschapen
en verheven mensheid.
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Het Voortgezet Lager Onderwijs als zwaartepunt bij de vernieuwing
door F. de Kock
AAN de belangrijkste congressen wordt niet altijd de meeste aandacht gewijd. Dit
is, meen ik, van toepassing op het congres over het V(oortgezet) G(ewoon) L(ager)
O(nderwijs) te Utrecht gehouden in de maand Juli. De vernieuwing van het onderwijs
is nog steeds een vraagstuk van blijvende en stijgende actualiteit. Het is bovendien
een beklemmend vraagstuk, omdat het naast een onderwijstechnische een sterk
groeiende nationaal-paedagogische tendenz bezit. Wij zullen uit demografische
overwegingen tot een zo uitgebreid-mogelijke emigratie moeten komen. Is het van
eminent belang dat Nederland de eigen bevolking zó schoolt, dat ieder op zijn plaats
de hem toebedeelde eigenschappen ten bate van het algemeen en van zich zelf zo
bezield mogelijk kan ontplooien, voor hen die op emigratie zijn aangewezen is dit
belang zo mogelijk een nog volstrekter imperatief.
Maar hoe weinig unaniem denkt men in onderwijskringen over de vernieuwing
van ons onderwijs. Het is daarom dat ik meen hier te mogen wijzen op het bijna
verlossende woord op dat congres gesproken door Mgr Mr F. Op de Coul.
Doordringender dan vrijwel alles wat tot heden over de vernieuwing werd gezegd
of geschreven, ging Mr Op de Coul uit van een door de evolutie noodzakelijk
geworden nieuw schooltype, tot heden in Nederland met weinig begrip en nog minder
welwillendheid tegemoet getreden. We bedoelen de V.G.L.O. school, waarin zowel
het Nijverheidsonderwijs als de school voor Uitgebreid Lager Onderwijs een
gevaarlijke concurrerende indringer zien. Dit schooltype nu werd door Mr Op de
Coul gemaakt tot de hefboom der vernieuwing van ons hele onderwijssysteem. Hij
gaat uit van de gedachte, dat bestaande schooltypen hun bestaansrecht alleen kunnen
ontlenen aan de graad van dienstbaarheid, tot welke zij de leerlingen weten op te
leiden, in de bestaande maatschappelijke verhoudingen.
Alvorens wezen, doel en noodzakelijkheid van het V.G.L.O. uiteen te zetten, gaf
Mr Op de Coul een kernachtige inleiding over enige essentiële aspecten van de
onderwijsvernieuwing als zodanig. Dat hier iemand aan het woord is, die aan de
ervaring in de school en niet aan de schrijftafel buiten de school zijn inzichten
ontleende, zal de ont-
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wikkelde gedachtengang des te belangrijker maken. Wat nu volgt zijn passages uit
de tekst ons door Mr Op de Coul welwillend afgestaan.
Van een rijk zijn wij een arm volk geworden, dat zonder zich enige luxe te
veroorloven, zijn onderwijs zo efficient mogelijk dient in te richten.
Een zeer groot geboorteoverschot verplicht ons onze economische politiek er op
te richten nieuwe bestaansmogelijkheden te scheppen, terwijl daarnaast duizenden
Nederlanders tot emigratie gedwongen worden. Ook hier dient het onderwijs in deze
plannen te worden gecöordineerd.
De godsdienstige verhoudingen, de opvattingen der mensen over moraal en recht
en de daardoor veel moeilijker omstandigheden, waaronder de jeugd heden ten dage
opgroeit, in de moderne maatschappij, maken een langere en diepere principiële
scholing uiterst noodzakelijk.
De nieuwe sociale structuur, welke via standsgroepering en publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie haar definitieve vorm gaat krijgen, vergt van elk lid dezer
maatschappij een veel grotere ontwikkeling dan in het verleden het geval was.
Economische omstandigheden zullen ons - naar alle waarschijnlijkheid - verplichten
de arbeidskrachten op een latere leeftijd dan tot nu toe het geval is in het arbeidsproces
in te schakelen en hen op een vroegere leeftijd daaraan te onttrekken. Sociale
voorzieningen zullen daartoe ook de mogelijkheid openen. Welnu, dan is het een
plicht van sociale naastenliefde bij de jeugd, in de beschikbaar komende jaren, een
dusdanige algemene ontwikkeling en vorming aan te kweken, dat deze voldoende is
om aan het later leven de gewenste vulling en waarde te geven.
De vergemakkelijking van het verkeer, waardoor ook de kleinste plaatsen uit hun
isolement verlost zijn, maakt het mogelijk om daar, waar zulks gewenst is, voor
oudere leerlingen na het doorlopen der lagere school streekscholen te stichten.
Al deze grote veranderingen, welke waarschijnlijk nog wel met enkele andere aan
te vullen zijn, maken het noodzakelijk, dat men zich ernstig op de bestaande vormen
van onderwijs moet bezinnen.
Men schrijft over vernieuwing, men schreeuwt erom van de daken, men houdt
landdagen hieraan gewijd, doch als men goed luistert, kan men telkens niet veel meer
dan één groot klaaglied vernemen over het schooltype, waarmede de klager gewoonlijk via zijn kinderen - enigszins in aanraking gekomen is.
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Het kernprobleem van de vernieuwing ligt bij de leerkrachten, die in Nederland aan
onderwaardering worden overgeleverd.
Geen vernieuwing van onderwijs kan slagen, wanneer men de leerkrachten voor
een onmogelijke taak stelt.
Breng de klassen bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs terug tot
24 in de lagere klassen, resp. 20 leerlingen in de hogere, bepaal het aantal uren voor
een volledige betrekking op 24, terwijl zgn. overuren niet gesalarieerd worden, en
men zal zien, dat er tijd is voor correctie, dat de leerlingen op geregelde tijden hun
beurt krijgen, dat er tijd is voor hulp aan de leerlingen bij ev. ziekte of geoorloofd
verzuim; dat er voldoende belangstelling is van de zijde van de leraar voor zijn
leerlingen; dat deze ook de tijd kan vinden en inderdaad zal weten te vinden om zich
op de hoogte te stellen van de eisen van zijn vak en van de vooruitgang der
paedagogiek en methodiek; dat men door veel mindere remming met de stof kan
klaar komen en dat er nog tijd overschiet voor allerlei belangrijke dingen, welke nu
niet aan bod komen; dat de selectie veel juister is; dat er van overlading en marteling
der leerlingen geen sprake meer is. De vernieuwingsdrang is tot heden gestrand op
de onmogelijke taak aan de leerkrachten gesteld en trekt men niet spoedig de besten
onder de besten aan, dan wete men waarop iedere andere poging moet uitlopen. Er
is maar één oplossing bij de gegeven stand van zaken en wel deze: vóór alles te
zorgen, dat de leerkrachten er komen en dat deze kunnen arbeiden onder
omstandigheden, welke het hun mogelijk maken hun hoge idealen te verwezenlijken.
Doet men dit, dan zou wel eens kunnen blijken, dat er geen vernieuwingsvraagstuk
meer is in de zin, waarin men het vrij algemeen verstaat. Dan zal tevens de toekomst
uitwijzen, dat dit geen weggeworpen geld is, maar dat de millioenen, aan deze
verbetering besteed, hun renten ruimschoots zullen opbrengen.
Verzuimt men dit, dan zal wellicht hier of daar een enkele korte opleving te
bespeuren vallen na het invoeren van nieuwigheden, maar vrij spoedig zal men tot
de ervaring komen, dat alles bij het oude gebleven is en dat er in werkelijkheid niets
verbeterd is. Deze correctie is een conditio sine qua non.
Wanneer thans een lans gebroken wordt voor het V.G.L.O. en daarbij een andere
opbouw van ons onderwijs-systeem dan wij tot nu kennen wordt uitgestippeld, dan
wordt daarbij vanzelfsprekend uitgegaan van de gedachte, dat dit nieuwe systeem
evenmin de gesignaleerde fouten mogen aankleven als het tegenwoordige,.
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Ik neem dus aan, dat vóór alles over de gehele lijn getracht wordt het gunstige klimaat
voor ons onderwijs te scheppen en al zal dan, zoals eerder uiteengezet, heel veel
verbeterd blijken, ik meen toch, dat wij er daarmede nog niet zijn. Om één enkel
voorbeeld te geven: de klachten over aansluiting van het Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs aan Hoger Onderwijs zullen grotendeels verdwijnen, maar
die over het boorden-proletariaat zullen eerder toe- dan afgenomen zijn.
Is het werkelijk zo te veroordelen, dat - bij de tegenwoordige stand van zaken ouders, die een gemis aan ontwikkeling aan den lijve ondervinden, dit bij hun kinderen
willen voorkomen en hen daarom bij gebrek aan iets beters sturen naar Hogere
Burgerschool of Uitgebreid Lager Onderwijs? Zijn ze eenmaal daar aangekomen,
dan wordt de geest inderdaad steeds verder van het ambacht en de handenarbeid
vervreemd; de fout ligt echter vooral in het feit, dat wij nog slechts zeer embryonaal
het schooltype bezitten, dat voor het overgrote deel van ons volk het meest gewenste
is.
In het begin is gewezen op meerdere stuk voor stuk belangrijke veranderingen in
onze samenleving, welke het noodzakelijk maken ons volk in zijn geheel een bredere
algemene ontwikkeling en vorming te geven, terwijl er tevens op gewezen is, dit
alles zo efficient mogelijk te doen, daarbij tevens rekening houdende met de financiële
mogelijkheden. Wanneer men naar een oplossing voor dit vraagstuk gaat zoeken
moet vaststaan, dat onder geen enkele conditie getornd wordt aan de grondpeilers
van ons onderwijssysteem: vrijheid en gelijkstelling.
Zolang dus de leerplicht zich uitstrekt, zo lang volgt minstens uit deze twee
principes de eis van de confessionele school voor hen, die onder de leerplicht vallen,
en wel op gelijke voorwaarden als voor het niet confessionele onderwijs gelden.
Ieder ander systeem en elke bevoorrechting van enige tak van onderwijs, welke
niet of nog niet onder de gelijkstelling valt, in welke vorm ook, betekenen inbreuk
maken op de verkregen algehele pacificatie en dienen op deze principiële grond te
worden afgewezen. Dit klemt te meer, wanneer men zich wil herinneren de
aangegeven godsdienstige en morele gronden, welke een langere principiële vorming
noodzakelijk maken, welke juist aan de jeugd op de rijpende leeftijd niet mag
onthouden worden.
Om principiële redenen dus, doch ook om nationale, maatschappelijke en
economische - hieronder ook financiële - motieven naast paedagogisch-didactische
moet de oplossing gezocht worden in de richting van het V.G.L.O. Niet alleen bij
het Voorbereidend Hoger
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en Middelbaar Onderwijs, ook bij het Uitgebreid Lager Onderwijs en het
Nijverheidsonderwijs evenals bij het Agrarisch-onderwijs komen veel te vergeefs
aangewende moeiten en kosten voor, welke bij een langere algemene vorming,
waarbij via handen-vaardigheid langzaam in de richting der vakkeuze kan gewerkt
worden, hadden kunnen vermeden worden.
Men heeft een zekere mate van geestelijke bewapening, welke het 6-jarig Lager
onderwijs onmogelijk geven kan, nodig tegen de onvermijdelijke materialiserende
invloed, welke aan de vakopleiding bijna inhaerent is.
Deze zelfde vakopleiding vraagt min of meer een zekere mate van zelfstandigheid
van de leerling en plaatst hem - of doet hem zulks aanvoelen - als mens tegenover
het door hem te verwerken materiaal. Hij voelt zich superieur. Maar dit
superioriteitsgevoel heeft ook gevolgen voor zijn houding en gedrag t.o.v. ouders en
overheden. Via werkplaats en fabriek plant deze mentaliteit zich - ook wegens het
nauwe contact tussen de betreffenden - het eerst over naar de Ambachtsscholen, waar
zij een gunstige sfeer voor ontwikkeling vindt; wanneer eenmaal een bepaalde groep
van de jeugd hierdoor aangestoken is, is het slechts een kwestie van tijd, hoelang het
duren zal, vooraleer de gehele jeugd ermede behept is. Men moet zich meer
verwonderen over het feit, dat klachten in deze geest geuit worden, dan over het feit
zelf, dat de jeugd inderdaad veel te vroeg rijp en zelfstandig is en zich aan elk gezag
probeert te onttrekken. Men wil de fouten niet zien, waar ze inderdaad hun oorsprong
hebben.
Vaak verschuilt men zich achter financiële mogelijkheden, terwijl het toch duidelijk
is, dat, wanneer èn ons onderwijs èn vakopleiding via Ambachtsschool en
leerlingstelsel juist geordend zijn, dit ook in zijn uiteindelijke resultaten de minst
kostbare en de minst verspillende methode moet betekenen.
Men wil ook voor de minder economisch gesitueerden de mogelijkheid - mits de
capaciteiten aanwezig zijn - de weg geëffend zien naar Universiteit en Hogeschool.
Dit valt geenszins te betwisten. Een 30-jarige praktijk heeft echter doen ervaren, dat
niet vele als zodanig uit die kringen aangekondigde leerlingen tijdens hun studie op
Gymnasium of Hogere Burgerschool blijken geven voor hogere studie geschikt te
zijn. Het merendeel dezer leerlingen wordt eerder geschaad dan gebaat door hun
verblijf op deze scholen. Deze typen van scholen, welke m.i. als zuiver voorbereidend
hoger onderwijs moeten beschouwd worden, moeten daarom bestemd blijven voor
een intellectuele élite.
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Evenals velen door een verkeerde keus geplaatst worden op een hogere school dan
waar zij thuis horen, zo zal het ook voorkomen, dat leerlingen op Ambachtsschool
of Lagere Landbouwschool zijn terecht gekomen, die beter op een Middelbaar
technische school of Landbouwschool op hun plaats zouden zijn. Eis van democratie
is dan, dat deze leerlingen na gebleken geschiktheid hun studie op middelbaar
technische en middelbare landbouwschool kunnen vervolgen, maar hoe kan aan deze
eis redelijkerwijze voldaan worden, indien deze leerlingen niet over een veel grotere
ontwikkeling beschikken, dan 6 jaar lager onderwijs hun geven kan? Evenals in
Amerika het geval is zullen ook hier de allerbesten via middelbaar technische of
middelbare landbouwschool moeten kunnen doorbreken naar Delft of Wageningen.
Maar daarvoor zal een vorming van minstens 8 jaar - dus via V.G.L.O. - de
noodzakelijke basis moeten leggen voor het volgen van Vakonderwijs. Wanneer
velen onzer jonge boeren en wellicht reeds in een nabije toekomst ook vele anderen
zullen moeten emigreren, dan eist niet enkel de plicht t.o.v. deze landgenoten, maar
ook ons nationaal belang t.a.v. het land, waarheen geemigreerd wordt, dat wij aan
deze categorie van landgenoten een dusdanige, algemene, maar tevens practische
ontwikkeling gegeven hebben, dat zij naar menselijke berekening elders met redelijke
kans van slagen een toekomst kunnen opbouwen.
Reeds eerder is het leerlingstelsel genoemd. Er zijn jongelui, voor wie contracten
worden afgesloten na de beëindiging van hun studie aan de Ambachtsschool - en dit
is de normale gang van zaken, zoals de wetgever zich gedacht heeft - maar zeer velen
betreden de fabriek onmiddellijk na beëindiging van de leerplicht. Degenen, die zulks
als leerling doen, zullen - zeker als zij vroeg of laat werkmeester hopen te worden een grotere ontwikkeling moeten bezitten dan de lagere school geeft. Maar ook voor
alle anderen is het ten zeerste gewenst, dat zij enigszins ingewijd zijn in de problemen
van 'het leven', alvorens de fabriek voor hen de poorten opent.
Voor de verzorging van de materiële belangen van de arbeider is een bijna ideale
regeling tot stand gekomen van het eerste ogenblik af, dat hij in het arbeidsproces
zijn intrede doet, maar de noodzakelijke uitrusting van de geest wordt hem onthouden.
En toch blijft waar: 'de mens leeft niet van brood alleen'.
Willen wij ons volk werkelijk gelukkiger maken, dan zullen wij de arbeider op de
eerste plaats meer intellectuele bagage op zijn levenspad moeten medegeven, alvorens
hem aan het begin van zijn eigenlijke taak te stellen.
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Het zal langzamerhand wel duidelijk worden, waar dit betoog naar toe wil: de
V.G.L.O. school moet de school worden voor de overgrote massa van ons volk en
de ontwikkeling, waartoe dit onderwijs de leerlingen brengt, geve het standaardtype
weer van de ontwikkeling van de doorsnee Nederlander.
Hoe dient het Nederlandse onderwijssysteem dan opgebouwd te worden?
Om te beginnen: de Kleuterschool, dan de Lagere School, welke 6-jarig is, met
een gelijk program voor het gehele land. Dit programma dient zodanig te zijn, dat
het door iedere leerling met slechts middelmatige aanleg met succes kan doorgewerkt
worden.
Na deze 6 jaren volgt een splitsing, doch welk schooltype ook gekozen wordt, elk
type dient te beginnen daar, waar de 6-jarige lagere school haar leerlingen aflevert.
Op dit gebied ligt een voorname plicht der overheid, dat zij n.l. meer dan in het
verleden ervoor waakt, dat niet door druk van boven af, de leerstof van een lager
schooltype voortdurend wordt uitgebreid of gedeformeerd.
Na deze 6 jaar eindigt voor geen enkele Nederlandse jongen of meisje de leerplicht,
noch de algemene vorming, doch deze wordt verder voortgezet aan een school van
een ander type. Dit lijkt een eis van opvoedkunde.
Voor de overgrote massa van het Nederlandse volk zal dit de V.G.L.O. school
zijn. Op deze school - welke minstens 2 jaren omvat - zal in toenemende mate, als
het einde van de schooltijd nadert, in de algemene vorming eenvoudige oefeningen
in handenarbeid worden ingeschakeld, teneinde door enige praktijkoefening de juiste
keuze van het toekomstige beroep te verstevigen, terwijl als uiteindelijk ideaal gedacht
wordt een derde jaar, waarin de arbeider bijv. Zaterdags en/of Vrijdags terugkeert
naar zijn V.G.L.O. school, om door aanvulling der door ervaring gebleken manco's
zijn scholing te voltooien. Dat hierdoor tevens het te geven onderwijs aan opvolgende
leerlingen fris en aan de praktijk aangepast zal blijven, hoeft zeker geen betoog. Zo
zal de V.G.L.O. school de levensschool voor het overgrote deel der Nederlandse
bevolking moeten worden, omdat zij tevens in haar programma beoogt haar leerlingen
- welke nu de leeftijd bereikt hebben, dat zij er bevattelijk voor zijn - in te wijden in
de problemen, welke het leven en de maatschappij aan de mens stelt.
Dat deze school daarom vooral confessioneel gedacht is, spreekt wel vanzelf.
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Eerst na het verlaten van de V.G.L.O. school volgt de keus: werkplaats ambachtsonderwijs - landbouwonderwijs. Het is nodig hier te herinneren aan hetgeen
in het begin gezegd is over de noodzakelijkheid de beschikbare krachten later in het
arbeidsproces in te schakelen, om duidelijk te maken, dat het leeftijdsbezwaar in
dezen niet geldt.
Zoals reeds eerder betoogd bereikt men hiermede niet enkel een doorbreken van
de opleidingsbeletselen voor technisch aangelegde en begaafde leerlingen mogelijk
te maken, maar het moet ook het ambachtsonderwijs zonder meer ten goede komen,
indien de leerlingen, welke onze Nijverheidsscholen bevolken, rijper in leeftijd en
in ontwikkeling zijn. Juist bezorgdheid voor deze voorname tak van onderwijs doet
de toelatingseis stellen: 2 jaren V.G.L.O.
Men ziet hieruit, welke voorname functie aan het V.G.L.O. is toegekend: dé
opleidingsschool voor de grote massa van onze werkers in de maatschappij, dé
maatschappij-school bij uitstek. Deze schets zou onvolledig zijn, indien zij ook niet
zeer beknopt aanduidde, hoe het onderwijsschema verder gedacht wordt.
Na het doorlopen van de lagere school zal een ander - doch veel kleiner gedeelte
- moeten opgeleid worden voor de middenfunctie's. Hiervoor dient de 4-jarige A.M.S.
(Algemene Middelbare School) terwijl een nog kleiner gedeelte - voor hogere studies
voorbestemd - naar Gymnasium of Hogere Burgerschool ev. Lyceum zal gaan. Deze
laatste 3 typen zijn echter uitsluitend als V.H.O. (voorbereidend hoger onderwijs)
gedacht en van het begin af dus op Universiteit of Hogeschool gericht.
Van groot belang hierbij is, dat de 3 typen: V.G.L.O. - A.M.S. - V.H.O. - van de
eerste dag af sterk divergeren, zodat men geen voorsprong heeft - zoals nu bij
sollicitaties of overgang naar andere scholen vaak het geval is - door de keuze van
een hoger schooltype. De leerlingen moeten door hun onbruikbaarheid in zekere
mate gedupeerd zijn, indien men een hoger schooltype gekozen heeft dan de
toekomstige werkkring vordert. Alleen op die wijze wordt een einde gemaakt aan
het 'boorden-proletariaat'.
Als bezwaar tegen een dergelijk systeem wijst men vaak op de noodzakelijkheid
van correctie bij verkeerde keuze van schooltypen. Men kan echter vragen of het
type ener school afhankelijk moet zijn van de mogelijkheid van correctie met al de
ellende daaraan verbonden, zoals dat nu bestaat: Gymnasium - Hogere Burgerschool
- Middelb. landbouwschool - Uitgebreid lager onderwijs - Ambachtsschool ofwel
van de redelijke eisen, welke door de maatschappij aan het onderwijs gesteld moeten
worden. Bovendien vergeet men bij het
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stellen van dit vraagstuk heel dikwijls, dat ook anderzijds de keuze verkeerd kan zijn
geweest en dat via V.G.L.O. op de Ambachtsschool is terecht gekomen de leerling,
die krachtens zijn capaciteiten een zeer goed figuur zou maken op Gymnasium en
Universiteit. Welnu: beide categorieën kan men wijzen op de avondlycea, waar de
mislukte Gymnasiast of Hogere burgerschool-leerling - terwijl hij reeds als volontair
of betaalde kracht zich voorbereidt op zijn toekomstige werkzaamheden - de
Algemene Middelbare school kan volgen, maar waar tevens de jonge zeer talentvolle
arbeider, terwijl hij van zijn inkomsten niet verstoken wordt, de gelegenheid krijgt
eindexamen Hogere burgerschool of Gymnasium te halen.
Het avondlyceum vormt in deze gedachtengang het noodzakelijke sluitstuk van
ons onderwijssysteem.
Tot zover de gedachtengang van Mr Op de Coul. Het zal moeilijk zijn in de
chaotische vernieuwings-literatuur een tweede zo gaaf schema aan te wijzen. En toch
zal iedere onderwijsman, wien het uitsluitend gaat om de kern van de zaak, wiens
visie door bepaalde, soms zeer begrijpelijke en menselijke overwegingen, niet wordt
beneveld, toegeven dat hier een verlossend woord is gesproken. De V.G.L.O.- school
is op onderwijsgebied het ei van Columbus.
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De wijsbegeerte in Frankrijk
I - De Franse wijsgerige traditie1)
door DR B. Delfgaauw
WANNEER men in ons land aan moderne wijsbegeerte denkt, komen bijna steeds
terstond de namen der Duitse philosophen, Kant, Fichte, Schelling, Hegel,
Schopenhauer naar voren; voor latere tijd en op onze dagen die van Nietzsche,
Husserl, Scheler, Hartmann, Heidegger, Jaspers. De Franse wijsbegeerte wordt bij
ons haast altijd afgedaan met drie namen: Descartes, Comte, Bergson. Men voegt
daar soms de naam van Pascal aan toe, voorzover men deze denker als philosoof wil
beschouwen. En in onze dagen komt daar Sartre nog bij. Men is van mening, dat
men om wijsbegeerte te studeren Duitse philosofen moet lezen: alle andere philosophie
is daar maar een zwakke navolging van. Enkele voorbeelden ter illustratie. Van de
voortreffelijke Franse philosophie-historicus Victor Delbos kent men enkel het boek
over de moraal van Kant, maar zijn werken over de geschiedenis der Franse
wijsbegeerte kent men niet. Van Maine de Biran, die voor de Franse philosophie
ongeveer hetzelfde betekent als Kant voor de Duitse, heeft men ternauwernood
gehoord. Lachelier heet een kantiaan en Hamelin een hegeliaan, maar het is de vraag
of de laatste Hegel wel goed gekend heeft en de eerste heeft gezegd: 'Maine de Biran,
c'est notre Kant'. Sartre tenslotte geldt voor volgeling van Heidegger, maar men
vergeet, dat hij het op de eerste plaats van Descartes is2).
De waarheid is, dat er een sterke Franse wijsgerige traditie is, die sinds Descartes
eigen wegen bewandelt en, hoewel niet gesloten voor Duitse en Engelse invloeden,
toch haar eigen karakter heeft. Dit karakter der Franse wijsbegeerte is voor de meeste
Nederlanders, die in de wijsbegeerte belang stellen, een gesloten boek. Men is
vertrouwd met de Duitse denkwijze en als men dan een Frans wijsgeer leest, vraagt
men zich af, of dit wel philosophie is. Het is zó heel anders dan men gewend is, dat
men er eigenlijk niets mee weet te beginnen. Men moet de Franse denkers geleidelijk
aan leren verstaan, hun denkwijze leren begrijpen. Daartoe is het nuttig, iets te weten
van de eigen aard der Franse wijsgerige traditie, die geheel bepaald wordt door haar

1) Omwerking van een voordracht, gehouden voor het Genootschap Plato te Utrecht.
2) Uitvoerig hebben wij dit aangetoond in onze artikelen Heidegger en Sartre (Tijdschrift voor
Philosophie, Mei & Aug. '48).
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dubbele oorsprong bij Descartes enerzijds en Pascal anderzijds. Of mogelijk is het
beter nog iets verder terug te gaan en de tweeheid Descartes-Pascal als eenheid te
zien bij Montaigne. Wij zullen hier dan de geschiedenis der moderne Franse
wijsbegeerte in haar karakteristieke hoofdmomenten voortekenen. Daarmee zal
duidelijk worden, dat het hier een zelfstandige wijsbegeerte geldt met uitgesproken
eigen karakter3).
Michel de Montaigne (1533-1592) heeft geheel met het scholastieke denken
gebroken, waarvan hij in zijn tijd enkel de ontaarding ziet: haarklovende disputen
over onbelangrijke vraagstukken. In de wirwar van meningen zoekt hij een eigen
weg. In zijn Essais geeft hij geen systematische wijsbegeerte, maar schrijft hij de
gedachten neer, die bij hem opkomen naar aanleiding van de meest uiteenlopende
omstandigheden. Zijn eigen ik staat in het middelpunt van zijn belangstelling, doch
van hieruit dringt hij tot vele belangrijke vraagstukken door. Hij wapent zich tegen
een klakkeloze overname van heersende meningen en tegen al te snelle oplossingen
door aan alles te twijfelen, waarvoor hij geen doorslaande argumenten weet te vinden.
Deze scepsis vindt haar rechtvaardiging in de klaarblijkelijke tegenstelling tussen
de resultaten der verstandelijke kennis enerzijds en der zintuiglijke kennis anderzijds.
Welnu de thema's van het ik, de twijfel en de tegenstelling tussen beide kenwijzen
vinden wij zowel bij Descartes als bij Pascal terug4).
Men laat de moderne wijsbegeerte gaarne een aanvang nemen bij René Descartes
(1596-1650). Al is Descartes dan ook allerminst als een meteoor uit de lucht komen
vallen, hij heeft inderdaad op de moderne wijsbegeerte een stempel gedrukt, dat ons
toestaat hem als de vader van die wijsbegeerte te beschouwen. Het blijft Descartes'
onsterfelijke verdienste, de philosophie te hebben willen verankeren in een vast
uitgangspunt. Als zodanig geldt voor hem het cogito. Cogito ergo sum: ik denk, dus
ik besta. Het is een onbetwijfelbare zekerheid dat ik denk. Maar ik kan enkel denken
als ik besta. De zekerheid van mijn denken vooronderstelt dus de zekerheid van mijn
bestaan. Wij zien hier, hoe de twijfel van Montaigne doorwerkt. Hij wordt bij
Descartes een soort van zuiveringsproces: alles wordt weggetwijfeld, tot er een
onbetwistbaar uitgangspunt overblijft, vanwaaruit men veilig zijn nieuwe zekerheden
op kan bouwen. Aldus is het de zg. methodische twijfel, die er toe leidt het
uitgangspunt in het ik te zoeken. Dit ik is het ik van het

3) Een uitvoeriger studie in boekvorm hebben wij in voorbereiding.
4) Men zie het mooie boek van L. Brunschvicg, Descartes et Pascal, lecteurs de Montaigne,
Genève 1942.
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denken, van het bewustzijn derhalve. De Franse wijsbegeerte is een 'philosophie de
la conscience'. Reeds bij Montaigne in diens ontleding van zijn ervaringen was dit
te voorzien; bij Descartes wordt dit systematisch verantwoord. In die verantwoording
vinden wij het derde kenmerk van Montaignes denken terug: de tegenstelling tussen
verstandelijke en zintuiglijke kennis.
In het bewustzijn zelf is immers de ervaring gegeven van wat geen bewustzijn is.
Aldus staat de stof tegenover het bewustzijn. Maar zoals het bewustzijn opgaat in
het denken, zo gaat de stof op in de uitgebreidheid: stof en uitgebreidheid zijn identiek.
De tegenstelling tussen denken (bewustzijn) en uitgebreidheid (stof) is voor ons
mensen van cardinale betekenis. Zelf immers zijn wij een tweeheid van ziel en
lichaam, d.w.z. van denken en uitgebreidheid. Met de zich in de ervaring toch
onweersprekelijk aandienende eenheid van de mens weet Descartes geen raad. Zijn
oplossingen van dit probleem hebben een zeer kunstmatig karakter. De mens en met
hem de hele werkelijkheid is in een dualiteit uiteengevallen: bewustzijn tegenover
stof, ziel tegenover lichaam, denken tegenover uitgebreidheid. En toch zijn deze
tegendelen weer door een onbegrijpelijke band met elkaar verbonden. In het bijzonder
voor het begrijpen van de mens wordt dit noodlottig: het ik wordt geïdentificeerd
met het bewustzijn. Dit bewustzijn heeft dan een lichaam: ik ben dus mijn bewustzijn
en heb een lichaam.
Het is niet eenvoudig Descartes' verdiensten zuiver te waarderen. Men moet er
rekening mee houden, dat hij zijn werkzaamheid volbracht in een wijsgerige chaos.
De scholastiek was vervallen en kon in haar toenmalige toestand niet voldoen aan
de eisen, die de opkomende natuurwetenschap (Galilei) en het krachtige zelfbesef
van het humanisme aan de wijsbegeerte stelden. Overal werden pogingen ondernomen
een nieuwe richting in te slaan (Bacon, Bruno, Montaigne), maar die verschillende
pogingen stonden dikwijls met elkaar in volkomen tegenspraak. Het was nodig een
vaste lijn te vinden, die zowel wijsbegeerte als wetenschap (bij Descartes overigens
nog niet nadrukkelijk onderscheiden) houvast en richting gaf. Descartes heeft met
grote consequentie naar zo'n lijn gezocht en hij heeft er een gevonden, die de
natuurwetenschap haar grote kansen op ontplooiing gaf en voor de wijsbegeerte
nieuwe perspectieven opende. Doch het evenwicht voor de wijsbegeerte heeft hij
niet gevonden. Hij heeft haar integendeel tot sterke tegenstellingen gebracht, die
eerst volledig vruchtbaar zullen worden, als zij overwonnen zijn.
Descartes' philosophie is in menig opzicht erg simplistisch. Maar was dit niet
nodig om een uitweg uit de verwarring te vinden en er althans
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voor te zorgen, dat de ontwikkeling der natuurwetenschap niet langer door een
ondeskundige wijsbegeerte werd geremd? De wetenschap van onze tijd komt met
dit simplisme niet meer uit. Biologie, psychologie, sociologie, geschiedenis, taal- en
literatuurwetenschap eisen een minder simplistische werkelijkheidsopvatting en
kunnen met de dualistische mens van Descartes niets aanvangen. En zelfs de
natuurwetenschap komt niet meer uit met de identificatie van stof en uitgebreidheid.
Overal dringen zich de mysteries op, waarvoor bij Descartes geen plaats was. De
hele hedendaagse wijsbegeerte staat in de reactie tegen Descartes, zelfs de Franse,
hoezeer hij daarin tegelijkertijd ook blijft doorwerken. Deze reactie zien wij echter
reeds tijdens Descartes' leven bij zijn tegenpool Pascal.
In zijn Tableau de la philosophie française zegt Jean Wahl, dat het de roem der
Franse wijsbegeerte is, dat zij aan haar aanvang in de 17e eeuw twee uitersten heeft
staan als Descartes en Pascal5). Wahl merkt op, dat de verhouding tussen Descartes
en Pascal ons onweerstaanbaar doet denken aan die tussen Hegel en Kierkegaard.
Het is inderdaad alsof men de Kierkegaardiaanse ironie hoort in Pascals oordeel over
Descartes: 'Men zegt dat Descartes een goed mathematicus is. Maar wat moet ik met
een mathematicus beginnen? Hij zou me voor een stelling aanzien!' Daarin is
tegelijkertijd het hele verschil tussen beide denkers gegeven: het rationalisme van
Descartes tegenover wat men het existentialisme van Pascal zou kunnen noemen.
Bij Descartes een overgroot vertrouwen in de 'idées claires et distinctes', bij Pascal
een 'licht in de duisternis'. Descartes overtuigd, dat het denken in beginsel alles kan
bereiken; Pascal overtuigd, dat ons denken enkel een benaderen van het mysterie is.
Descartes ontdekt in zich het cogito, om met dat cogito de uitwendige wereld te
beheersen; Pascal ontdekt de onpeilbare innerlijke afgrond van de 'denkende
rietstengel'.
Blaise Pascal (1623-1662) is evenzeer 'lezer van Montaigne' als Descartes. Ook
hij onderzoekt eigen ik, om vandaaruit de werkelijkheid te benaderen. Doch zoekt
Descartes het ik, om vandaaruit terstond de buitenwereld te vatten, Pascal verdiept
zich juist in de afgrond zelf van dat ik. Ook Pascal kent de twijfel, bij hem geen
'methodische' twijfel zoals bij Descartes, maar een twijfel die zijn innerlijk verscheurt.
Ook in hem stelt zich het vraagstuk van de verhouding van verstandelijke en
zintuigelijke kennis, maar zijn oplossing gaat niet in de richting der tweeheid, maar
in die der eenheid. De mens

5) Parijs 1946, blz. 48-49
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is een ondeelbare eenheid en hij kan zich niet in delen splitsen, om met ieder deel
een deel der werkelijkheid te beschouwen. Pascal is daarom het tegendeel van de
rationalist Descartes en zoekt een oplossing voor de levensvragen met de inzet van
heel zijn wezen. Het gaat niet enkel om de redenen van het verstand, maar belangrijker
voor de richting van mijn eigen leven zijn de 'raisons du coeur'. Kenmerkend is voor
beide denkers, dat God in het middelpunt van hun denken staat. Voor Descartes
ongetwijfeld op meer verstandelijke wijze: God is nodig ter verantwoording van het
denken; voor Pascal op de diepst innerlijke wijze: 'Oubli du monde et de tout, hormis
Dieu'.
Men heeft er dikwijls behagen in, Pascal geen philosoof te noemen. Dit genoegen
zij ieder gaarne gegund, maar het gevaar is wel groot, dat een zekere schoolmeesterij
hier gaat uitmaken, wie eigenlijk wijsgeer is, en men aldus het belangrijkste en diepste
juist over het hoofd ziet, omdat het niet in het geijkte kader past. Men bedenke in
ieder geval, dat Pascals invloed op de traditionele Franse wijsbegeerte bijzonder
groot is, evenals zijn invloed op welke hedendaagse denker ook. De Franse
philosophie is een voortdurend labiel evenwicht tussen Descartes en Pascal; op haar
hoogtepunten (Malebranche, Maine de Biran, Blondel) een harmonische synthese
van beiden.
Er is in het Franse denken ongetwijfeld een sterk rationalistische streving: niet ten
onrechte heet Frankrijk het klassieke land van het rationalisme. Maar van dit
rationalistische Frankrijk is Pascal als het ware het kwade geweten. In de belangrijkste
Franse denkers wordt het cartesiaans rationalisme getemperd door het realiteitsbesef
van Pascal, die weet, dat de werkelijkheid zich nooit geheel in begrippen laat vatten,
maar steeds alle begrip te boven gaat. Wij zien dat het eerst bij Nicole Malebranche
(1678-1715), van wie Lavelle zegt: 'Malebranche heeft minder roem dan Descartes,
maar hij is misschien onze grootste wijsgeer: want ongetwijfeld is geen ander een
zo opmerkzaam psycholoog noch een zo zuiver metaphysicus geweest! Heel zijn
denken is een ononderbroken gesprek tussen het ik en God'6). Hier ontstaat uit
cartesiaanse denkconsequentie en pascaliaanse huiver voor het mysterie de wijsgerige
denkrichting, die de meest specifiek Franse is: nl. het spiritualisme.
Het Franse taalgebruik kent het onderscheid tussen intellectuel en spirituel.
Intellectuel duidt enkel op het verstand: een homme intellectuel is een intelligent
mens; spirituel duidt op een harmonie van verstand, wil en gemoed: een homme
spirituel is een mens, in wie wil en

6) Leçon Inaugurale, faite au Collège de France, Parijs 1942, blz. 25.
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gemoed streven en voelen in harmonie met het verstandelijk inzicht. Een homme
spirituel is een geestelijk mens, maar dan betekent ook bij ons geestelijk, dat de geest
de hele mens doortrokken heeft, dat ook wil en gemoed vergeestelijkt zijn. Het
spiritualisme is een philosophie van de geest, gezien als eenheid van verstand, wil
en gemoed.
Wij kunnen hier onmogelijk een beschrijving geven van de wijsbegeerte van
Malebranche. Wij kunnen enkel haar sfeer aangeven en daarmee die van de gehele
spiritualistische wijsbegeerte. Het spiritualisme erft van Descartes vooreerst het
streven om de philosophie te verankeren in een vast uitgangspunt, dat steeds een overigens op verschillende wijze geïnterpreteerd - cogito is. Vervolgens de suprematie
van het intellect in de wijsbegeerte, krachtens de overtuiging, dat ook de werkelijkheid
in laatste instantie het werk van een Intellect is. Tenslotte een daaruit voortvloeiend
streven naar een apparatuur van heldere begrippen. Van Pascal echter komt de
oriëntatie op het ik, voorafgaande aan die op de buitenwereld. Vervolgens het streven
om recht te doen aan de 'raisons du coeur', zodat het verstandelijk denken steeds in
eenheid wordt beoefend met het streven van de wil en het voelen van het gemoed.
Tenslotte juist hierdoor het besef van de onherleidbaarheid tot het zuivere denken
zowel van het ik als van de in de ervaring gegeven buitenwereld. Malebranche komt
de eer toe, een poging te hebben gedaan Descartes' rationalisme te temperen door
Pascals beleving der werkelijkheid en daarmee het waardevolste gered te hebben,
zowel van de een als van de ander. Daarenboven erft M. van beide voorgangers het
streven om de verhouding van het ik tot God te bepalen: de Franse philosophie is
van het begin af aan een Godzoekende wijsbegeerte.
De 18e eeuw wekt de indruk, dat het werk van Malebranche tevergeefs is geweest.
Het rationalisme van Voltaire en de encyclopedisten blijkt eenzijdig door Descartes
geïnspireerd te zijn; het sentimentalisme van Rousseau en het scepticisme van Bayle
voeren bepaalde aspecten van Pascals denken eenzijdig door; het empirisme van
Condillac maakt de ervaring los van de metaphysische achtergrond, waartegen zij
door Descartes en Pascal wordt gezien. De diepzinnigheid en het echt wijsgerig
denken van Descartes, Pascal en Malebranche missen wij in de al te zelfbewuste
eeuw der verlichting geheel.
Consequentie van het achttiende-eeuws rationalisme en daardoor indirect van dat
van Descartes is het positivisme van Auguste Comte (1798-1856). Theologie en
metaphysiek hebben afgedaan. Alleen de wetenschap kan de mens tot het inzicht
brengen, dat hij nodig heeft voor de regeling van eigen leven en dat der maatschappij.
Daartoe
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dient echter de wetenschap haar voltooiing te vinden in de wetenschap der sociale
verschijnselen: de sociologie. Verklaren betekent niet meer een effect herleiden tot
zijn oorzaken, maar enkel het formuleren der wetten van gelijktijdigheid en opvolging.
De orde van de wetenschap moet die der maatschappij worden, geleid door een
Academie der Wetenschappen, waarvan de president een socioloog moet zijn: als
eerste natuurlijk Comte zelf. Terecht merkt Delbos op, dat Comte evenzeer de ware
als de valse bescheidenheid ontbrak!7). Wat men dikwijls vergeet bij de beoordeling
van het positivisme is, dat Comte zo overtuigd was de waarheid voor alle tijden
gevonden te hebben, dat zijn houding tegenover de wetenschap door Le Senne
voortreffelijk gekarakteriseerd wordt als een 'intellectuele censuur'8). De astronoom
moet zich beperken tot het zonnestelsel; de astro-physica is uit den boze. Telescoop
en microscoop mogen niet vervolmaakt worden. Geen onderzoek naar de
samenstelling der materie; geen kansberekening; geen experimentele biologie. Een
wetenschap der psychologie is onmogelijk. Dit is een keuze uit de verboden van de
denker, die wel eens ten onrechte als het ideaal voor de wetenschapsmens beschouwd
wordt.
Toch blijft het een verdienste van Comte de sociologie als nieuwe wetenschap
ingevoerd te hebben en de stoot gegeven te hebben tot een accurater verantwoording
van het theoretisch denken aan de feiten der ervaring. In zoverre is iedere hedendaagse
beoefenaar van wetenschap of wijsbegeerte met vrucht door Comte heengegaan. Dit
ongeacht het feit, dat Comte zelf een willekeurige theorie achter de feiten schoof.
'Nooit is er een philosoof geweest', zegt wederom Delbos, 'die minder oog had voor
hetgeen hij van zichzelf in zijn philosophie legde'. Het positivisme wordt veelal als
een typisch verschijnsel van de Franse rationele geest gezien. Het is dit enkel,
voorzover het een bepaald aspect van deze geest uitdrukt: de cartesiaanse pool met
volstrekte veronachtzaming van de pascaliaanse. Op de geschiedenis der Franse
wijsbegeerte heeft Comte dan ook betrekkelijk weinig invloed uitgeoefend. Zonder
Comte is alleen het scientisme, dat zijn geestrijkste vertegenwoordiger in Brunschvicg
zal vinden, niet te begrijpen.
De specifiek Franse wijsbegeerte blijft de richting trouw, welke haar door
Malebranche is gewezen, die van een spiritualisme, dat noch de werkelijkheid in het
verstand op laat gaan, noch het verstand zichzelf laat verloochenen tegenover de
werkelijkheid. Veeleer dan door Comte wordt in de 19e eeuw dan ook haar zuivere
traditie opgenomen door

7) La Philosophie française, Parijs 1919, blz. 336.
8) Introduction à la Philosophie, 2e dr. Parijs 1947, blz. 120.
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Marie-François Pierre Maine de Biran (1766-1824). Birans betekenis is buiten
Frankrijk nooit begrepen en ook in Frankrijk zelf gaat men zich eerst volledig
realiseren, welke plaats hij in de geschiedenis der Franse wijsbegeerte inneemt, nu
Tisserand Birans volledige werken uitgegeven heeft. Het wordt duidelijk, dat in het
werk van Biran de sleutel ligt tot het begrijpen van de belangrijkste Franse philosofen
van de 19e en 20e eeuw. Le Senne zegt van Maine de Biran, dat zoals Kierkegaard
de stoot heeft gegeven tot de existentie-philosophie in Duitsland, Biran de eerste
schets daarvan heeft gegeven in Frankrijk9). De impulsen van Biran werken langs
verschillende wegen: zowel door zijn geschriften, die opnieuw steeds meer de
aandacht trekken als door de overlevering van zijn onderricht.
Maine de Biran is een analytische geest, die sterker zoekt naar een uitgangspunt
ter verantwoording van het denken dan naar een synthese. Zijn wijsbegeerte is een
zelf-reflexie van het concrete ik. Het ik is een eenheid, die aan het uitgangspunt staat
van alle handelingen die het kan stellen. Hier overwint Biran met Pascal de dualiteit,
door Descartes met zijn scheiding van ziel en lichaam in het ik ingevoerd. Deze
eenheid is geen postulaat, zij wordt ervaren: in al onze handelingen gaan activiteit
en passiviteit samen. Er is geen zien zonder kijken en geen horen zonder luisteren.
Het uitgangspunt der wijsbegeerte is dan ook geen cogito, maar een volo, want in
het volo ervaar ik tegelijkertijd mijzelf als subject en datgene wat mij wederstaat als
object. Het fait primitif van dit volo is gelegen in de effort, want in de inspanning
worden activiteit en passiviteit, subject en object ineen ervaren. Aldus ontdek ik
nooit een 'zuiver ik', maar steeds een ik dat betrokken is op een niet-ik. Dit menselijk
leven is een ontmoeting van activiteit en passiviteit en verheft zich boven het animale
leven, dat louter passief is t.o.v. het lichaam. Doch boven het menselijk leven verheft
zich nog het religieuze leven, dat wederom een passief leven is, maar nu van passiviteit
t.o.v. de goddelijke genade, die ons in staat stelt tot de zuiverste activiteit.
Wanneer men aldus de thematiek van Maine de Biran samenvat, dan is enerzijds
duidelijk zijn verwantschap met Malebranche, hoewel zijn geest analytisch is
tegenover de synthetische kracht van Malebranche. Anderzijds zien wij de hele
problematiek uitgestippeld van de Franse wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw.
Gratry, Ravaisson, Lachelier en Ollé-Laprune geven door hun onderricht en hun
geschriften Birans geest over aan de merkwaardige rij van denkers uit het

9) a.w. blz. 82.
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begin van de 20e eeuw: Brunschvicg, Hamelin, Bergson, Blondel. In hen gaat Birans
geest als in een waaier uiteen.
Léon Brunschvicg (1869-1944) is het minst van allen biranien. Hij zet de traditie
van Comte voort, als de geestrijkste Franse vertegenwoordiger van het scientisme.
Maar hij is biranien ondanks zichzelf en niemand heeft misschien zijn scientisme
feller bestreden, dan zijn eigen innerlijk het deed. Zijn boeken - en in het bijzonder
zijn studies over Pascal - leggen er ondanks alles getuigenis van af. In idealistische
geest werkt Octave Hamelin (1856-1907) Birans gedachten verder uit. Hoewel
Hamelin een sterke verwantschap vertoont met Hegel - al is er waarschijnlijk van
rechtstreekse invloed geen sprake - blijft hij trouw aan de biraniaanse gedachte van
een ik, dat onmogelijk afgeleid, doch enkel ervaren kan worden. Bij Henri Bergson
(1859-1941) vindt men een verdere ontwikkeling van Birans gedachten over de
'innerlijkheid', een benadering van datgene wat onmiddellijk gegeven is en enkel in
de inwendige ervaring gekend kan worden. Bij Maurice Blondel (1861-1949) tenslotte
vindt men een concrete tekening van de menselijke activiteit in haar verschillende
stadia. En bij al deze denkers blijft als grote vraag, meer of minder nadrukkelijk naar
voren gebracht: hoe sta ik tegenover God? Dit alles is Maine de Biran en door hem
heen Malebranche, synthese van Descartes en Pascal.
Deze uiterst schetsmatige tekening moge volstaan om aan te tonen, dat de Franse
wijsbegeerte een eigen karakter heeft en volkomen ten onrechte als een navolging
van het Duitse idealisme wordt beschouwd. Zij is daarenboven niet alleen een
oorspronkelijke, maar ook een zeer diepborende wijsbegeerte. Zij heeft van Montaigne
geërfd zin voor de werkelijkheid, oog voor het inwendige leven, vrees voor
kunstmatige constructies, helderheid van uitdrukkingswijze. En zij heeft - hoewel
zij een zuivere wijsbegeerte is - veel meer dan Engeland en Duitsland levende
betrekkingen met het christendom onderhouden, waardoor zij bij uitstek de
philosophie der vrije persoonlijkheid is gebleven.
Men is in katholieke kring dikwijls geneigd kwade dingen te zeggen van Descartes,
Pascal en Malebranche. Hun leer verdraagt zich niet altijd geheel en al met de
christelijke openbaring en zij hebben de scholastieke wijsbegeerte voor eeuwen
onmogelijk gemaakt. Men vergeet dan dat de scholastiek zichzelf onmogelijk had
gemaakt en dat er in de 17e eeuw een vernieuwde wijsbegeerte moest komen: het is
niet op de eerste plaats hun schuld, dat zij hiervoor niet bij de scholastiek te rade zijn
gegaan. En men vergeet ook. dat de philosophie van Descartes, Pascal en Malebranche
juist de oorzaak is geweest, dat de Franse wijsbegeerte steeds in zo nauw contact
met het christendom gebleven is.
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Wij hebben in dit artikel de traditie der Franse philosophie geschetst. Ook de
hedendaagse Franse wijsbegeerte gaat op deze traditie terug. De wijsbegeerte in het
huidige Frankrijk is een spiritualistische wijsbegeerte en geen atheïstische, zoals een
luidruchtige maar weinig deskundige propaganda ons wil doen geloven. Met behulp
van het hier beschrevene hopen wij dat een volgende keer aan de belangrijkste denkers
van het hedendaagse Frankrijk - Le Senne, Lavelle, Marcel, Wahl, Merleau-Ponty,
Sartre, Camus - te laten zien.
N.B. Toen de redactie van dit artikel reeds afgesloten was, kwam ons toevallig het
boekje De wijsbegeerte der volken van Dr A. Vloemans (Den Haag, 1940) in handen.
Dit boekje bedoelt een vergelijkende karakteristiek te geven van de Engelse, Franse
en Duitse wijsbegeerte in de negentiende eeuw. Aan elk der genoemde landen is een
hoofdstuk gewijd. De opzet is goed en Dr Vloemans is over het algemeen een goed
geïnformeerd schrijver. Met het hoofdstuk over de Franse wijsbegeerte illustreert hij
echter onze stelling, dat deze wijsbegeerte bij ons volkomen onbekend is, op
voortreffelijke wijze. Enkele aanhalingen, waarbij commentaar overbodig is, mogen
hier volgen: 'Montaigne en Pascal, levende figuren ook nog voor onzen tijd, zijn
zonder voortzetting gebleven: de impuls, die zij gaven, eindigde met het eindigen
van hun eigen werk. Frankrijk kent geen philosophische tradities' (blz. 36). '....de
geestelijke invloed.... van Maine de Biran.... is zonder directe gevolgen voor de
philosophie geweest' (t.a.p.). '....dit spiritualisme (nl. dat van M. de B.) vertoont in
Frankrijk nergens een duidelijk zichtbare continuïteit, zoodat men hier moeilijk van
een traditie kan spreken' (blz. 47-48). De volgende uitvoerige aanhaling geeft precies
de heersende voorstelling van de Franse wijsbegeerte weer, zoals wij die aan het
begin van ons artikel weergeven: 'Al deze inwerkingen van buiten-af in oogenschouw
nemend, zou men geneigd kunnen zijn de slotsom te trekken, dat het Fransche denken
in de negentiende eeuw vrijwel onproductief geweest is, wat de voortbrengselen van
autochthonen geest aangaat. Inderdaad, terugblikkend, valt het oog alleen op Comte,
die in philosophische onafhankelijkheid zoover boven de anderen uitsteekt, dat hij
tot de grooten van zijn eeuw kan worden gerekend; maar nog juist bijtijds om eveneens
bij deze eeuw te worden ingelijfd, treedt ten slotte een figuur naar voren, die plotseling
nieuwe, doordringende glans heeft verleend aan de Franse philosofie: Henri Bergson
(1859) - en juist hij, merkwaardig toeval, staat met zijn denktrant niet alleen op
zichzelf, maar ook nagenoeg geheel buiten de specifiek Franse traditie' (blz. 47).
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Opgemerkt moet ook worden, dat deze merkwaardige voorstelling van zaken ten
dele zijn grond vindt in de mening van S., dat '....het Christendom.... van meet af aan
iedere harmonische cultuur.... onmogelijk maakt' (blz. 31-32). De Oosterse
wijsbegeerte zou dieper op de Oosterse volkeren hebben ingewerkt dan de Westerse
philosophie op de Westerse volkeren (blz. 31). Een dergelijke voorstelling is
misleidend, want deze beide vormen van wijsbegeerte staan niet op één lijn. Aan de
Oosterse wijsbegeerte beantwoordt bij ons niet de philosophie, maar het Christendom.
En S. zal toch moeilijk kunnen volhouden, dat dit minder diep op Europa ingewerkt
zou hebben, dan b.v. Confucius op China! Doch deze inwerking is volgens S. dan
geen harmonische geweest. Het zou mij verwonderen, als iemand, die de 13e eeuw
in Europa zou vergelijken met de hoogtepunten van cultuur in China of Indonesië,
dit vol zou durven houden! In consequentie hiermee wordt gesuggereerd, dat de
doorwerking van christelijke ideeën de philosophie van Maine de Biran minder
waardevol maakt (blz. 35-36). Hetzelfde wordt van het laatste werk van Bergson
geïnsinueerd (blz. 50). Als S. met Voltaire zegt: '....dat alle dogmatiek indruist tegen
de mogelijkheid van harmonische mensenbeschaving, die in de eerste plaats
geestelijke vrijheid vooropstelt' (blz. 32), dan vergeet hij met Voltaire, dat juist het
Christendom deze geestelijke vrijheid mogelijk heeft gemaakt en dat men haar buiten
het Christendom dan ook niet vindt.
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Koreaanse Symboliek
Policy unsupported by power is empty; but power divorced from correct
policy is sterile.
J. BURNHAM.
MET het Koreaans conflict is er een grondige wijziging in de betrekkingen tussen
Oost en West ingetreden. Immers 'levert de aanval op de Koreaanse Republiek het
onomstootbaar bewijs dat de internationale communistische beweging bereid is over
te gaan tot de gewapende invasie om vrije natiën te veroveren. Er moet bijgevolg
rekening gehouden worden met de mogelijkheid van nieuwe agressies op andere
punten' (President Truman).
Het is thans eveneens bewezen dat de U.S.A. vastbesloten zijn ten koste van alles
de internationale veiligheid te organiseren en het hoofd te bieden aan elke nieuwe
aanval hoe groot de daarmee verbonden moeilijkheden en gevaren ook mochten zijn.
Voortaan wordt elke agressie met wapengeweld beantwoord.
De koude oorlog is hiermee practisch ten einde. Nu gaat het hard tegen hard. Men
tracht nog het conflict te localiseren. De wens om een algemene oorlog te ontketenen
bestaat blijkbaar nergens. Althans momenteel. Doch ieder gewapend conflict waarbij
grote mogendheden betrokken zijn, draagt in zich de kiem tot verdere uitbreiding.
Reeds dreigt Formosa de aanleiding te worden voor een oorlog tussen de U.S.A. en
het China van Mao Tse Tung. Verregaande maatregelen worden getroffen om op
alle eventualiteiten voorbereid te zijn.
Dit laatste geeft reden tot vertrouwen. De kans bestaat dat krachtdadig optreden
het Oosten tot nadenken zal stemmen. De hoop is gewettigd dat indien de thans
bestaande pijnlijke wanverhouding tussen de militaire macht van beide kampen tijdig
kan worden verholpen, de ramp van een derde wereldconflict, in extremis, vermeden
wordt.
In ieder geval zal het de komende geslachten onbegrijpelijk voorkomen hoe
dezelfde natiën tot driemaal toe in een halve eeuw tijds niet wegens gebrek aan
middelen, maar door nalatigheid, door gebrek aan een doelbewuste en krachtdadige
politiek, zich hebben laten verrassen door een machtige en gevaarlijke tegenstander,
wiens bedoeling noch methode onbekend waren; hoe ze zich telkens op de rand van
de ondergang hebben bevonden en hoe ze zich slechts ten koste van de grootste offers
hebben weten te redden.
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De vraag is of ook de derde maal het lot der wapenen de Westerse democratieën
uiteindelijk zal gunstig zijn...... indien het zo ver moet komen. Wellicht neemt ditmaal
het bekende proces een gunstiger wending en zal de gekwelde mensheid de niet te
overziene ellende van een wereldbrand - nu rampzaliger dan ooit te voren - bespaard
blijven.
In dit opzicht is de Koreaanse aanval misschien de 'felix culpa' die redding brengt.
Alles wijst er op dat die aanval even vérstrekkende gevolgen zal hebben op politiek
en militair gebied, als de machtsgreep van Praag in 1948 op economisch gebied heeft
gehad door de onmiddellijke toepassing van het Marshallplan mogelijk te maken.
Terwijl dus de Sovjets de nodige druk hebben uitgeoefend om het tweede punt
van Truman's vredesprogramma in versneld tempo door te voeren - met name het
economisch herstelprogramma, voornamelijk van West-Europa, dat aldus aan het
dreigend communistisch gevaar werd onttrokken - belasten zij er zich ook nu mede
het uitwerken van het derde en vierde punt van ditzelfde programma - met name de
beveiliging der vredelievende volkeren tegen agressiegevaren, respectievelijk de
ontwikkeling der achterlijke gebieden - door hun actie te bevorderen1).
Dit moge blijken uit de volgende bladzijden waarin niet zozeer op de onmiddellijke
aspecten maar vooral op de betekenis en als het ware op de symboliek van de
Koreaanse oorlog de nadruk wordt gelegd.

1. De manoeuvre
Het Koreaans conflict illustreert een door de Sovjets beproefde techniek.
De feiten kunnen als volgt worden samengevat:
Te Kaïro, in December 1943, hadden de U.S.A., Groot-Brittannië en China hun
voornemen te kennen gegeven aan Korea te gelegener tijd de onafhankelijkheid terug
te schenken.
Te Potsdam in Februari 1945 werd deze verbintenis bevestigd en in Augustus 1945
werd ze ook door de U.S.S.R. onderschreven.
Bij de capitulatie van Japan stelde de U.S.A. voor dat het Sovjet Opperbevel de
overgave zou aanvaarden van de Japanse troepen die zich boven de 38° breedtegraad
bevonden, terwijl het Amerikaanse

1) Hoewel deze beide programmapunten op zichzelf een studie waard zijn, leek het ons gewenst
hun belangrijkheid in het licht der jongste Koreaanse gebeurtenissen te verduidelijken.
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Opperbevel hetzelfde zou doen beneden die zelfde breedtegraad. Er was evenwel
geen sprake van een bestendige verdeling van Korea op deze basis. Integendeel, er
werd bepaald dat een gemengde Amerikaans-Russische commissie zou worden
samengesteld, die, na raadpleging van de Koreaanse democratische partijen en sociale
organisaties, aan de andere mogendheden voorstellen zou doen met het oog op het
vormen van een voorlopige democratische Koreaanse Regering.
Alle pogingen in die zin ondernomen stuitten echter op de onwil der Sovjets die
onmiddellijk overgingen tot het organiseren van een Noord-Koreaanse
volksdemocratie.
Daarop werd de kwestie door de U.S.A. voor de U.N.O. gebracht. De Algemene
Vergadering vroeg in November 1947 dat in Korea verkiezingen zouden worden
gehouden onder toezicht van de U.N.O.-commissie. De Sovjet-Unie, oordelend dat
het probleem niet tot de bevoegdheid van de U.N.O. behoorde, nam een negatieve
houding aan en ontzegde zelfs aan bedoelde commissie de toegang tot Noord-Korea.
In Zuid-Korea hadden de verkiezingen plaats op 10 Mei 1948 en de Regering van
Zuid-Korea, in Augustus gevormd, werd in December door de U.N.O. erkend. De
U.S.S.R. belette het opnemen van de nieuwe staat in de U.N.O. door gebruik te maken
van het vetorecht.
Intussen was de Noord-Koreaanse Democratische Volksrepubliek gesticht. De
grondwet bepaalde dat haar gezag zich tot geheel Korea zou uitstrekken, dus ook tot
Zuid-Korea dat door de Amerikaanse troepen bezet was. In afwachting van 'de
bevrijding' van Seoel, werd de hoofdstad te Piong-Yang gevestigd. Een goed gedrild
en gewapend leger werd spoedig gevormd.
Reeds op 26 September 1947 had Moskou het gelijktijdig terugtrekken der
bezettingstroepen voorgesteld. Dit gebeurde echter eerst nadat de Algemene
Vergadering van de U.N.O. zulks uitdrukkelijk op 12 December 1948 had
aanbevolen2).
De U.S.S.R. verliet een Noord-Koreaans gebied volledig op Sovjet-basis
georganiseerd. De U.S.A. erkenden van hun kant de Zuid-Koreaanse regering van
Dr Syngman Rhee, die op sociaal en economisch gebied evenveel te wensen overliet
als de Regering van Tsjang Kai Sjek in China en die in militair opzicht zich in een
toestand van volstrekte minderwaardigheid tegenover het Noorden bevond.
De onbekwaamheid om muntinflatie te verhelpen en de concentratie van de macht
in handen van een dictatoriale leider waren de grote

2) Gegevens uit het Amerikaans Witboek over de Koreaanse crisis.
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zwakheden van Zuid-Korea, waartegen de U.S.A. wel met kracht hebben gereageerd
zonder er echter in te slagen de Regering van President Syngman Rhee op een stevige
basis te vestigen3).
Het ogenblik en de omstandigheden van de Noord-Koreaanse agressie waren dus
bijzonder goed gekozen. Zonder de tussenkomst van de Amerikaanse troepen zou
het lot van Korea bliksemsnel bezegeld zijn geweest.
Het was nochtans een stoute actie, de stoutste sedert de blokkade van Berlijn
ondernomen, want het ging om niets minder dan om een rechtstreekse, gewapende
aanval op een Amerikaanse invloedzône en op een staat door de U.N.O. erkend.
Het was tevens een handige manoeuvre die geheel in de lijn lag van de traditionele
Russische en ook van de huidige Sovjet-politiek: druk op het zwakste punt van het
front der Westelijke mogendheden; aanslag op een gebied dat economisch en sociaal
rijp is voor het communistisch experiment; grote kans op een snel succes gezien de
verhouding der strijdkrachten ter plaatse en de moeilijkheid om tijdig versterkingen
aan te voeren; gelegenheid tot verdeling van de Westerse politieke opinies; behoud
van de volledige Russische bewegingsvrijheid in een strijd die 'per procuratie' gevoerd
wordt; grondige exploitatie van de anti-westerse en nationalistische gevoelens van
de Koreaanse bevolking.

2. De onmiddellijke reactie
De reactie is sneller en heviger geweest dan velen - in beide kampen - hadden
verwacht.
De Noord-Koreaanse aanval werd ontketend op 25 Juni te vier uur (plaatselijke
tijd). Op 25 Juni, te 14 uur (plaatselijke tijd) waren de leden van de Veiligheidsraad,
te Lake-Success vergaderd, reeds in het bezit van een verslag van de
U.N.O.-Commissie voor Korea. Zij namen onmiddellijk een resolutie aan waarbij
vastgesteld werd dat de gewapende agressie tegen de Republiek Korea een aanslag
was op de vrede. Het schorsen der vijandelijkheden en het terugtrekken van de
Noord-Koreaanse legers op de 38° breedtegraad werd bevolen. Al de leden werden
verzocht elke mogelijke bijstand te verlenen voor de uitvoering van deze resolutie.
China, Cuba, Ecuador, Egypte, Frankrijk, Indië, Noorwegen, Groot-Brittannië en
de U.S.A. stemden voor. Yougoslavië onthield zich. De

3) The Economist, 1 Juli 1950.
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Sovjet-afgevaardigde was afwezig. Immers sedert 10 Januari 1950 had de Sovjet-Unie
zich op de vergaderingen van de Veiligheidsraad niet meer laten vertegenwoordigen.
Zó werd dus, voor één keer, van het vetorecht geen gebruik gemaakt en kon de
U.N.O.-procedure zich ongehinderd afwikkelen.
Sterk door deze resolutie kondigde President Truman op 30 Juni aan, dat hij de
Amerikaanse lucht- en zeestrijdkrachten bevel had gegeven aan de Koreaanse
Regering dekking en steun te verlenen en Generaal Mac Arthur vergunning had
verleend landstrijdkrachten met het zelfde doel te gebruiken.
De grote meerderheid der volkeren (53 van de 59 natiën-leden) keurden de resolutie
van de Veiligheidsraad goed en zegden hun morele en materiële steun aan Zuid-Korea
toe.
Het was een hartversterkend schouwspel. De morele eenheid van de Westerse
wereld werd schitterend bevestigd. Haar wil om - welke ook de risico's mochten zijn
- aan de agressie te weerstaan, kwam tot scherpe uitdrukking. Het lijdt geen twijfel
dat afzijdigheid of weifeling t.o.v. Korea aanleiding zou gegeven hebben tot
gelijksoortige experimenten in andere bedreigde gebieden. In die zin kan het waar
zijn dat het Koreaans conflict de kansen van een derde wereldoorlog veeleer
verminderd heeft dan verhoogd. München ligt nog vers in ieders geheugen!
Men mag aannemen dat de U.S.S.R. door het snel en, in de gegeven
omstandigheden, vrij doelmatig optreden van het Westen werd verrast. Het gevolg
er van is geweest dat Malik, de Sovjet-afgevaardigde bij de U.N.O., onverwijld zijn
functie van Voorzitter van de Veiligheidsraad is gaan waarnemen, blijkbaar met het
doel de U.N.O. voortaan te beletten zo spoedig te werk te gaan als zij het ditmaal
deed en tevens om verdeeldheid te zaaien in de Westerse rangen. Dat hij hierin, zoal
niet voor Korea, dan toch inzake China in zekere mate geslaagd is moet worden
toegegeven.
Eendracht volstaat echter niet. Macht is onontbeerlijk. Hoe snel ook de reactie van
de U.N.O. geweest is - hoe merkwaardig ook de prestatie van de U.S.A., die op
verbluffende wijze de verdediging van Korea wisten te improviseren (zij slaagden
er in, in drie weken tijds, aanzienlijke versterkingen op het Koreaanse front aan te
voeren), toch lijdt het geen twijfel dat de terugtocht der Amerikaanse strijdkrachten
het prestige van het Westen heeft geschaad.
De oorlog in Korea vergt grote offers aan manschappen en materieel.
Om de communistische wereld te overtuigen dat agressie geen baat
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geeft, is het noodzakelijk dat iedere plaatselijke actie snel door Westers optreden
schaakmat wordt gezet - zonder dat zulks leidt tot uitputting der Westerse krachten
of tot het blootstellen van vitale sectoren, voornamelijk van West-Europa, terwijl
het Russisch oorlogspotentieel onaangetast blijft.

3. Truman's 'Derde Punt'
Het lot van Korea is, als het ware, de voorafbeelding van wat morgen Europa's lot
zou zijn indien niet tijdig de nodige schikkingen werden getroffen. 'Wat in Korea
gebeurt is een flauwe illustratie van de bedreiging die op onze beschaving weegt'
(Churchill).
Het plots doordringen van dit besef heeft de wereldopinie opgeschrikt.
Nu wordt ten volle de noodzakelijkheid ingezien van een spoedige verwezenlijking
van de collectieve veiligheid in het raam van het Atlantisch pact alsook van de
aanvullende maatregelen, steunend op de individuële inspanningen van de volkeren
en op onderlinge hulpverlening zoals die door de Amerikaanse 'Mutual Defense Act'
werd bepaald.
De verklaringen door Dean Acheson nauwelijks een jaar geleden afgelegd, komen
thans geheel tot hun recht: 'De vrije natiën van West-Europa, waarvan de veiligheid
nauw met onze eigen veiligheid verbonden is, zijn thans niet in staat om zichzelf
tegen een grote gewapende aanval te verdedigen. Bovendien beschikt de Sovjet-Unie
over de belangrijkste strijdkrachten die ooit in vredestijd hebben bestaan, terwijl ze,
met ijzeren hand, contrôle voert over haar buurstaten en een politiek voortzet van
uitbuiting van elke uiting van zwakte in andere landen. De combinatie van deze twee
feiten heeft in West-Europa een gevoel van onveiligheid verwekt en een rechtmatige
vrees. Want er bestaat werkelijk gevaar. Het “Mutual Defense”-programma heeft
daarom tot doel aan alle bestaande krachten die voor de gezamenlijke verdediging
onontbeerlijk zijn en aan elk coördinatie-plan de hoogst mogelijke doelmatigheid te
verlenen die op dit ogenblik kan bereikt worden'.
In het raam van de Mutual Defense Act werd reeds voor het begrotingsjaar
1949-1950 financiële hulp vastgesteld voor de landen van het Atlantische Pact, voor
Griekenland en Turkije, voor Iran, Korea en de Philippijnen en voor het
Chinees-Aziatische gebied.
Hoe ernstig het gevaar is waarop Dean Acheson wees, werd zeer onlangs in het
Britse Lagerhuis met cijfers geïllustreerd. De Sovjet-
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Unie heeft thans 175 actieve divisies onder de wapens, waarvan een derde
gemechaniseerd. Deze divisies beschikken over 25.000 tanks en worden ondersteund
door 19.000 vliegtuigen, waaronder reactie-jagers en -bombardementstoestellen.
Daartegenover zou het Westen, naar schatting, een twaalftal divisies en een
zesduizendtal vliegtuigen kunnen stellen.
Wat de atoombom betreft, de strategische betekenis van dit wapen in een algemeen
conflict is nog moeilijk te schatten. Indien haar uitwerking met grootscheepse
strategische bombardementen kan worden vergeleken, dan schijnt de oorlog in Korea
te bewijzen dat ze, op zichzelf, onvoldoende zou zijn om de strijdverrichtingen op
beslissende wijze te beïnvloeden.
Bewust van hun verantwoordelijkheid hebben de U.S.A. als eersten de les uit de
feiten getrokken.
Aanvullende kredieten ten bedrage van 10 milliard dollar werden onmiddellijk ter
goedkeuring aan het Congres voorgelegd ten einde de weerbaarheid van de natie op
het nodige peil te brengen.
Tevens werden vèrstrekkende uitzonderingsmaatregelen getroffen: vaststelling
van prioriteiten voor producten en grondstoffen voor de defensie vereist, beperking
van credieten ten behoeve van de burgerlijke economie, verhoging van belastingen.
Ook door de twaalf landen die het Atlantisch Pact ondertekenden, worden dringende
defensiemaatregelen getroffen: verhoging van militaire uitgaven, verlenging van de
dienstplicht.
Groot-Brittannië legt zich nieuwe offers op door het programma van
defensie-uitgaven te brengen van £ 2.340 millioen op £ 3.400 millioen over drie jaar.
Plannen voor versterking en coördinatie van de Europese verdediging worden
uitgewerkt.
In feite is een enorme inspanning noodzakelijk om de hoogst nodige
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Vóór alles moeten militaire organisaties tot stand komen op Europese bodem,
sterk genoeg om een eventuële aanval op te vangen. Daarenboven moet een soort
van mobiele reserve gevormd worden om op de zwakste punten te kunnen optreden.
De mobilisatie van de industrie moet worden voorbereid.
De allerbelangrijkste factor is: tijd. Het komt er niet zozeer op aan vele, maar
vooral om snelle resultaten te bereiken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het gevaar dat de militaire inspanning
de economische welvaart en de sociale orde in het gedrang zou brengen.
Indien de tekenen niet bedriegen, dan zal Korea als gevolg hebben
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het inluiden van een bewapeningspolitiek die, in het nodige tempo doorgevoerd, de
gevaarlijke wanverhouding tussen de strijdkrachten van Oost en West kan verhelpen.
Aldus zou de harmonie hersteld worden tussen de Westerse politiek van
'containment' t.o.v. de Oosterse expansiedrang en de Westerse defensiepolitiek.
De Australische Premier, Menzies, vatte de situatie als volgt samen: 'Het is al te
waar dat wij een bepaalde buitenlandse politiek en een andere defensiepolitiek
voerden; daarbij vergaten wij dat een krachtige buitenlandse politiek verplichtingen
inhoudt en dat alleen een realistische defensiepolitiek ons in staat stelt deze
verplichtingen na te komen'.
Men kan alleen hopen dat het niet te laat is om deze fout te herstellen.

4. Truman's 'Vierde Punt'
Eenieder weet het: armoede, economische, financiële en sociale wanorde vormen
een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van het communisme.
Azië in 't algemeen en Korea inzonderheid is in dit opzicht kwetsbaar. Daarom is
de taak van de U.N.O. en van de U.S.A.-strijdkrachten die er het werktuig van zijn,
zo moeilijk en ondankbaar.
Wat kunnen inderdaad individuële vrijheid en geestelijke waarden betekenen voor
een bevolking die meestal het levensnoodzakelijke ontbeert?
En hoe verdacht moet hun de plotselinge edelmoedigheid voorkomen van Westerse
machten wier optreden, tot heden toe, niet altijd door ongeïnteresseerde motieven
was ingegeven, en die nu beweren te handelen op grond van verheven principes?
Grondig wordt, aan de andere kant, door de Sovjet-Unie gebruik gemaakt van de
nationalistische tendenzen, de hoop op een beter bestaan, de herinnering aan een
bitter verleden, de tekortkomingen van een gebrekkig stelsel dat door de huidige
bevrijders werd gesteund.
Ook in dat opzicht is Korea een symbool: het symbool der problemen en
verhoudingen die eigen zijn aan al de economisch en sociaal achterlijke gebieden.
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een grote natie, de U.S.A., het aangedurfd
de ontwikkeling der economisch achterlijke gebieden
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in het programma van haar buitenlandse politiek in te schakelen. Voor het eerst in
de geschiedenis beschikt de mensheid over de nodige kennis en de technische
middelen om het lijden van die volkeren te verzachten.
Het is een reuzentaak. Er kan niet aan worden gedacht haar op korte termijn te
volbrengen. Toch is ze uiterst dringend. De betrokken gebieden zijn immers
'sleutel-sectoren' in de strijd tussen totalitaire en democratische ideologieën. De taak
wordt nog verzwaard door het feit dat, uiteraard, die zelfde gebieden zich momenteel
zeer moeilijk tot onmiddellijke toepassing der Westers-democratische instellingen
lenen. Een sterk centraal gezag is immers onontbeerlijk waar grote plannen en diepe
hervormingen moeten worden doorgevoerd.
De krijgsverrichtingen in Korea zullen vroeg of laat, naar alle waarschijnlijkheden,
in het voordeel van de Westelijke mogendheden uitvallen. Het probleem Korea en
in 't algemeen het Aziatisch probleem kan echter niet met militaire middelen worden
opgelost. Hier is de politiek - en wel een politiek op lange termijn - van beslissende
betekenis.
Trygve Lie, secretaris-generaal van de U.N.O., legde in zijn vijfde jaarverslag dat
begin Augustus te Londen verscheen, de vinger op de wonde plek toen hij schreef:
'De volkeren van Azië en van Afrika, evenals die van andere onvoldoend
ontwikkelde gebieden, lijden aan dringende sociale en economische noden die
buitengewone maatregelen vereisen.
'Honderden millioenen menselijke wezens hunkeren naar het aanbreken van een
nieuw bestaan. De complexiteit van het probleem en de moeilijkheden die moeten
worden overwonnen doen niets af aan het feit dat elke vertraging bij de toepassing
van de te treffen maatregelen het geduld van deze millioenen mensen op een harde
proef stelt.
'De ware belangen van de wereld zijn echter niet onverenigbaar met de vervulling
van de rechtmatige wensen dezer volkeren.
'De onderlinge afhankelijkheid van al de werelddelen vergt stoute maatregelen die
zodra mogelijk moeten worden getroffen - al zullen ze ook jaren in beslag nemen om een einde te maken aan de ellende der onvoldoend ontwikkelde landen en deze
de voordelen te laten genieten van een stijgende welvaart en van een betere sociale
organisatie'.
Men kan aan de Amerikaanse Staatslieden niet verwijten dat zij de noodzakelijkheid
van deze maatregelen niet hebben ingezien. In feite werd reeds een groots programma
uitgewerkt. Zonder twijfel
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zal het Koreaans conflict er toe bijdragen de toepassing van dit programma te
bespoedigen.
***
Intussen kan men niet anders dan met pijnlijke ontroering denken aan de jonge
soldaten die, onder de vlag van de U.N.O., voor een betere wereld strijden; aan de
ongelukkige Koreaanse bevolking ook, ze moge dan boven of beneden de 38°
breedtegraad gevestigd zijn, die thans als het ware verpletterd wordt tussen de
maalstenen van twee geweldige machten en wier ellende en misschien ook gebrekkig
inzicht aangaande de middelen om deze te bestrijden, ten slotte de grootste fout is.
Hun offer moge niet vergeefs zijn. Wellicht zal de gedachte aan hun rampzalig
lot, dat morgen het lot van anderen kan zijn, de volkeren tot een beter begrip van
elkaars noden brengen.
Het is niet uitgesloten dat het bloed, dat in Azië meer dan elders is gevloeid, het
zaad zal bevruchten waaruit een nieuw, minder kortzichtig en meer edelmoedig
internationaal leven zal ontspruiten.
Mocht Korea vooral dit symbool zijn!
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Een merkwaardig Toneelstuk
door Hk. Assmann
DE Lord Chamberlain, de eigenaardige schakel tussen het Engelse toneel en het
Engelse openbare fatsoen, heeft zijn rode potlood gebruikt in het merkwaardige
toneelstuk van Lad. Fodor, The Vigil, en dat verbaast ons niet... voorzover buiten
Engeland verbazing mogelijk is over een instituut, dat voor een niet-Brit al even
onbegrijpelijk is als de Engelsman zelf, mitsgaders zijn levensstijl, zijn cuisine en
zijn charmante trouw aan de traditie. Censuur kan tot vreemde consequenties leiden,
vooral indien de zorg voor het openbare fatsoen wordt toevertrouwd aan een
ambtelijke instantie, die alles onder ogen krijgt, wat op het toneel in Engeland
verschijnt, of het nu een nieuw stuk van Eliott is of een flauwe schets in een revue.
Een triviale uitdrukking in een klucht zal hij wellicht schrappen, en aan de andere
kant weet iedereen, die wel eens een musical heeft gezien, dat er soms weinig verschil
is tussen het zogezegde costuum van een Engelse en een Cubaanse revuegirl. Het is
niet zo verwonderlijk, dat enkele zinnetjes, die deze of gene misschien minder
eerbiedig vindt, in Fodor's stuk zijn geschrapt door een ambtenaar van een land, waar
vele 'dear brethren' elke Zondag kunnen luisteren naar slap, kleurloos, verwaterd
gepraat, dat sommige bedienaren van de Staatskerk opdienen als verkondiging van
het Woord. Dat moet op z'n minst even ergerlijk zijn als het lichtelijk snobistisch
gepraat van Pilatus' vrouw, die naar de nieuwe Leraar ging luisteren, omdat zij zich
zo vreselijk verveelde, en die in verband met de Verrijzenis een opmerking over
Orpheus en Eurydice plaatst. Een redelijk verstaander, die situatie en spreekster kent,
bekijkt dergelijke opmerkingen in het goede licht. Wie zonder elementaire kennis
van zaken de H. Schrift leest, zal zich nog veel meer ergeren.
Fodor behandelt in zijn stuk de vraag: Is Christus waarlijk verrezen, of was het
graf op de eerste Paasmorgen leeg, omdat Zijn Lichaam ontvreemd was? Een vraag,
die in de wereld de muur tussen geloof en ongeloof heeft opgetrokken, die banale
pamfletjes heeft ingegeven en boeken van vrome wijsheid, die aanleiding is geworden
tot vruchteloos twistgesprek en verheven discussie. Fodor is echter toneelschrijver;
een dispuut, hoe levendig ook, is niet bepaald toneel, en hij heeft dan ook een, althans
in toneelmatige zin, betere oplossing gevonden: hij behandelt de vraag in een modern
proces, dat de Officier van Justitie aanhangig heeft gemaakt 'zoals wij het elke Goede
Vrijdag aanhangig maken in iedere rechtszaal ter wereld'. De Officier of Openbare
Aanklager is een ware advocatus diaboli, de verdachte is de tuinman van Joseph van
Arimathea, die volgens de dagvaarding beschuldigd wordt, dat hij 'in de nacht van
8 April in een eenzame tuin op de helling van een heuvel de steen van een graf heeft
ge-
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wenteld en het lichaam van een Joodse leraar, Jezus van Nazareth genaamd, heeft
ontvreemd, zich daarmede jegens de gehele mensheid schuldig makend aan het
grootste bedrog aller tijden'. Het publiek in de rechtszaal is het publiek in de
schouwburg...... de mensheid, die deels gelooft krachtens de genade Gods, deels alles
zou willen geven voor een positief antwoord op de vraag, welke tijd en eeuwigheid
beheerst.
De strafrechtspraak in de Engels sprekende landen (het stuk speelt in Amerika)
met de dramatische wendingen en de geladen spanningen en situaties, waartoe deze
procesvoering aanleiding geeft; met de elkaar fel bestrijdende Officier en verdediger;
met de vaak onbarmhartige scherpte van het kruisverhoor; met de wijze waarop
Officier of verdediger bezwaar maakt tegen een vraag, welke intussen haar suggestieve
werking reeds heeft verricht, onverschillig of de president de vraag toelaat of niet......
zulk een strafproces levert de toneelschrijver prachtig materiaal. Fodor heeft er
dankbaar gebruik van gemaakt. In zijn stoet van getuigen paradeert de wereld, die
sinds het Mysterie van Golgotha met onverschilligheid, met haat of dankbaar geloof
tegenover de dood van de mensgeworden God staat. Tussen de fanatieke, giftige haat
van het schriftgeleerdendom, gepersonifieerd in de felle Saulus, en het simpele,
overtuigende geloof van Petrus, staat de dienstplichtige Lucius, aan wie de betekenis
van Calvarie is ontgaan. Weet hij veel, wat er eigenlijk met die Jood aan de hand is;
het is al erg genoeg, dat hij een paar dagen zware dienst heeft met de wacht bij Kruis
en Graf......
In de parade ontbreekt niet het louche type, dat aan de voordelige kant wenst te
blijven: de rechercheur Sadoc. Hij staat duidelijk en onbeschaamd te liegen, glibbert
voorbij alle strikken, welke de verdediger voor hem open houdt, totdat hij tenslotte
door zijn leugens toch in de val loopt. In de parade ontbreekt niet de vervolger, die
Apostel wordt: Saulus keert terug als Paulus. In de parade ontbreekt niet de figuur,
die schijnt te zweven tussen verering en lichtelijk snobistische dweperij (Procula, de
vrouw van Pilatus), noch de man, die eigen carrière boven bewust, wraakroepend
onrecht stelt. Fodor heeft van Pilatus een koloniaal bestuurder van een thans vrijwel
afgesloten periode gemaakt; u kent het type: niet onwelwillend, te goed opgevoed
om de 'inboorlingen' ruw, zelfs maar minachtend te behandelen; hij daalt niet tot hen
af, niet omdat hij niet wil, maar omdat hij er eenvoudig niet aan denkt; ze zijn voor
hem slechts een amorphe massa, die hij niet ziet, alleen nu en dan tegenkomt in zijn
stukken. Scherp heeft Fodor dit type getekend. Pilatus vindt de geschiedenis met de
Nazarener maar een vervelend geval, hij zou de man beslist hebben vrijgelaten, als
die fanatieke Joden geen kans hadden gezien, zijn eigen positie en zijn prestige te
Rome in het geding te brengen. Tegen de vreemde Leraar zelf had hij niets, maar
voor Hém kon hij het ongenoegen van Rome niet riskeren, en och...... met 'n
schouderophalen en een gebaar van handen wassen...... wat wilt u......? politiek,
begrijpt u wel......? en wij moeten erg voorzichtig zijn in de Paasweek...... Een
geborneerde geest, die zelfs het sarcasme

Streven. Jaargang 4

65
van de verdediger niet begrijpt, een slappe opportunist en gedistingeerde lafaard.
En dan Maria Magdalena. Fodor is er in geslaagd van haar een nobele figuur te
maken, die ons haar verleden doet vergeten, zoals zij er zelf mee gebroken heeft.
Het simpele verhaal over het wonder, dat de Meester in haar hart heeft gewrocht, is
een meesterlijke afsluiting van het tweede bedrijf; bij lezing reeds voelt men de
ontroering welke deze passage, door een sensibele actrice gezegd, moet wekken.
Onder het scherpste kruisverhoor houdt zij vol, dat zij op Paasmorgen in de tuin
Christus werkelijk heeft gezien, en sterk is dan ook de indruk, dat de Officier met
zijn vinnige repliek en hatelijke toespelingen voor een verloren zaak strijdt. Maria
spreekt de waarheid, met andere woorden: Christus is waarlijk verrezen. Het duel
tussen haar en de Officier schept momenten van fel toneel en prachtige dramatische
kracht, vooral in het derde bedrijf, wanneer de Officier de verschijning van de Meester
aan Maria Magdalena wil reconstrueren en de verdachte, de tuinman, als Christus
laat figureren. Hij dwíngt haar bijna, toe te geven, dat zij aan zinsbegoocheling heeft
geleden, dat zij niet Christus heeft gezien, doch de tuinman. Zij blijft evenwel bij
haar verklaring: het was de Meester. 'De enige waarheid die ik bezit, zult gij mij niet
ontnemen. Ik weet wie gij zijt...... ga weg, Satan!'
Ten laatste slaat zij de tuinman in het gezicht. 'Is dat voldoende bewijs? Zou ik de
Meester durven slaan?'
Het is technisch vrijwel onmogelijk, een toneelstuk van een Amerikaans proces te
laten eindigen in een climax. Het doek valt immers niet na een scherp kruisverhoor,
een fel requisitoir of een bewogen pleidooi, maar na de objectieve en nuchtere
uiteenzetting van de zaak door de president, waarmede de jury naar de raadkamer
wordt gezonden. Het laatste woord wordt niet gesproken door de verdachte, die
hartstochtelijk of met klem van bewijzen zijn onschuld betuigt, doch het proces wordt
gesloten met de vraag, die de jury moet beantwoorden: schuldig of onschuldig. In
dit geval luidt de vraag: 'Wie heeft de steen van het graf gewenteld? De tuinman?
Of de uit het graf verrezen Christus?' De toeschouwer gaat niet naar huis met een
positief antwoord, hij krijgt slechts een indruk, een suggestie van de uitspraak, welke
zou moeten vallen.
Welke is deze suggestie?
Men krijgt hier en daar de indruk, dat Fodor te neutraal, te objectief wil zijn, te
veel verlangt ieder het zijne te geven, met het gevolg, dat hij soms zijn eigen
redenering verzwakt. Wanneer de getuige Sadoc door de verdediger als leugenaar
ontmaskerd is, daar volgens hem het lichaam van Christus, dat hij zogenaamd elders
gevonden heeft, vier wonden had, suggereert de Officier hem de verklaring, dat hij
de wonde in de zijde niet kon zien, omdat het Lichaam besmeurd was. Fodor vergeet
dan echter, dat Sadoc eerder verklaard heeft, het Lichaam zeer nauwkeurig onderzocht
te hebben, ziet bovendien over
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het hoofd, dat het Lichaam in een lijkwade was gewikkeld, dus niet besmeurd kon
zijn.
Tijdens het verhoor van Lucius verbiedt de president de vraag van de verdediger,
waarom de soldaat zijn rapport (dat hij bij zijn ontwaken het graf leeg vond) aan de
Hogepriester heeft uitgebracht, niet aan zijn commandant. Voor een militair is dat
absoluut onmogelijk, de vraag is dus volkomen verantwoord. Vreemd is ook, dat
Fodor de verdediger niet diep laat ingaan op de kwestie, hoe Lucius over zoveel geld
kon beschikken. De soldaat is geen spaarzaam jongmens, de soldij was niet bijster
hoog, en later vertelt een andere getuige, dat hij meer geld had dan de soldij van een
heel jaar bedroeg. Lucius zou, aldus suggereert nog later de Officier, het geld gekregen
hebben, 'omdat hij iemand een dienst bewezen had'. Aha! moest hij de discipelen
misschien het Lichaam laten stelen? Natuurlijk grijpt de verdediger deze vraag graag
aan, om te betogen dat, als er sprake is van omkoperij, het Sanhedrin eerder over de
middelen daartoe beschikt dan het handjevol arme vissers uit Galilea. En wederom
verbiedt de president verdere ondervraging op dit punt.
Ondanks dit alles blijft de Officier met zijn aanklacht in zwak licht staan, overheerst
de indruk, dat de verklaringen van de getuigen à décharge sterker zijn dan die van
de getuigen à charge, ofschoon men niet spreken kan van een goedkoop
wit-zwart-effect. Deze gunstige indruk blijft ook bij het verhoor van Suzanna (een
van de vrouwen, die op Paasmorgen naar het Graf gingen), die aanvankelijk hopeloos
brabbelt en in haar eigen verklaringen verward raakt. Het is echter duidelijk, dat zij
door de agressieve toon van de Officier in verwarring wordt gebracht; na de rustig
gestelde vragen van de verdediger geeft zij een alleszins plausibele uitleg van haar
schijnbaar tegenstrijdige verklaringen.
Met één getuige à décharge komt Fodor op een raar zijweggetje. Dat is Thaddaeus,
expert in angelologie en hoogleraar in cosmogenie, door hem zelf gedefinieerd als
'a sort of pantheognostical evolutionism, or, astrologically speaking, the genealogy
of the galactic stellar system'. Het verband tussen de engelen en de melkweg is nogal
duister.
In een toneelstuk als The Vigil gaat de sympathie bovendien a priori uit naar de
verdachte. Er is zo goed als nooit een roman of een toneelstuk over een strafproces
geschreven, waarin de verdachte ook de ware schuldige blijkt te zijn. Lezer en
toeschouwer weet zo goed als zeker, dat de schuldige niet in het beklaagdenbankje
zit; de kracht, de bestaansreden zelfs van het stuk ligt in de verrassende ommekeer,
teweeggebracht door detective of verdediger, welke de beklaagde redt. De simpele
figuur van de tuinman, die maar zwijgend en een beetje verbijsterd het proces over
zich heen laat gaan, zal ongetwijfeld de sympathie wekken. Hij verklaart, dat hij
orders gekregen had, na de Sabbath een definitief graf te delven en dat hij daartoe
een kuil gegraven had onder het droog gelegde waterbassin van de tuin. 'Als de
mensen niet wisten, waar Hij begraven was, zou Hij eindelijk rust en vrede krijgen,
en het nieuwe grasveld, dat ik
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met zoveel moeite had aangelegd, zou niet vertrapt worden. Weet u hoeveel werk
dat kost, een grasveld op die rotsachtige grond?' De verklaring lijkt wellicht zwak
en gezocht, doch past geheel bij de eenvoudige van geest, die de tuinman is.
Zal men ook in dit geval de schuld dus niet bij de beklaagde zoeken, de grote
verrassing, het plotseling naar voren gebrachte onweerlegbare bewijs tegen een ander
is hier uiteraard onmogelijk. Het zou de artistieke vrijheid van de toneelschrijver te
buiten gaan, Christus zelf bij wijze van 'afdoend' argument als getuige te laten
dagvaarden. En als de cynische Officier een laatste wanhopige aanval lanceert met
de bewering, dat hij onder de getuigen Christus gemist heeft, vergeet hij, dat de
verdediger onmiddellijk daarvóór gesproken heeft over het geloof. 'Zalig zijn zij, die
niet gezien, en toch geloofd hebben'.
Tenslotte eindigt het laatste bedrijf wel met een vraag, doch de schrijver suggereert,
in welke richting het antwoord gezocht moet worden. Want wanneer de president
zijn samenvatting van het proces sluit, wordt de rechtszaal donker, en terwijl de
Paasklokken beieren en een juichende Paashymne klinkt, wordt door het raam op de
achtergrond, in hel licht, een kerk zichtbaar. De suggestie is sterk en duidelijk, en
wij vragen ons af, of deze suggestie, welke vooral op het toneel een onafweerbare
invloed kan uitoefenen, niet even diep zal gaan als het 'wettig en overtuigend bewijs'.
Indien de vraag van The Vigil in hoofd en hart van slechts één mens bewaard blijft
en aanleiding zal zijn tot pogingen om althans het antwoord te zóéken...... wie zal
beoordelen, hoeveel goeds dit merkwaardige toneelstuk dan gewrocht heeft?
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Godsdienstige kroniek
De Encycliek 'Humani Generis'
door F. de Raedemaeker S.J.
VAN af de eerste tijden van het Christendom stelde het christelijk leven te midden
van een heidense wereld moeilijke problemen. De christen leeft immers te midden
van die wereld, die hij moet veroveren voor Christus, maar waarvan hij, tot in de
vormen zelf van zijn apostolaat, de invloed ondergaat. Hij moet zich
noodzakelijkerwijze aanpassen, zonder zijn beginselen te verzaken, zijn denken
steeds confronteren met het denken van de wereld, dat hij bij elke stap ontmoet. De
echte katholiek kan geen ghetto-sfeer verdragen: hij wil de wereld in, daar hij in zich
steeds de woorden hoort van Christus: Gaat en onderwijst alle volkeren...1). Ziet, Ik
zend u als schapen midden onder de wolven. Weest dus voorzichtig als de slangen,
en eenvoudig als de duiven2).
Hij gaat dan... Maar hij is een mens en de 'wolven' doen zich soms zo aantrekkelijk
voor; het lijken geen wolven meer, maar verleidelijke sirenen. En in elke christen
blijft er iets van de wolf, dat wil meehuilen. Het is dan ook geen wonder dat er steeds
christenen werden gevonden, die zich er toe lieten verleiden, om aan de opvattingen,
aan de geest van de wereld min of meer toe te geven.
Om ons tot het intellectueel gebied te beperken zien we in de loop der tijden
christenen, met de beste bedoelingen bezield, stilaan op een of ander punt min of
meer het ware christelijk perspectief verliezen, en de ongereptheid van hun geloof
prijs geven. Ook dit heeft Christus voorzien. En daarom heeft Hij aan Zijn Kerk een
dogmatisch gezag gegeven, dat de afdwalenden vaderlijk vermaant, terechtwijst, en,
in geval van onverbeterlijke halsstarrigheid, uit de katholieke gemeenschap sluit. Dit
gezag heeft Hij aan de leidende hierarchie toevertrouwd: 'Wie u aanhoort aanhoort
Mij'3), en in deze hiërarchie bekleedt de Paus een uitzonderlijke positie. Want tot
Petrus sprak Christus: 'Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof u niet zou
bezwijken, en gij, wanneer gij u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders'4).
Het is niet te verwonderen, dat in de moderne wereld, waarin ook de christenen
meer dan ooit zijn blootgesteld aan de invloeden van buiten, sommigen in hun strijd
voor hun zelfbehoud en voor de geestelijke verovering van de wereld, bij gemis aan
bezinning op hun eigen overtuiging, door de ideologieën van de tijd worden misleid.
Op zulke ogenblikken is het een genade, de stem te mogen vernemen van

1)
2)
3)
4)

Mt. 28, 19.
Mr. 10, 16.
Lc. 10, 16.
Lc. 22, 32.
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de Vader, die ons vermaant, om ons in acht te nemen en bepaalde gevaren, die het
geloof bedreigen, te vermijden.
Zo moeten we de nieuwe encycliek 'Humani Generis'5) begrijpen, die, Z.H. Pius
XII op 12 Augustus 11 de wereld inzond.

Inleiding.
Dit belangrijk document begint met een beeld op te hangen van de veelsoortige
dwalingen, die de wereld in zijn ongeloof heeft uitgevonden om zich tenminste een
schijn van geestelijke inhoud te geven. Bij de ongelovigen zien wij als een waaier
van met elkaar strijdende opinies, het is een chaos van het denken, waarin nochtans
enkele algemene stromingen te ontdekken vallen. De encycliek noemt in dit verband
het algemeen philosophisch evolutionisme, dat langs het marxisme en het pantheïsme
tenslotte op het historisch en het dialectisch materialisme van het communisme is
uitgelopen. Daarbij komen het idealisme, het immanentisme en het pragmatisme,
die het geestelijk klimaat schiepen, waarin het existentialisme is ontstaan.
'Humani generis' is de eerste encycliek, waarin het existentialisme als een dwaling
wordt gebrandmerkt. Wel werden door een decreet van het H. Officie van 30 Oct.
1948 de werken van J.P. Sartre op de Index geplaatst. Ook had Z.H. Pius XII zich
reeds op 21 November 1946 in een toespraak tot de deelnemers aan het Internationaal
Congres voor wijsbegeerte te Rome6) over het existentialisme als over een
onaanvaardbare wanhoopsphilosophie uitgelaten, maar het existentialisme werd
hierdoor niet expliciet veroordeeld. Op drie plaatsen spreekt de encycliek over het
existentialisme, overigens in zeer korte bewoordingen: een uiteenzetting over deze
philosophie of een omstandige discussie moet men er niet in zoeken. Het
existentialisme, dat veroordeeld wordt, is de theorie welke 'de onveranderlijke essentie
van de dingen buiten beschouwing latend, zich alleen maar bezig houdt met de
“existentie” van de afzonderlijke dingen'.
Verder wordt verklaard, dat diegenen dwalen, die menen, dat het katholieke dogma
kan worden uitgedrukt door de philosophische noties van het existentialisme. In de
derde plaats worden in het existentialisme twee strekkingen onderscheiden: de ene
beslist atheïstisch, de andere die minstens de waarde van de metaphysische redenering
ontkent.
Wat bij gevolg door de encycliek onder de moderne dwalingen wordt gerekend,
is het existentialisme, voor zover het de onveranderlijke essenties uitsluit, en elke
metaphysisch zekere redenering ontkent, dus zowel het atheïstische als het zgn.
christelijke existentialisme, voor zover dit laatste op een subjectivistische of
relativistische theorie

5) De latijnse tekst verscheen in de Osservatore Romano van 21-22 Augustus 1950. Wij citeren
de encycliek volgens de Nederlandse vertaling, zo nodig overeenkomstig de Latijnse tekst
verbeterd, verschenen in Katholiek Archief van 1 September 1950, kol. 705-706.
6) Zie de tekst van deze toespraak in Katholiek Archief 27 Dec. 1946, kol. 705-707.
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is opgebouwd. Eén philosophie, die objectieve, algemeen geldende, metaphysisch
zekere waarheden aanvaardt, zelfs wanneer ze met zgn. existentialistische
phenomenologische beschrijvingen opereert, - hoe dit mogelijk is moet die philosophie
zelf duidelijk maken - is niet het existentialisme, dat door deze encycliek onder de
moderne dwalingen gerekend wordt.
Terwijl de wereld der ongelovigen heen en weer wordt geslingerd tussen het
historisch en dialectisch materialisme van het communisme, en het relativisme van
allerlei humanismen en van het existentialisme, constateert de Encycliek met vreugde
onder de afgescheiden christenen een terugkeer van het rationalisme tot de erkenning
van Gods woord, zoals het in de H. Schrift wordt bewaard. Hier wordt klaarblijkelijk
de opmerkelijke kentering bedoeld, die, na de rationalistische crisis van deze
eeuwwende in het protestantisme heeft plaats gegrepen. Voornamelijk onder de
stuwing van K. Barth, E. Brunner c.s., en de zng. dialectische theologie kwam deze
terugkeer tot het geloof in het geopenbaarde woord van de H. Schrift in brede kringen
van het protestantisme tot stand. Maar tevens drukt Z.H. de Paus zijn spijt er over
uit, dat deze terugkeer tot de H. Schrift gepaard gaat met het misprijzen van het
leergezag, dat zo duidelijk in diezelfde H. Schrift aan de zichtbare Kerk van Christus
werd geschonken.

Gevaarlijke tendenties en dwalingen
Nadat de Encycliek a.h.w. de landkaart van het moderne geestesleven buiten de Kerk
in brede trekken heeft geschetst, gaat zij recht op haar doel af en richt zich tot de
katholieke theologen en philosofen, die door hun aanhoudende onderzoekingen,
binnen de Kerk het christelijke denken, bevrucht door de onveranderlijke gegevens
van de Openbaring, tot ontwikkeling brengen.
Het is steeds een zeer delicate arbeid geweest, dit aanpassen van de eeuwige
waarheden van het geloof aan de eisen van het natuurlijke denken, dat zelf, naast
enkele onveranderlijke grondwaarheden, aan allerlei veranderingen, vervolmakingen
en ook verwordingen onderhevig is. De theoloog of de philosoof, die zich op dit
moeilijk terrein beweegt, moet het evenwicht trachten te bewaren tussen een
volmaakte trouw aan alles wat de katholieke kerk beschouwt als behorend tot de
Openbaring, of als daar essentieel in verband mee staande, en anderzijds de stromingen
van het moderne denken. Daartoe moet hij de beide termen van het probleem zo
volmaakt mogelijk beheersen, en duidelijk inzien, wat de Kerk leert, en wat het
moderne denken zegt. Bij gemis aan deze kennis staat hij blootgesteld aan een dubbel
gevaar: ofwel zal hij ideeën veroordelen, die in feite geenszins te kort doen aan de
katholieke orthodoxie, ofwel zal hij de orthodoxie min of meer prijsgeven door het
opnemen hierin van opvattingen of meningen, die er onverenigbaar mee zijn.
Het zoeken naar het evenwicht tussen een verstard integrisme en een overdreven
liberalisme moet vanzelfsprekend geschieden onder het toezicht en de leiding van
het leergezag van de H. Kerk, dat
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alleen tenslotte verantwoordelijk is voor het behoud van de christelijke openbaring.
Dit leergezag laat een grote vrijheid aan de theologen en philosofen om binnen het
raam van de orthodoxie het christelijk denken steeds te hernieuwen en aan de eisen
van de tijd aan te passen. Men kan mutatis mutandis op de katholieke theologen en
philosofen toepassen hetgeen Z.H. Pius XII, auteur van deze encycliek, op 16 Februari
1950 zei tot de deelnemers van het derde internationaal congres der katholieke pers:
'de katholieke publicist zal zich in acht weten te nemen zowel voor een stilzwijgende
slaafsheid als voor een critiek zonder contrôle. Hij zal met een standvastige helderheid
mede helpen aan de vorming van een katholieke opinie in de Kerk......'7).
Naast de onveranderlijke kern van het katholieke dogma bestaat er in de Kerk een
algemene theologische en philosophische opinie, overigens met niet weinig
schakeringen, die zich vrij moet kunnen ontwikkelen onder de leiding van het
leergezag, dat alleen kan en moet oordelen over de orthodoxie zowel van de geleerdste
theoloog en philosoof als over de minst ontwikkelden onder de kinderen der H. Kerk.
Nu verklaart Z.H. de Paus, dat sommige katholieke theologen en philosofen in
hun poging om de christelijke wereld met het moderne denken in evenwicht te brengen
te ver zijn gegaan; dat zij meestal met de beste bedoelingen gevaarlijke en zelfs
duidelijk te veroordelen stellingen in hun synthese hebben opgenomen.
De encycliek wil overigens niets dramatiseren. 'Wij weten heel goed,' zo schrijft
Z.H. de Paus in het begin van zijn brief, 'dat de meeste katholieke geleerden zich
niet aan zulke dwalingen schuldig maken'; en aan het einde herhaalt hij dit nog
uitdrukkelijker: 'Wij zijn er van doordrongen, dat de meeste katholieke leraren, van
wie de vruchten van hun studie ten goede komen aan universiteiten, seminaries en
religieuze instellingen, zich ver van deze fouten en vergissingen verwijderd houden,
die tegenwoordig openlijk of in het geheim verbreid worden, tengevolge van een
vernieuwingszucht of een overdreven apostolische ijver. Wij realiseren Ons echter
eveneens, dat deze nieuwe opvattingen de onvoorzichtigen zouden kunnen aanlokken.
Om deze reden achten wij het nuttig, nu reeds bij het begin der ziekte op te treden,
liever dan een reeds ingekankerde kwaal te moeten genezen.'
Anderzijds wijst de Encycliek er nadrukkelijk op, dat de ernstige studie van de
hedendaagse philosophische stromingen door de katholieke denkers niet alleen niet
verboden, maar geoorloofd en noodzakelijk is. De onwetendheid is geen teken van
orthodoxie: 'De katholieke theologen en philosofen, die de zware taak hebben de
goddelijke en menselijke waarheid te verdedigen en haar te doen doordringen in de
geest der mensen, mogen die theorieën, die min of meer van de rechte weg afwijken,
niet veronachtzamen en ze moeten er zich goed van op de hoogte stellen.' En de
Encycliek geeft een driedubbele reden hiervoor: ten eerste kan men de kwalen niet
ge-

7) Katholiek Archief: 3 Maart 1950, kol. 174.
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nezen die men niet kent, ten tweede schuilt er niet zelden in de dwaling een kostbare
waarheid, en ten slotte kunnen ook valse theorieën, door ze met ijver te onderzoeken
en te overwegen, er toe aansporen bepaalde philosophische of theologische waarheden
nauwkeuriger te bestuderen. Ook nog op andere plaatsen van de encycliek is men er
op bedacht om, terwijl men de dwalingen of de gevaren tot dwaling aan de kaak stelt,
diegenen niet te verontschuldigen, die onder voorwendsel van rechtgelovigheid, zich
in een schoolse theorie zouden opsluiten en van daaruit al wat modern is zouden
verketteren. Heel de encycliek is geschreven in een geest van voorzichtige,
evenwichtige ontwikkeling van het christelijk denken, die, voorgelicht door eeuwige
beginselen, steeds voeling houdt met de authentieke waarden, welke in het moderne
denken schuilen.
Welke zijn nu de meningen, waarop de Encycliek de aandacht van de katholieke
theologen en philosophen vestigt, en die ze als gevaarlijk, of als ongeoorloofd
brandmerkt? Er zijn er van vier soorten: de eerste zijn gemeenschappelijk aan
theologen en philosofen, de tweede raken specifiek theologische kwesties, de derde
soort betreft de wijsbegeerte in haar verband met de christelijke leer, de vierde
tenslotte omvat bepaalde dwalingen, waarin sommige moderne wetenschappelijke
hypothesen betrokken zijn. Practisch wordt in de eerste afdeling bijna uitsluitend
gehandeld over het 'irenisme', dat we weldra zullen verklaren -; zodat het corpus van
de encycliek handelt: 1. over het 'irenisme' in de katholieke Kerk; 2. over een groep
actuele theologische problemen; 3. over de philosophie in het christelijk denken; 4.
over de wetenschap en het katholiek dogma. Over elk dezer punten willen wij het
essentiële even naar voren halen.

Het Irenisme
Het 'irenisme' is een op zich zelf lofwaardige strekking, om met de afgescheurde
christenen op vreedzame wijze (het griekse woord eirènè betekent vrede) overleg te
plegen, ten einde t.o.v. het groeiend ongeloof naar passende middelen te zoeken, om
tot de zo gewenste eenheid van alle christenen te komen, al was het maar tot een
eenheid in het verzet tegen het atheïsme in al zijn vormen. Door deze vreedzame
discussies met orthodoxen, anglicanen en vooral protestanten hoopt men eens tot
een volledige eenheid te komen in het ene ware geloof. De encycliek veroordeelt
zeker dit irenisme niet, en zij neemt niets terug van de positieve richtlijnen die onlangs
door het H. Officie werden uitgevaardigd betreffende de beweging tot hereniging
der Christenen8). Maar zij constateert, dat sommige katholieke schrijvers, wier
bedoelingen niet in twijfel worden getrokken, de vereniging met de afgescheiden
christenen trachten te bespoedigen door het prijsgeven van het eigen-katholieke.
Alleen dit valse 'irenisme' wordt veroordeeld, en het wordt zeer duidelijk
gekarakteriseerd. Het wil ten eerste

8) Hieraan zal in een volgend nummer van dit tijdschrift een speciaal artikel worden gewijd.
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een onmogelijke verzoening teweegbrengen tussen tegengestelde geloofsbepalingen;
het meent ten tweede, dat de traditionele katholieke theologische methoden geheel
moeten hervormd worden om aan de wensen van de andersdenkenden tegemoet te
komen, en het beschouwt tenslotte de door Christus gewilde instellingen als zovele
hinderpalen voor de hereniging.
De encycliek veroordeelt bepaaldelijk de strekking van sommige irenisten die het
Katholieke dogma willen los maken van al de wijsgerige noties, waardoor het in de
loop der tijden duidelijker werd omschreven. Ze menen zodoende 'terug naar de
bronnen' te gaan. Dit zou volgens hen een dubbel voordeel opleveren: ten eerste zou
het gesprek met de afgescheiden Christenen vergemakkelijkt worden, en ten tweede
zou het primitieve geloofsgegeven in verschillende zelfs elkaar tegensprekelijke
terminologieën en philosophieën kunnen worden uitgedrukt.
Wat de encycliek in dit verband verklaart over de verhouding tussen de bronnen
van de Openbaring (de H. Schrift en de Traditie) en de theologie is van zulk belang,
dat we deze pericope in haar geheel weergeven.
'Het is waar, zo schrijft Z.H. de Paus, dat de theologen steeds naar de
bronnen van de goddelijke Openbaring moeten terugkeren: het is immers
hun taak, aan te wijzen, hoe, hetgeen door het levend Leergezag wordt
voorgehouden, in de H. Schrift en in de goddelijke traditie 'hetzij expliciet
hetzij impliciet'9) wordt gevonden. Hierbij komt, dat beide bronnen van de
door God geopenbaarde leer zoveel en zo grote schatten aan waarheid
bevatten, dat ze metterdaad nooit kunnen worden uitgeput. Daarom worden
de gewijde wetenschappen door de studie van de bronnen steeds verjongd.
De speculatieve studie daarentegen, die een verder onderzoek van het
heilige geloofsdepositum verwaarloost, wordt onvruchtbaar, zoals de
ervaring leert. Maar daarom kan de theologie, ook de positieve, met de
louter historische wetenschap niet worden gelijkgesteld. Immers samen
met deze heilige bronnen heeft God aan Zijn Kerk het levend leergezag
gegeven, om hetgeen in het geloofsdepositum slechts op een duistere en
a.h.w. impliciete wijze is vervat, te verklaren en te ontwikkelen. De
goddelijke Zaligmaker vertrouwde de authentieke interpretatie van het
geloofsdepositum niet toe aan elke Christen noch zelfs aan de theologen
maar alleen aan het leergezag van de Kerk. Indien dan de Kerk dit ambt
uitoefent, zoals het in de loop der tijden dikwijls is gebeurd, hetzij door
de gewone, hetzij door de buitengewone uitoefening van die macht, dan
blijkt het, dat de methode absoluut vals is, die uit het duistere het heldere
wil verklaren, daar het toch noodzakelijk blijkt, de tegenovergestelde orde
te volgen. Daarom heeft onze Voorganger Pius IX i.m. waar hij leerde dat
de taak van de theologie er in bestaat, aan te tonen hoe de door de Kerk
gedefinieerde leer in de bronnen bevat is, niet zonder gewichtige reden er
de woorden aan toegevoegd: 'in de zin, waarin zij door de Kerk is
gedefinieerd.'

9) Citaat uit de encycliek Inter gravissimos van Paus Pius IX (28 Oct. 1870).
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Wat de encycliek wil benadrukken, is, dat een hereniging ten koste van onze
katholieke dogmatieke theologie en kerkelijke instellingen geen ware hereniging kan
zijn, maar alleen, zoals de encycliek het uitdrukkelijk zegt, 'een ruïne'.
Dat het hier niet gaat over een gevecht tegen windmolens zal iedereen toegeven,
die met een zekere 'irenische' literatuur in kennis is gekomen. Bij sommige katholieke
schrijvers, bv. in Duitsland, is het mode geworden Luther op te hemelen als een
religieus genie en de
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fouten van de katholieke hierarchie zo aan te dikken, dat elke protestant tot het besluit
moet komen, dat hij ten slotte aan de goede zijde staat. Deze averechtse apologetiek
wordt op de meest naïeve wijze bedreven door geleerden als Johannes Hessen in zijn
Luther in katholischer Sicht10). En in het 14e nummer van La Pensée catholique
(1950) verscheen een redactioneel artikel tegen katholieke publicisten, die niet
schromen, het katholicisme verantwoordelijk te stellen voor al de euvelen van deze
tijd, alsof de Kerk de oorzaak was van het kwaad, dat haar sedert haar stichting tracht
te overweldigen. Er is waarlijk niets te winnen met een irenisme dat de essentiële
kwestie van de waarheid in het duister laat, en voor het overige door
zelfbeschuldigingen de sympathie van de tegenspeler tracht op te wekken. De enige
mogelijke hereniging zal toch alleen maar tot stand komen, wanneer de afgescheiden
christenen door de overtuigende kracht van onze katholieke leer en ons katholiek
leven er toe bewogen zullen worden tot de ware Kerk van Christus terug te keren.

Theologische dwalingen
Betreffende de eigenlijke theologische dwalingen handelt de encycliek op de eerste
plaats tamelijk uitvoerig over het zeer ingewikkelde probleem van de verhouding
tussen het dogma, als geopenbaarde waarheid, en de theologische uitdrukking ervan.
Terwijl het dogma als Gods woord onveranderlijk is, kan de uitdrukking ervan in de
loop der tijden duidelijker omschreven worden. Het christelijk denken, onder de
leiding van de H. Geest en het toezicht van het kerkelijk gezag kan stilaan de zin van
het dogma beter begrijpen - alhoewel het steeds voor de menselijke geest op aarde
een mysterie zal blijven - en zo kan er een zekere ontwikkeling van het dogma plaats
grijpen, die niet de essentie van de geloofsleer raakt, maar wel haar uitdrukking. De
encycliek verklaart expliciet, dat de theologische noties kunnen verbeterd en verfijnd
worden, dat overigens in feite 'de Kerk niet altijd dezelfde termen gebruikt heeft'.
Maar ook op dit gebied bestaat er een zekere katholieke fijngevoeligheid, die het
blijvende van het voorbijgaande weet te onderscheiden, en die in haar streven naar
vervolmaking het werk van de eeuwenoude traditie en van de eeuwenlange
theologische arbeid weet te eerbiedigen. Er zijn echter katholieke theologen, die dit
onderscheidingsvermogen en die eerbied schijnen te missen, hetzij zij de geijkte
theologische terminologie, zelfs door Concilies gesanctioneerd, als verouderd
verwerpen, hetzij zij de theologische uitdrukking van het dogma op zichzelf voor
waardeloos houden. Volgens sommigen is het geheim der geopenbaarde waarheden
van zulk een aard, dat men zelfs tegenstrijdige uitdrukkingen, aan de moderne
philosophieën ontleend, kan gebruiken om het aan te duiden. De Encycliek oordeelt
daar met recht anders over. God heeft zijn Openbaring niet prijs gegeven aan de
willekeur van tegenstrijdige

10) Zie in het Zwitserse tijdschrift Orientierung 12 (1948), blz. 13-15 en 21-25: Neue Diskussion
um Luther.
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en steeds wisselende meningen. Komen er bij de authentieke uitdrukkingen van het
dogma bepaalde philosophische uitdrukkingen te pas, dan zullen deze moeten ontleend
zijn aan een philosophie, die door de blijvende waarheid van haar beginselen op
menselijke wijze de geopenbaarde waarheid kan vertolken, steeds op onvolmaakte
wijze weliswaar, maar zonder haar te verraden. In dit verband verklaart de encycliek:
'Ook is het duidelijk, dat de Kerk zich niet aan welk kortstondig philosophisch systeem
dan ook kan binden, maar de begrippen en aanduidingen, die de katholieke geleerden
na gemeenschappelijk overleg vele eeuwen lang gebruikt hebben om de geloofsleer
uit te leggen, steunen dan ook verre van op een wankel fundament. Zij berusten in
werkelijkheid op principen en begrippen, die uit de kennis van de geschapen orde
zijn afgeleid, en bij het afleiden van deze waarheden was de goddelijke Openbaring
door middel van de Kerk voor de menselijke geest een leidende ster. Daarom heeft
men zich er ook niet over te verwonderen, dat verschillende dier begrippen niet alleen
werden gebruikt door de oecumenische concilies, maar er zo door zijn gesanctioneerd,
dat het ongeoorloofd is, daarvan af te wijken. Het zou daarom zeer dwaas zijn, de
begrippen en formuleringen, waaraan mensen van buitengewone geesteskracht en
heiligheid onder toezicht van het kerkelijk leergezag, niet zonder de genade en de
leiding van de Heilige Geest eeuwenlang hebben gewerkt en geschaafd, om de
geloofswaarheden steeds precieser onder woorden te kunnen brengen - om die
begrippen dan te veronachtzamen, te verwerpen of van hun waarde te beroven, alleen
om er veranderlijke en onzekere termen van een nieuwe philosophie voor in de plaats
te stellen, die vandaag nog bestaat en morgen is verwelkt als een veldbloem. Op zo'n
manier maakt men van het dogma een riet, dat door de wind wordt heen en weer
bewogen.' Hier wordt een edele en schone traditie verdedigd, welke bij sommigen
door een zucht naar het nieuwe wordt bedreigd.
Een tweede zwak punt bij sommige katholieke theologen, is een zekere relativering
van het bindend gezag der kerkelijke uitspraken. Z.H. Pius XII zet hier opnieuw de
draagwijdte uiteen in het bijzonder van de pauselijke encyclieken. Tenzij het
uitdrukkelijk blijkt uit bewoordingen als 'Wij definiëren, Wij verklaren als een punt
van het geloof' enz......., zijn de encyclieken geen uitspraken ex cathedra, die bijgevolg
gedekt worden door de pauselijke onfeilbaarheid. De encycliek Humani generis zelf
bevat geen enkele aanwijzing in die richting. Zelfs vermijdt zij aan de dwalingen,
die zij veroordeelt, de in de kerkelijke documenten gangbare 'notae' toe te voegen,
als: ketters, strijdig met het geloof, gevaarlijk voor het geloof, enz....... Meestal spreekt
zij eenvoudig van dwalingen, of meningen, die het geloof kunnen in gevaar brengen.
Z.H. de Paus wijst er echter op dat, terwijl een pauselijke uitspraak ex cathedra tot
het buitengewone leerambt behoort, de pauselijke encyclieken ressorteren onder het
gewone leerambt, dat ook het geweten van elke katholiek verplicht. 'Immers,' zegt
hij, 'ook op wat het gewone leergezag leert is het woord van toepassing: “Wie U
hoort, hoort Mij” (Lucas, 10, 16); en meestal is
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hetgeen de encyclieken leren reeds anderszins een deel van de katholieke leer. En
tenslotte wanneer de Pausen uitdrukkelijk een oordeel uitspreken over een kwestie,
die op dat ogenblik omstreden was, dan begrijpt iedereen, dat die kwestie volgens
de gedachte en de wil van de Pausen niet langer als een voor theologen vrije kwestie
is te beschouwen.'
Een duidelijke pauselijke uitspraak in een encycliek maakt bij gevolg, dat het punt,
waarover de uitspraak gaat, ook al is het geen eigenlijk geloofspunt, minstens geen
vrije kwestie meer is, d.w.z. dat het tegenovergsetelde niet meer in de Kerk mag
worden gedoceerd, en dat er ook een inwendige erkenning, al is het dan ook geen
eigenlijke geloofsinstemming, van elke katholiek wordt vereist.
Uit de uiteenzetting van Z.H. de Paus over de waarde van de encyclieken blijkt
wel, dat het zeer zelden zal voorkomen, dat men een uitspraak van een encycliek
ook maar in het minst in twijfel kan trekken.
Na aldus te hebben gehandeld over de formulering van het dogma en over de
draagwijdte van het leergezag, somt de encycliek een reeks dwalingen op, die in de
verschillende onderdelen van de katholieke theologie hier en daar zijn binnengeslopen.
Het zijn meestal oude dwalingen, reeds vroeger door de Kerk veroordeeld, en de
encycliek beperkt er zich dan ook toe ze in het kort te karakteriseren en aan de
vroegere kerkelijke uitspraken te herinneren.
Volledigheidshalve geven we hier de kataloog van de stellingen, die als dwalingen
of als gevaarlijk voor de intigriteit van het geloof veroordeeld worden. De meeste
dezer stellingen vindt men heden terug in de zgn. 'nieuwe theologie'11), alhoewel de
encycliek zich over vele dwalingen uitlaat, die niet tot deze bepaalde strekking kunnen
gerekend worden.
1. De onfeilbaarheid van de H. Schrift heeft slechts betrekking op de delen, die
gaan over God, en over vragen van moraal en godsdienst.
2. De interpretatie van de H. Schrift hoeft met het Geloof en de Overlevering geen
rekening te houden.
3. De echte zin van de H. Schrift is niet de voor de hand liggende, letterlijke zin,
maar een symbolische of geestelijke zin, die elke exegeet in het heilig verhaal
kan inleggen.
4. De natuurlijke rede van de mens kan, zonder de hulp van de goddelijke
Openbaring en de genade, Gods bestaan niet bewijzen.
5. De wereld heeft geen begin gehad.
6. De schepping van de wereld is geen vrije daad van God, maar werd Hem door
de liefde opgelegd.
7. God heeft geen kennis van de nog te stellen vrije daden van de mens.
8. De engelen zijn geen persoonlijke schepselen.
9. Er bestaat geen verschil tussen stof en geest.

11) 'Nieuwe theologie' is de naam, welke werd gegeven aan de min of meer gekarakteriseerde
tendenzen van een groep, voornamelijk Franse, theologen. Een tamelijk volledige
documentatie hierover vindt men in Katholiek Archief (30-1-'48, kol. 941-44): La nouvelle
théologie. Men leze hierover verder: P. Climacus Bayer O.F.M., Naar een nieuwe theologie,
in Studia Catholica, 23 (1948), 117-124; Al. Van Rijen M.S.C. 'Een nieuwe stroming in de
theologie', in Ned. kath. Stemmen 44 (1948), 177-188, en 'Nieuwe' en 'Katholiek oecumenische'
theologie in Studia Catholica, 24 (1949) 209-237.
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10. De bovennatuurlijke orde is geen vrij geschenk van God, in die zin, dat God
geen met verstand begaafde wezens kan scheppen, zonder deze schepselen tot
de aanschouwing van de Heerlijkheid voor te bestemmen.
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11. Sommige theologen huldigen een opvatting over de erfzonde, over de zonde in
het algemeen, over de voldoening, die Christus voor ons verdiende, welke
afwijkt van de leer van het Concilie van Trente.
12. De transubstantiatie in de Eucharistie wordt aldus verklaard, dat 'de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de H. Eucharistie tot een zekere symboliek
gereduceerd kan worden'.
13. Het 'mystiek lichaam van Christus' moet niet worden vereenzelvigd met de
zichtbare Kerk.
14. Sommigen herleiden het behoren tot de ware Kerk, als noodzakelijkheid des
middels, tot een ijdele formule.
15. De rede kan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof niet bewijzen.
Z.H. de Paus besluit deze opsomming met de volgende woorden: 'Het staat vast, dat
deze en dergelijke dwalingen zijn binnengeslopen in de harten van enkele van Onze
zonen, die zich zelf lieten misleiden door onverstandige zielenijver of een wetenschap,
die deze naam niet verdient. Wij worden door hun gedrag gedwongen met grote
bezorgdheid en droefheid, reeds lang bekende waarheden te herhalen en hen te wijzen
op oude dwalingen, waaraan zij zijn blootgesteld.'
Het lijdt geen twijfel, of deze vaderlijke vermaning zal de enkele theologen, die
met goede bedoelingen in een of andere publicatie of vaktijdschrift deze stellingen,
dikwijls slechts hypothetisch, ontwikkelden, weer tot het ware katholieke inzicht
terug brengen.

De philosophie en het christelijk denken
Sedert de H. Paulus het christelijk geloof een 'obsequium rationale' heeft genoemd,
heeft de Kerk zich steeds verzet tegen elke godsdienst-philosophie, die van het geloof
een louter irrationele gevoelskwestie maakt, m.a.w. het fedeïsme heeft zij steeds
veroordeeld. Zij heeft daarentegen de augustiniaanse leuze 'fides quaerens intellectum'
(het geloof dat zoekt naar inzicht) tot de hare gemaakt, en geleerd, dat het ware geloof
de hulp van het ware denken niet kan ontberen. De encycliek herinnert aan deze
traditionele stelling en zij bepaalt in vier punten, welke de bijdrage is van het louter
natuurlijk verstand in de structuur van het christelijk denken. De rede, zo verklaart
zij, kan het bestaan van de ene persoonlijke God aantonen; zij kan, uit goddelijke
tekenen, de grondslagen van het christelijk geloof bewijzen; zij kan de zedelijke
wetten, die de Schepper in de menselijke ziel heeft ingeprent, nauwkeurig
omschrijven; zij kan tenslotte een tot op zekere hoogte werkelijke en waardevolle
kennis van de geheimen der Openbaring bereiken.
Tussen geloven en denken bestaat er dus geen tegenstelling, maar een zeer intieme
samenwerking. Indien het geloof het denken oneindig verrijkt, en het voor vele
dwalingen behoedt, dan geeft het denken van zijn kant aan het geloof een natuurlijke
intellectuele zekerheid van theoretische en morele waarheden, die aan het geloof
voorafgaan (de 'praeambula fidei'), zij kan de geloofwaardigheid aantonen van de
christelijke openbaring, zodat het geloof geen zuiver irrationele sprong is in het totaal
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Zodra het christelijk denken zich bewust werd van de noodzakelijkheid, om in het
geloof ook de natuurlijke rede te betrekken, stelde zich vanzelf het probleem van
een natuurlijke philosophie, die de nodige garantie bood, om in de synthese van
geloof en kennis te worden opgenomen. Het is duidelijk, dat elke relativistische en
subjectivistische wijsbegeerte, daar zij het uitzicht op het absolute uitsluit, niet kan
dienen, om in de christelijke synthese te worden opgenomen. De Kerk heeft er dan
ook steeds over gewaakt, dergelijke philosophieën te weren. In de loop der tijden
heeft zij met behulp van platonische en aristotelische elementen een wijsgerig systeem
ontwikkeld, dat niet alleen geschikt is, om de vier hoger vermelde functies met
betrekking tot het geloof te vervullen, maar dat ook een volledige zuiver natuurlijke
verklaring wil geven van al het zijnde, een volledige philosophie dus, met haar logica,
haar metaphysica, haar wijsgerige natuurleer, haar anthropologie, haar ethiek. Het
is de zgn. 'philosophia perennis', de philosophie opgebouwd uit het waardevolste,
wat het heidense en het christelijke denken gedurende eeuwen hebben voortgebracht.
Het is de scholastieke philosophie, die vooral in de vorm van het neo-thomisme na
een lange verwaarlozing opnieuw een belangrijke plaats bekleedt in het moderne
denken. In dit verband herinnert Z.H. de Paus nogmaals aan het Kerkelijk Wetboek
(can. 1366.2), dat voor de vorming van de toekomstige priesters de methode, de leer
en de beginselen van de H. Thomas oplegt.
De Kerk heeft deze philosophie, die zich in haar universiteiten onder haar hoede
heeft ontwikkeld, steeds aangemoedigd en aangeprezen, zonder haar nochtans op
enige wijze gelijk te stellen met de geopenbaarde waarheden, en zelfs zonder al de
afleidingen en stellingen er van te garanderen.
Opvallend is de beslistheid waarmede de encycliek Humani Generis de christelijke
philosophie verdedigt en tevens de nuancering van haar oordeel. De philosophia
perennis wordt onvoorwaardelijk aanbevolen, omdat zij een objectieve waarde
schenkt aan het metaphysisch denken, aan de fundamentele beginselen, waarop dit
denken steunt. Hierdoor opent zij voor het verstand de mogelijkheid om een zekere
en onveranderlijke waarheid te vinden. In dit verband worden de beginselen van
voldoende grond, van causaliteit en van finaliteit genoemd. Wie dit niet aanneemt
staat onvermijdelijk aan de rand van de 'afgrond van het relativisme'12).
Maar de encycliek verklaart uitdrukkelijk, dat al de andere kwesties die in de
scholastieke, traditionele philosophie aan de orde komen, en die middellijk of
onmiddellijk op geloof en zeden geen betrekking hebben, aan de vrije discussie van
de philosofen worden overgelaten; dat ook de essentiële stellingen, die niet mogen
worden prijsgegeven, op een andere, sterkere of diepere manier kunnen worden
uitgedrukt. 'Zelfs in essentiële kwesties, zo zegt Z.H. de Paus, mag men de philosophie
een meer sprekende en rijkere rol geven, men kan haar kracht vergroten, door het
vinden van nieuwe doelmatige uitdruk-

12) Cfr. Ed. May, Am Abgrund des Relativismus, Berlin, 3 1943.
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kingen, door haar te bevrijden van minder passende schoolse termen, door haar ook
voorzichtig te verrijken met bepaalde bijdragen van de menselijke geest'. Zoals we
hoger reeds opmerkten, biedt de encycliek geen enkele verontschuldiging voor het
schools en doods herhalen van oude formules; zij is eerder een opwekking, om door
ijverig zoeken steeds 'het ware bij het ware te voegen', en de traditionele christelijke
philosophie aldoor te verrijken met 'de buit van Egypte', zoals de H. Augustinus zei.
Nu mag het wel merkwaardig heten, dat, terwijl de scholastiek en met name het
neo-thomisme bij ongelovigen steeds in aanzien wint, enkele katholieke geleerden
ze schijnen te minachten. De encycliek ontleedt de verschillende argumenten, die
tegen de scholastiek in sommige kringen worden aangewend. Eerst en vooral wordt
zij in haar wezen ondermijnd door hen, die beweren dat er geen enkele absolute
metaphysica kan bestaan, dat bij gevolg alle systemen t.a.v. het christelijk geloof
principieel gelijkwaardig zijn. Anderen verklaren, dat de scholastiek niet is aangepast
aan de huidige cultuur; dat zij, door het moderne, niet-christelijk denken werd
voorbijgestreefd; dat zij met name de vrucht is van een verouderd, statisch denken,
dat alleen de onveranderlijke essenties beschouwt en geen oog heeft voor het
veranderlijke, het vluchtige, het irrationele van de concrete existentie. Hiermee gaat
natuurlijk gepaard het ophemelen van nieuwe systemen, die in de mode zijn gekomen,
van het evolutionisme en het existentialisme. Tenslotte, zo beweert men, verwaarloost
de scholastiek de wil en het gemoed: zij is te rationalistisch, te 'grieks' en mist het
dramatische van de levensphilosophie, die de wil in het centrum plaatst en het rationeel
inzicht laat wijken voor het avontuur van de absoluut vrije keuze. Sommige dezer
ongunstige beoordelingen kunnen voor bepaalde vormen van de scholastiek een
spoorslag zijn, om, zoals de encycliek het vraagt, een grotere creativiteit te ontplooien,
maar indien er door bedoeld wordt, dat de blijvende kern en de metaphysische
draagwijdte van de philosophia perennis moet worden prijs gegeven omwille van
veranderende cultuurvormen, dan vervalt men weer eenvoudig in het relativisme.
Voor het leven van de geest zijn de Grieken Platoon en Aristoteles, de Afrikaan
Augustinus, de Italiaan Thomas, de Fransman Descartes tijd- en landgenoten, in deze
zin, dat het cultuurmidden, waarin zij leefden, onverschillig is voor de kern van hun
philosophisch denken. En zo is ook de scholastiek in haar grote beginselen, niet
alleen middeleeuws, maar een waarde voor alle tijden, waarde des te groter, omdat
die beginselen aan de openbaring werden getoetst. Niets belet dat zij zich in deze
existentialistische tijd op haar eigen existentiële inhoud bezint13), en zo volgens de
wens zelf van de encycliek, aan het essentieel blijvende het accidenteel nieuwe
toevoegt. Maar dat is heel iets anders dan een vaste, schone en waardevolle traditie
prijs te geven, om zich te laten meevoeren door de wervelwind van theorieën, die in
hun tegenstrijdigheden één ding gemeen

13) Dat het neo-thomisme ook uit het existentialisme zijn voordeel haalt bewijzen de recente
werken van Gilson, Maritain, de Finance, e.a.
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hebben: de afkeer van een blijvende, richtinggevende waarheid, die steunt op het
deelhebben van onze eindige geest aan de Waarheid, die eeuwig is.

Geloof en wetenschap
Het laatste gedeelte van de encycliek handelt over bepaalde wetenschappelijke
theorieën, die een weerslag kunnen hebben op de interpretatie van de geloofsinhoud.
Eerst komt de theologische hypothese van de evolutie aan de beurt, daarna een
toepassing van de geschiedkundige methode op de eerste hoofdstukken van Genesis.
Zeer duidelijk bepaalt Z.H. de Paus de stellingname van het katholiek geloof t.o.v.
de positieve wetenschappen. Waar het over bewezen wetenschappelijke feiten gaat,
daar worden deze zonder bezwaar door de Kerk aanvaard: zij weet immers dat er
tussen een werkelijk bewezen feit en de ware inhoud van de Openbaring geen
tegenstelling kan bestaan.
Wanneer het echter wetenschappelijke hypothesen betreft, die nog niet als feiten
werden bewezen, en wellicht onbewijsbaar zijn, kunnen zich drie gevallen voordoen.
Ofwel vertoont een dergelijke hypothese geen verband met een geloofspunt, en dan
kan men die hypothese van geloofsstandpunt naar believen aanvaarden of verwerpen.
Ofwel bezit de hypothese wel een raakvlak met een of andere geopenbaarde waarheid:
dan kan een katholiek die hypothese al of niet aanvaarden, mits hij de nodige
voorzichtigheid in acht neemt. En tenslotte 'indien wetenschappelijke hypothesen
bovendien direct of indirect in strijd zijn met de openbaring, dan zijn zìj volkomen
onaanvaardbaar.'
Deze voor elke katholiek volkomen duidelijke beginselen worden nu toegepast
op twee biologische hypothesen: de evolutie en het polygenisme.
De evolutietheorie, door de encycliek bedoeld, is die, volgens welke het lichaam
van de mens genetisch afstamt van het dierlijk organisme, terwijl aanvaard wordt,
dat de ziel van elk menselijk individu direct door God wordt geschapen. Over de
evolutie binnen de planten- of dierenwereld wordt niets gezegd.
Met de meest gezaghebbende biologen verklaart de encycliek, dat het evolutionisme
geen bewezen feit is, maar een wetenschappelijke hypothese- We citeren slechts
twee recente uitspraken, de ene van Paul Lemoine, de andere van H. Rouvière. De
eerste, professor aan het Museum te Parijs, schrijft in de Encyclopédie française:
'De theorieën van de evolutie, waarmee men onze leergierige jeugd heeft verzadigd,
vormen heden nog een dogma, dat iedereen maar blijft doceren. Doch elk in zijn
specialiteit, de zoöloog of de botanist, constateert, dat geen enkel der naar voren
gebrachte verklaringen kan stand houden: noch de documenten door de lamarckisten,
noch die der darwinisten of van de latere scholen, die zich op deze twee grote
geleerden beroepen'14). H. Rouvière, ere-professor en lid van de

14) Encyclopédie française, V, Les êtres vivants, Plantes et animaux, blz. 5. 83-3.
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Académie de Médecine schrijft van zijn kant: 'Ik was geheel overtuigd van de
mechanistische theorieën (in de biologie), die ik van sommige professoren had
ontvangen. Dezen waren te goeder trouw, geleerd en, zoals ik zelf, gevormd door de
leer van het materialistische dogma, gebaseerd op de gedachten, de dwalingen en de
leugens van Haeckel. De studie van de biologie, van de embryologie en de
vergelijkende anatomie in het bijzonder, hebben me op de weg der waarheid
gebracht'15).
Het evolutionisme door de encycliek bedoeld is dus een wetenschappelijke
hypothese, die wel in verband staat met de katholieke geloofsleer over de schepping
van de mens, maar die met de nodige ernst en voorzichtigheid vrij mag worden
bediscuteerd, 'vooropgesteld, dat men bereid is het oordeel te accepteren van de Kerk,
aan wie Christus de taak toevertrouwd heeft de Heilige Schrift met gezag te verklaren
en het geloof te beschermen'. Een katholiek geleerde mag bij gevolg de hypothese
van de evolutie, ook met gepaste wetenschappelijke argumenten trachten te staven
- mits hij aan andere geleerden de vrijheid gunne een andere verklaring voor te staan.
De encycliek voegt hier aan toe, dat de gegevens van de Openbaring ons in deze tot
de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid moeten aanzetten16).
De hypothese van het polygenisme daarentegen wordt door de encycliek verworpen.
Zij bedoelt de theorie volgens welke 'er na Adam mensen bestaan hebben, die niet
op de natuurlijke wijze van hem, de eerste stamvader van allen, afstamden, of dat de
Heilige Schrift met Adam een zeker aantal eerste voorouders zou bedoelen.' Adam
is bijgevolg de éne stamvader van het menselijk geslacht (monogenisme).
Wanneer men de encycliek aandachtig leest, dan blijkt het, dat ze het polygenisme
niet als ketters veroordeelt, noch dat zij het monogenisme strict als een geloofspunt
wil voorhouden. Ze wil klaarblijkelijk niet verder gaan dan de uiteindelijke
beslissingen van het Concilie van het Vaticaan, waar de eenheid van de stamvader
van het hele menselijk geslacht ter sprake kwam, maar niet werd gedefinieerd. Maar
de encycliek, alhoewel zij evenmin dit feit als een geloofspunt definieert, verklaart
nochtans, dat het katholieken niet vrij staat het polygenisme voor waar te houden.
De rede die zij geeft is de volgende: 'Op geen enkele manier kan deze mening immers
in overeenstemming worden gebracht met hetgeen de bronnen van de Openbaring
en het kerkelijk leergezag over de erfzonde verklaren, een zonde die haar oorsprong
vindt in een werkelijk persoonlijke zonde bedreven door Adam, en die door de
geboorte op iedereen overging en ieder mens eigen is.' (Cfr. Brief aan de Romeinen,
5, 12-19 en het Concilie van Trente, ss. V, can. 1-4).
Een katholieke geleerde zal bij gevolg de hypothese van het polygenisme niet
aanvaarden, met de wetenschap nochtans, dat het

15) H. Rouvière, De l'homme à l'animal, 1949, blz. 171.
16) Dit is tenslotte de stelling door G. Bosio s.j. verdedigd in zijn artikelen van de Civilta
Cattolica: Il presente stato del problema dell'evoluzione (1949, blz. 479-492; Evoluzionisti
e fissisti (1949, blz. 584-596); 'Io dico, seguitando' (1950, blz. 150-161).
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monogenisme geen geloofspunt is: het is echter wel een door de H. Kerk zelf
gesanctioneerde interpretatie van de gegevens van de H. Schrift en van het Concilie
van Trente. De hypothese van het polygenisme kan steunen op enkele
waarschijnlijkheidsargumenten - geen enkel ernstig geleerde zal ze beschouwen als
een bewezen feit; de katholieke geleerde zal die argumenten naar hun eigen
hypothetische waarde schatten; hij kan er misschien nieuwe vinden; hij mag deze
vrij met deskundigen bespreken; zijn katholieke zin zal de eisen van het objectief
wetenschappelijk onderzoek verzoenen met die van de gewillige gehoorzaamheid
aan de leiding van de Kerk.
Na deze twee aspecten van de biologie - de evolutietheorie en het polygenisme,
bespreekt de encycliek een delicaat punt waar de katholieke leer in contact komt met
de wetenschap der geschiedenis. Het gaat namelijk over het historisch karakter van
de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Z.H. de Paus verwijst naar de uitvoerige
pauselijke documenten (Leo XIII, Providentissimus, Benedictus XV, Spiritus
Paraclitus, Pius XII, Divino afflante spiritu) en geeft een authentieke interpretatie
van een brief van de Pauselijke Bijbelcommissie aan de Aartsbisschop van Parijs,
Kardinaal Suhard (16 Jan. 1948)17). De Paus herhaalt, dat, niettegenstaande de
overdrachtelijke taal en de populaire beschrijvingen, het verhaal van Genesis
'betrekking heeft op geschiedenis in de ware zin van het woord, en niet mag worden
beschouwd als een loutere legende of een mythologisch vertelsel18). Dit laatste
onderdeel van de encycliek verwijst ons tenslotte, evenals zovele andere, naar de
traditionele leer van de Kerk, zoals deze zich tot heden heeft ontwikkeld.

Besluit
De Encycliek Humani generis is ongetwijfeld een zeer actueel document. In de
huidige theologische discussies geeft ze een kalme en veilige leiding. Ze wijst
sommigen op dwalingen en gevaren, en zet allen aan tot een diepere studie van de
theologische en philosophische problemen. Ze heeft betreffende vele belangrijke
punten: het irenisme, de ontwikkeling van het dogma, de draagwijde van de kerkelijke
documenten, de vele verschillende problemen door de 'théologie nouvelle'
opgeworpen, de waarde van de scholastieke wijsbegeerte, het evolutionisme, het
polygenisme, de interpretatie van de H. Schrift, de dwaalwegen afgesloten, de vele
paden open latend, die de katholieke geleerden kunnen bewandelen in hun onverpoosd
zoeken naar de totale waarheid, voor zover de menselijke rede, verlicht door de
genade, die kan bereiken.

17) Cfr. Acta Apostolicae Sedis, t. 40 (1948) blz. 45-48.
18) Voor verdere studie van dit punt verwijzen we naar het artikel van J. De Fraine, Een nieuwe
katholieke Genesis-commentaar, in dit tijdschrift, II (1948-49), blz. 953-964.

Streven. Jaargang 4

83

Politiek Overzicht
Internationaal
DE strijd tegen de Noord-Koreanen vordert meer krachtsinspanning en offers dan
aanvankelijk verwacht was. Soms gaven de legerberichten van Mac Arthur goede
hoop. Maar daarna kwam het bericht, dat de opmars tot stilstand was gebracht, dat
de strijd om de knooppunten werd afgebroken, dat vliegvelden en havens verloren
waren gegaan en dat de Amerikaanse troepen meer en meer in de zuidoosthoek van
Korea werden teruggedrongen. Zolang dit oorlogsgeweld beperkt blijft tot dit
schiereiland bestaat er geen ernstige reden tot ongerustheid. Er zijn echter nog vijf
of zes ontvlambare gebieden. Om agressie elders te voorkomen heeft president
Truman bijzondere bevoegdheden bij het Congres aangevraagd. Behalve 10 milliard
voor de bestrijding der onkosten, vroeg hij machtiging om het leger aanzienlijk uit
te breiden en om voorrang te verlenen aan alles wat onontbeerlijk is voor de nationale
veiligheid. Truman motiveerde deze aanvraag met de woorden: 'De aanval op Korea
maakt het boven alle twijfel duidelijk, dat de internationale communistische beweging
voorbereid is om onafhankelijke landen te veroveren door middel van gewapende
agressie.'
Men heeft de vraag gesteld of het geen tijd werd de atoombom naar voren te
brengen, want Truman had gezegd, dat hij niet zou aarzelen de atoombom te gebruiken
voor het geval zulks door een agressie nodig mocht zijn. De president antwoordde,
dat hij daarbij niet aan Korea gedacht had. In overeenstemming met de opvatting
van Churchill, die van mening is, dat het westen voorlopig alleen tegen een agressie
beveiligd wordt door de bedreiging van de atoombom, schijnt dit wapen ter
verdediging van West-Europa achter de hand te worden gehouden.
Vermoedelijk is de atoombom de enige voorsprong, die West- Europa op de
Sovjet-Unie heeft. Churchill kwam met feiten voor de dag, dat er 40.000 Russische
tanks zijn tegen 6000 Britse: dat de Westelijke Unie 12 divisies kan stellen tegenover
80 Russische. Deze mededeling werd door de Britse minister van defensie, Shinwell,
aangevuld en verbeterd. Achter het rookgordijn van vredespropaganda onderhoudt
de Sovjet-Unie een leger van ongeveer 175 divisies, bestaande uit bijna 3 millioen
gewapende mannen, welk aantal door mobilisatie zou kunnen worden verdubbeld.
Daarnaast bezit deze Unie 19.000 vliegtuigen, waaronder straaljagers van het nieuwste
model.
Met deze beschouwingen is Korea niet gebaat. Mac Arthur heeft gevraagd, dat de
vrije landen zo snel mogelijk landstrijdkrachten zullen zenden om het conflict spoedig
tot een succesvol einde te brengen. Engeland zal een effectieve versterking aan
grondtroepen zenden, maar de voorbereiding daartoe zal enige tijd kosten. Wat de
Britse vloot betreft heeft koning George VI de noodtoestand afgekondigd,
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waardoor reserve-onderdelen kunnen worden opgeroepen en de diensttijd van al het
marine-personeel kan verlengd worden. Australië heeft, zoals ook enkele kleine
mogendheden, landtroepen beloofd. Nederland heeft een oproep tot vrijwilligers
gericht, wier aantal de verwachting overtreft: ruim 2000 aanbiedingen.
7 Augustus kwam de tweede jaarlijkse zitting van de Consultatieve Assemblée,
waarin voor de eerste maal een Duitse delegatie tegenwoordig was, bijeen. Volgens
gewoonte werd Spaak wederom als candidaat-voorzitter voorgedragen. Ditmaal
maakte de Nederlandse afgevaardigde, Bruins Slot, gesteund door de andere
Nederlander, Kerstens, bezwaar, omdat de heer Spaak door zijn revolutionnair
optreden in de Belgische koningskwestie de democratische beginselen verzaakt heeft.
Spaak kon niet tot voorzitter worden gekozen, want democratie is het regiem van
het recht en niet dat van geweld. Hoewel tegen deze redenering niets viel in te brengen
en men evengoed een communist voorzitter kon maken, redden van der Goes van
Naters en Churchill met gezochte uitvluchten de figuur van Spaak, die daarop met
90 tegen 23 stemmen als voorzitter aanvaard werd.
In de Consultatieve Vergadering van de Raad van Europa hield Churchill, na er
op gewezen te hebben, hoe wonderlijk het was, dat de afgevaardigden te midden van
de verschrikkelijke feiten te Straatsburg rustig de plannen bespraken voor de eendracht
en het toekomstig geluk van Europa, een pleidooi, begeleid door een motie, om
onmiddellijk een geunifiëerd leger te vormen in volledige samenwerking met de V.
St. en Canada. Het westen had thans nog een adempauze, waarvan het met verstand
gebruik diende te maken. De motie werd met 89 tegen vijf, terwijl 27 blanco stemmen
werden uitgebracht, aanvaard. Deze resolutie blijft echter een slag in de lucht, zolang
zij niet door de aangesloten regeringen en parlementen is overgenomen. Intussen is
de aandacht gevestigd op de noodzaak van een collectieve defensie, waarbij vooral
van Franse zijde nogal voorbehoud wordt gemaakt. Generaal de Gaulle zou het
kwetsend vinden, wanneer een Europees leger onder Engels commando zou moeten
staan. Niet minder wantrouwend staat men in Frankrijk tegenover het herstel van
een Duits leger. Adenauer en Schumacher zijn het hierover in zoverre eens, dat zij
liever dan een Duitse legermacht een vermeerdering van Amerikaanse
bezettingstroepen wensen. In navolging van hetgeen de Sovjet in Oost-Duitsland
heeft opgericht, de zg. gewapende politiemacht, geven zij de voorkeur aan een
dergelijke verkapte legerorganisatie om Stalin de kans te ontnemen een binnenlandse
veiligheidsmaatregel tot een daad van agressie te verklaren. De Sovjet-Unie heeft als
tegenzet doen weten, dat zij een dergelijke militairisatie als een schending van de
overeenkomst van Potsdam zal beschouwen en haar vrijheid van handelen zal
hernemen. Daarom heeft zij aan de Oost-Duitse regering, die intussen een zware
zuivering heeft ondergaan, beloofd haar volledige binnen- en buitenlandse
souvereiniteit te schenken en de Sovjet contrôle-commissie terug te roepen, nadat
de 50.000 man sterke alarmtroepen met zware wapenen en tanks zijn uitgerust.
Dezelfde tactiek dus, die zij in Noord-Korea heeft toegepast.
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Op volkomen wettige wijze hebben de Verenigde Naties, waartoe - laten we dit niet
vergeten - ook de Sovjet-Unie behoort zich te weer gesteld tegen de inval der
Noord-Koreanen. Dat Moskou aan de uitvoering van dit besluit niet positief
medewerkt, is tot daaraan toe. Er zijn leden der V.N. die zich tot symbolische hulp
beperken. Maar dat het Kremlin de invallers niet tot de orde riep, ze integendeel
steunde, verleidde Pandit Nehroe tot een onlogische bemiddelingspoging. Stalin gaf
te kennen, dat een wederopleving van het werk van de V.R., waarmee het toelaten
van het communistisch China bedoeld werd, de besprekingen over Korea zou
vergemakkelijken. Acheson echter wilde deze twee kwesties gescheiden houden en
bleef bij de oorspronkelijk gestelde eis, dat de Noord-Koreanen zich achter de 38ste
breedtegraad hadden terug te trekken. Daarop kondigde Malik aan, dat hij, die sinds
Januari de V.R. had geboycot, begin Augustus zijn beurt als voorzitter van de V.R.
zou waarnemen. Hij stelde de vraag aan de orde, of de nationalistische Chinese
vertegenwoordiger, Dr Tsiang, volgens hem 'een privé persoon, die niemand
vertegenwoordigt', kon aanwezig zijn. Dit vraagstuk werd niet in behandeling
genomen, doch met acht tegen drie (Sovjet-Unie, Yougoslavië en India) verworpen.
Malik verklaarde deze beslissing onwettig. Ook weigerde hij de kwestie-Korea de
voorrang op de agenda te verlenen. Zij stond eerst op de vierde plaats. Na heftige
discussies, waarin de Amerikaan Austin Malik beschuldigde van een algehele en
schaamteloze verdraaiing der feiten en Malik diens uitlatingen 'hysterisch gebral'
noemde, werd de kwestie van de Chinese vertegenwoordiging als eerste punt
verworpen. Ook de 'vreedzame regeling' der Koreaanse kwestie moest wijken voor
de Amerikaanse motie omtrent 'de agressie in Korea'. Dit laatste geschiedde met acht
stemmen tegen één en met twee onthoudingen. Met de aanvaarding van deze motie
was de V.R. geen stap verder gekomen, want Malik was onuitputtelijk in het opwerpen
van hindernissen. Hij stelde derhalve de volgende resolutie voor: de V.R. moet een
vertegenwoordiger van communistisch China uitnodigen om deel te nemen aan de
besprekingen; de Noord-Koreanen moeten eveneens gehoord worden; alle militaire
actie in Korea moet gestaakt worden en alle 'buitenlandse troepen' moeten zich van
het schiereiland terugtrekken. Dit voorstel raakte kant noch wal. De Chinese
vertegenwoordiger wees op de verplichting om de Zuid-Koreanen aan de besprekingen
te doen deelnemen, zoals o.a. ook met Indonesië geschied was. Malik vond de komst
van Zuid-Koreanen 'prematuur'. Om uit de impasse te geraken stelde de gedelegeerde
van India voor, dat een commissie van de zes niet-permanente leden alle voorstellen
'voor een vreedzame en rechtvaardige regeling in Korea' zou moeten bestuderen. De
voorstellen zouden gebaseerd moeten zijn op het staken van het vuren en de
terugtrekking van de Noord-Koreaanse strijdkrachten achter de 38ste breedtegraad.
Aanvankelijk met instemming begroet, werd dit voorstel, wegens de niet te voorziene
consequenties eervol begraven.
Met vruchteloze debatten en langdurige verdagingen sukkelde de
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V.R. de maand Augustus door, in de hoop, dat in September iets definitiefs tot stand
kon worden gebracht.
Volgens een rapport van Trygve Lie is het vijfde zittingsjaar van de V.N.
bevredigend geweest. De Algemene Vergadering heeft besloten, dat Lybië binnen
twee jaar en Somaliland na tien jaar onafhankelijk zal zijn van trustbeheer; Indonesië
heeft zijn souvereiniteit verkregen, de wapenstilstand tussen Israël en de Arabische
staten is gehandhaafd. Er is een plan van technische bijstand aanvaard voor de
economische ontwikkeling van sommige landen en de leden hebben beloofd daarvoor
20 millioen dollar bij te dragen. Aan andere vraagstukken wordt nog gewerkt. Wat
de Chinese vertegenwoordiging in de V.N. betreft: Lie is persoonlijk een voorstander
van een vertegenwoordiging van communistisch China. Ook sommige staten, met
name Engeland, zijn er voor. Nu echter Truman partij heeft gekozen om Formosa te
verdedigen tegen een communistische aanval, is deze zaak in een vertroebelde sfeer
gekomen.
Mac Arthur, die zich over de 'verkeerde opvattingen' in Washington allang geërgerd
heeft, maakte een politieke fout, toen hij aan de oud-strijders in de V. St. een
boodschap zond, waarin hij verklaarde, dat het bezit van Formosa in de
verdedigingslinie van de Pacific onmisbaar was. President Truman wenste echter
het communistisch China buiten de oorlog te houden en reageerde snel op deze
uitlating door te verklaren dat de actie tot bescherming van Formosa alleen gezien
moest worden als een onpartijdige, neutraliserende actie en dat op het gebied van de
buitenlandse betrekkingen slechts één stem bevoegd is en dat dit van groot
constitutioneel belang moest worden geacht. De kogel was door de kerk. Want Mao
kwam met de beschuldiging voor de V.R., dat Formosa door Amerikaanse
strijdkrachten bezet was en dat de Chinese regering vastbesloten was Formosa te
bevrijden van 'de grijparmen van de Amerikaanse agressie'. Warren Austin verklaarde
namens de V.St., dat hij een onderzoek ter plaatse zou toejuichen. Hij had alleen
maar bezwaar tegen de formulering door Jacob Malik voorgesteld: 'de kwestie van
een invasie door gewapende Amerikaanse troepen op het onvervreemdbare Chinese
gebied van Taiwan' (Formosa). Malik wilde een Chinese communistische delegatie
uitnodigen om de discussies te volgen. Austin vond op zijn beurt dit voorstel
'prematuur'. Beide voorstellen van Malik kelderden. Het agenda-punt zal nu heten:
'klacht met betrekking tot Formosa' en de communistische delegatie werd, zoals reeds
eerder de Zuid-Koreaanse delegatie, afgewezen. De nieuwe voorzitter voor September,
sir Gladwyn Jebb, zal tenminste geen obstructie in de V.R. voeren.

Nederland
Wat de binnenlandse toestand betreft heeft de staking in Amsterdam en Rotterdam
van de havenarbeiders, van de straatmakers, van de bouwarbeiders en van de
taxi-chauffeurs enige deining veroorzaakt. Deze stakingen waren uitgelokt door de
communistische E.V.C., die
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te midden van de wereldpolitieke spanningen het economisch leven hier trachtte te
ontwrichten. Minister-president, Dr Drees, heeft kalm en klaar voor de arbeiders
uiteengezet, dat de communistische partij overal op de loer ligt om te zien of er ergens
grieven zijn; zij kiest juist het ogenblik tot staking uit, waarop de normale
vakverenigingen met werkgevers en overheid in overleg zijn over verbeteringen, die
dan door de E.V.C. als het resultaat van de staking worden uitgeroepen. Na deze
kalmerende woorden is de staking grotendeels verlopen en zijn de raddraaiers zelf
het kind van de rekening geworden.
Aan de moeilijkheid om de eindelijk door het gerechtshof te Singapore vrijgelaten
Westerling ofwel gevangen te zetten of eventueel aan de Indonesische Republiek te
moeten uitleveren, is onze regering ontkomen doordat de Belgische regering hem
gastvrijheid verleend heeft, onder voorwaarde zich van alle politieke uitingen en
daden te onthouden. De aanhang immers, die Westerling hier te lande heeft, wellicht
groter dan uiterlijk blijkt, zou vermoedelijk, wanneer een van beide mogelijkheden
gebeurd ware, onze verhouding tot de R.I.S. verstoord hebben. Deze verhouding is
toch al precair.
Ambon is een van de deelstaten, die tegen zijn zin in de Republiek is ingelijfd,
waarmee het zelfbeschikkingsrecht, vastgelegd in de R.T.C. is aangetast. Onze
regering heeft stappen gedaan, hetgeen haar recht en haar plicht was, de
zelfstandigheid van Ambon te handhaven. Van de andere kant kon zij de Unie niet
in gevaar brengen en daarom heeft minister van Maarsseveen in de Tweede Kamer
verklaard: 'Het geschil, dat zich met betrekking tot Ambon voordoet is een geschil,
dat ongetwijfeld is op te lossen, indien aan Ambon een behoorlijke mate van
autonomie wordt gegeven en men door hetgeen is gebeurd over en weer een streep
wil halen.' Met deze hypothese is Ambon naar huis gestuurd.
26 Juli hield het K.N.I.L. leger op te bestaan. Meer dan een eeuw lang had het
zich roem verworven in de vele expedities om in 'Oost-Indië' orde en rust te
handhaven. In en na de oorlog met Japan wist het zijn roem te vergroten. Een gedeelte
dezer manschappen, voorlopig te Makassar ondergebracht, werd bedreigd door
soldaten van de APRIS en er ontstond een botsing, waarbij omstreeks 900 slachtoffers
vielen. Omdat het contact tussen de Hoge Commissaris dr Hirschfeld en de
generaal-majoor Scheffelaar, commandant dezer K.N.I.L.-manschappen, verloren
was gegaan, zond de Nederlandse regering de 'Kortenaer' naar het verontruste gebied.
Dit was niet naar de zin van R.I.S., die dit ingrijpen 'betreurde' als in strijd met de
overeenkomst van de R.T.C. Zij vond, dat de oud-K.N.I.L.-leden hun positie 'als
gasten op het gebied van een bevriende staat door voortdurende uitdagingen hadden
misbruikt' en dat het zenden van de 'Kortenaer' niet ten voordele zal strekken van de
vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen.' Hirschfeld en Hatta hielden
een gezamenlijk diner en de twistpunten werden tot voldoening van de R.I.S. opgelost.
De voormalige leden van het K.N.I.L. werden op Nederlandse transportschepen naar
elders overgebracht en de 'Kortenaer' stoomde op naar Nieuw-Guinea, ofschoon deze
bestemming aan de R.I.S. ook
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mishaagde. Enkele weken later werd Hirschfeld als Hoge Commissaris vervangen
door A. Th. Lamping. In het vaderland teruggekeerd verzekerde de afgetreden Hoge
Commissaris, dat de samenwerking met de Indonesische regering van prettige aard
was geweest en dat het wenselijk was, dat Nederland zich wat minder druk maakte
over zaken van intern Indonesische aard.
Sukarno echter vond of maakte deze verhouding niet zo prettig. Want ter
gelegenheid van de zesde onafhankelijkheidsdag (16 Augustus) sprak hij enkele
onplezierige woorden: dat Westerling zijn actie te Bandoeng had kunnen ondernemen,
dat Ambon opstandig was, het was allemaal de schuld van Nederland:. 'Nederland
kan zich niet losmaken van de morele verantwoordelijkheid voor al deze zaken.'
Erger nog was zijn bedreiging, dat Indonesië zou blijven vechten totdat Nederlands
Nieuw-Guinea bij de eenheidsstaat was gevoegd, want 75 millioen mensen stonden
achter hem. Het rapport, dat volgens besluit van de R.T.C. door een gemengde
commissie omtrent Nieuw-Guinea is uitgebracht, was niet eensgezind. De a-politieke
Nederlandse leden dezer commissie hebben geconstateerd, dat Irian noch ethnologisch,
noch geografisch bij Indonesië behoort. De taal is niet Indonesisch, het ras is een
uitgesproken negerras en de bevolking, voorzover gecultiveerd, wenst voor een
overweldigend deel onder Nederland te blijven. Op bovengenoemde en andere
gronden heeft de Australische minister van buitenlandse zaken, Percy C. Spender,
bij een bezoek aan Den Haag de mening van de Australische regering uitgesproken,
dat een objectieve beschouwing der feiten tot de conclusie moest leiden, dat de
Indonesische regering 'geen enkele gegronde aanspraak' kan maken op inlijving van
Nederlands Nieuw-Guinea bij haar Republiek. Niettegenstaande geruchten, van
andere zijden verspreid, alsof de Nederlandse regering reeds min of meer gebonden
was om Nieuw-Guinea aan Indonesië af te staan - hetgeen door de Nederlandse
regering is tegengesproken - heeft de gouverneur van Ned. Nieuw-Guinea, de heer
S.L.J. van Waardenburg, verklaard, dat, mochten de onderhandelingen geen positief
resultaat opleveren, het gezag van Nederland over Nieuw-Guinea voortduurt, daar
voor de duur van dit gezag geen enkele termijn bepaald is.
4-9-'50.
K.J.D.

Belgie
De strijd voor het herstel van de grondwettelijkheid heeft tot een diepe vernedering
van de Kroon en tot een nieuwe 'aanpassing' van de Grondwet geleid. Op Donderdag,
20 Juli, werd door de Verenigde Kamers, aan het einde van het zoveelste
onverkwikkelijk debat over de gedragingen van Z.M. Leopold III, vóór, tijdens en
na de oorlog, een decreet uitgevaardigd waardoor aan de onmogelijkheid om te
regeren een einde werd gemaakt. Hierop werd onmiddellijk een adres van hulde en
dank aan de Prins-Regent goedgekeurd; deze laatste echter trok zich, jammer genoeg,
niet terug met de bescheidenheid waarvan de eerste Regent van België, Surlet de
Chockier, juist 119 jaar geleden, blijk heeft gegeven! De Socialistische Kamerleden
waren
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inderdaad door een lid van het secretariaat van de Prins uitgenodigd (natuurlijk
officieus!) om aanwezig te zijn vóór het Koninklijk Paleis, waar de vlag gehesen
werd juist ten tijde dat de Christelijk-Sociale Kamerleden - samen met de liberaal,
Hilaire Lahaye - in het Paleis der Natie het decreet goedkeurden. Bovendien zou hij
weigeren zijn broeder bij diens aankomst te Melsbroek, op 22 Juli, te begroeten. Het
pijnlijk misverstand tussen Z.M. Leopold III en de Regent heeft ongetwijfeld de
ongunstige afloop van de grondwettelijke crisis medebepaald.
De Koning kwam aan in de vroege ochtenduren van de 22e Juli; het publiek was
niet verwittigd, zodat hij van het vliegveld af tot aan zijn paleis niets anders te zien
kreeg dan een leger van rijkswachters in veldtenue. De herinnering aan dit overdreven
machtsvertoon werkt des te pijnlijker na, daar de Regering achteraf blijk heeft gegeven
van een verregaande zwakheid. Op het ogenblik zelf is het zeker niet geschikt geweest
om aan Z.M. de nodige gemoedsrust te verzekeren, waarop hij had mogen rekenen
met het oog op het nemen van beslissingen die, zonder het minste uitstel, van hem
werden verwacht.
Zijne Majesteit had besloten dezelfde dag nog de Ministers van State te ontvangen,
om hen in kennis te stellen van zijn besluit, het hem aangedane leed te vergeten en
in een geest van verzoening de uitoefening van zijn grondwettelijke macht weder op
te nemen. Zijn gebaar van verzoening ketste echter af op de onwil van de tegenpartij:
de Socialistische Ministers van State onttrokken zich aan de contact-neming door
hun ontslag in te dienen, de Liberale door rechtsomkeert te maken bij het vernemen
dat er geen sprake was van een eigenlijke Kroonraad. De toestand in het land bleef
nochtans in de loop van de eerste dagen betrekkelijk rustig; hetgeen de Regering in
de waan liet, dat alles kalm zou verlopen ondanks de bedreigingen die herhaaldelijk
waren geuit, ja die zelfs in de vergadering van de Verenigde Kamers waren herhaald.
Op 26 Juli namen de intussen uitgebroken stakingen een onrustbarende uitbreiding
aan. Het onbegrijpelijk stilzwijgen van de Regering omtrent het geldig blijven van
de Aprilboodschap van de Vorst, was zeker niet geschikt om bij de troepen der
oppositie de indruk te wekken dat, van 's Konings wege, met hun gemoedstoestand
rekening zou worden gehouden, zonder dat hun gevoelens te voren, op revolutionnaire
wijze, in daden waren omgezet. De gisting werd bovendien bevorderd door de
medeplichtigheid van plaatselijke vertegenwoordigers van de uitvoerende macht, en
zelfs van regeringsambtenaren, in sleutelposities gebracht door de huidige oppositie,
ten tijde dat de Christelijke Volkspartij zelf aan de Regering geen deel nam. De
bezetting van Duitsland en het verzuim van de Regering militieklassen op te roepen,
maakten dat de openbare macht over slechts 10.000 rijkswachters beschikte, wier
bewapening te zwaar was om zonder bloedvergieten aan de muiterij het hoofd te
kunnen bieden. De spanning bereikte een hoogtepunt op Zondag, 30 Juli, met in het
verschiet de dreigende opmars naar Brussel, die de daaropvolgende Dinsdag zou
plaats hebben. Een afvaardiging van de politieke gevangenen, aange-
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voerd door de heer Ros, trachtte op dat ogenblik met Zijne Majesteit in contact te
treden, waarin ze ook geslaagd is. Zij werd in de nacht van Zondag op Maandag op
het Kasteel te Laeken ontvangen; waar, schier op hetzelfde ogenblik, door de heren
Duvieusart (Eerste-Minister), Van Zeeland (Buitenlandse Zaken), Carton de Wiart
(Justitie) en De Vleeschauwer (Binnenlandse Zaken) verslag werd uitgebracht over
de incidenten die te Grâce-Berleur hadden plaats gegrepen en die aan drie muiters
het leven hadden gekost.
Het was in die atmospheer dat Z.M. Leopold III, om de opmars naar Brussel te
voorkomen, de historische beslissing nam, zijn boodschap van April j.l. te
verwezenlijken. De besprekingen namen de hele Maandag in beslag. Onder de indruk
van hun nederlaag ontbrak het de leden van de Regering aan de nodige moed om,
overeenkomstig hun eigen beslissing, met de linkse partijen te onderhandelen; deze
kiese taak hebben ze afgewenteld op de rug van de partij die hen aan het bewind had
gebracht: in de persoon van de heer Vander-straeten Waillet, haar voorzitter, en van
de heer Deschrijver, haar oudvoorzitter, was het de Christelijke Volkspartij die, op
grond van de meergenoemde Koninklijke boodschap, met de minderheidspartijen
tot een accoord trachtte te komen en zodoende de volle last te dragen kreeg van het
misnoegen der verslagen meerderheid. Het accoord, dat te 19 uur van dezelfde dag
werd bereikt, is door de Koning eerst definitief goedgekeurd de volgende ochtend
te 7 uur, nadat hij intussen nog gepoogd had een nieuwe Regering te vormen.
Hierop begonnen tussen de Parlementaire Groepen de besprekingen over het
ontwerp van een wet, houdende toekenning van de Koninklijke macht aan de
Prins-Erfgenaam, die ter uitvoering van het accoord moest worden uitgevaardigd.
Op 9 en 10 Augustus werd de wet in de beide Kamers goedgekeurd. Al konden de
leden van de Christelijke Volkspartij omtrent de wijze van stemmen geen
eensgezindheid bereiken, toch was de betekenis van ieders uitgebrachte stem, zoals
overigens uit de gehouden redevoeringen is gebleken, wel dezelfde: een
onvoorwaardelijke afkeuring van het revolutionnair geweld, gehechtheid aan het
Vorstenhuis en behoud van een homogene C.V.P.-regering. De Koninklijke Prins
heeft op 11 Augustus in een atmospheer van droefheid en waardigheid, die de
Communisten door de kreet 'Leve de Republiek!' in genendele vermochten te
verstoren, de grondwettelijke eed afgelegd.
Een monarchie is gered geworden; doch niet het traditionele zuiver grondwettelijk
Koningschap, waarin koning was de oudste mannelijke afstammeling van de overleden
koning. Met het grondwettelijk principe werd, ingevolge de doorgemaakte crisis,
een element vermengd, dat we zullen noemen, de min of meer algemene 'consensus'
van de bevolking, die een ogenblik met de woorden 'nationale eendracht' werd
omschreven1).
Een vèrdragend precedent is in ons land geschapen: het aanwenden

1) J. De Spot, 'Hebben we de Monarchie gered' in DE NIEUWE GIDS, 30 Augustus 1950.
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van de revolutionnaire practijken, verre van gestraft te worden, heeft zijn behaalde
succes zien bevestigen. De vrees die daardoor wordt gewekt, zou mettertijd aanleiding
kunnen worden tot het vormen van strijdformaties op de uiterste vleugels van de
verschillende politieke bewegingen. Dit wil niet zeggen dat het reeds vast staat, dat
de moord op het Communistisch Kamerlid Lahaut, voorzitter van de Partij van de
Vreemde, door zich reeds aandienende rechtse vrijschutters zou zijn gepleegd; in
ieder geval niet volgens het vermoeden 'is fecit cui prodest'. Geen lid van de rechtse
meerderheid van de bevolking kan gemeend hebben door deze aanslag de goede zaak
te dienen. De Belgische bevolking blijft overigens in haar overgrote meerderheid
blijk geven van evenwichtigheid en bezadigdheid. Dat is op 20 Augustus glansrijk
bevestigd te Diksmuide, op de bijzonder geslaagde XXIIIe Yzerbedevaart.
Niettegenstaande de verontwaardiging over het geleden onrecht, is die jaarlijkse
manifestatie van het Katholieke Vlaanderen tot een waardige en ingetogen
zelfbevestiging uitgegroeid, die des te meer indrukwekkend was, omdat ze getuigde
van een beheerste kracht, die zich niet laat ontbinden door revolutionnaire
uitspattingen.
Aan de intussen geschapen toestand zal de niet zeer gunstig onthaalde Regering,
die door de heer Paul Van Zeeland werd gevormd en door de heer Jozeph Pholien
wordt aangevoerd, het hoofd moeten bieden. Haar taak zal zeer bemoeilijkt worden
door de inwerking op de binnenlandse financiële en economische politiek van de
met de dag meer bedenkelijk wordende internationale spanning. Ter uitvoering van
het Pact van Brussel (Maart 1948) en van het Atlantisch Pact (April 1949) wordt
België er toe verplicht, zijn militaire defensie naar verhouding in overeenstemming
te brengen met die van de andere ondertekenaars van de gemelde verdragen. Aldus
had reeds de Regering Duvieusart besloten, de militaire credieten over de jaren
1949-1950 en 1950-1951 met vijf milliard te verhogen; dit betekent dat een grote
budgetaire inspanning zal nodig zijn. Dit vormt inderdaad een probleem van inwendige
financiering, die nog een tweede inspanning vergt, nl. die van de markt der kapitalen.
Beide zullen een wijziging noodzaken van de thans gevoerde economische politiek.
Bovendien werd in de Ministerraad van 25 Augustus j.l. besloten dat de militaire
dienst zal worden verlengd, ten einde aan het land de beschikking te geven over het
getal legerdivisies dat nodig zal blijken in verband met de buitenlandse en
binnenlandse veiligheid.
De Conferentie van de Beneluxlanden, die in dergelijke omstandigheden heeft
plaats gehad, kon vanzelfsprekend niet beantwoorden aan de hooggespannen
verwachtingen. De partiële resultaten waarop bij wijze van troostprijs wordt gewezen,
zijn weliswaar niet te versmaden. Zij hebben ons evenwel niet de langverwachte
'Unie' gebracht. Van Belgische zijde blijven de landbouwkwestie en die van de
waterwegen, die naar een Commissie werden verwezen, het grote struikelblok.
3-9-'50
Th. L.
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Forum
Ex-communisten getuigen!
In de Angel-Saksische wereld heeft het niet lang geleden verschenen boek The God
that failed grote bijval gevonden. Het waren 'six studies on communism', zes verhalen
van bekende schrijvers die hierin hun ervaringen en bevindingen met het communisme
beschreven. De drie eersten, Arthur Koestler, Ignazio Silone en Richard Wright
waren 'nourris dans le sérail', gevormd in de boezem van het communisme,
gedeeltelijk zelfs betrokken in de hoge politiek van het Kremlin, terwijl de drie
anderen, André Gide, Louis Fischer en Stephen Spender, fellow-travellers genoemd
worden, tochtgenoten die zich wel met hart en ziel aan de communistische zaak
gewijd hadden, maar niet zo'n belangrijke functie in de partij hadden bekleed.
Allen voelden zich na enige tijd in het communisme teleurgesteld en bedrogen en
keerden het, althans de Moskovitisch georiënteerde partij, de rug toe. Dit
merkwaardige boek is thans door De Bezige Bij*) te Amsterdam in een wat te
gemakkelijke en zorgeloze vertaling van Koos Schuur in het Nederlands uitgegeven.
Het is geen aanval op of beschuldiging van de communistische partij, althans niet in
eerste instantie, maar een objectief relaas van wat deze auteurs in en aan het
communisme beleefden. Katholieke lezers dienen wel te beseffen, dat al deze auteurs,
met uitzondering enigszins van Silone, volkomen buiten het Christendom staan, dat
zij in heel hun voelen en denken uiterst links gericht zijn en dat het Christendom als
toevlucht en oplossing der wereldnoden voor hen niet meer meetelt. Van jongs af
aan hebben zij de tegenstellingen arm en rijk, heer en dienaar, werkgever en
werknemer gezien als de schrilste onrechtvaardigheid en dienovereenkomstig hun
levensvisie en levenshouding bepaald. Een Christen staat tegenover deze verhoudingen
van meet af aan enigszins anders en zal zich gemakkelijker bij differenties en
schakeringen neerleggen. Wie geen andere werkelijkheid dan deze mensenwereld
erkent zal moeilijker al het defectueuze der samenleving aanvaarden en, gelovend
in de vooruitgang en de wezenlijke verbetering der mensheid, licht tot revolutionnaire
en communistische theorieën komen, vooral wanneer het sociale instinct in hem
levendig is en het jeugdidealisme in hem wakker wordt.
Voor de mens die zich zelf genoeg is en geen hulp van buiten of van boven
verwacht ziet de huidige wereld er inderdaad irriterend genoeg uit. Een Christen
heeft ook de huidige wereld te aanvaarden en daarin zijn weg naar God te vinden,
al zegt dit niet dat ook hij niet naar een andere betere samenleving heeft te streven.
Maar revolutie en illegaal verzet blijven voor hem een schrikbeeld.
Voor de zes samenstellers van 'De God die faalde' is revolutie en gewelddadige
omkeer een huiselijk en familiair begrip, de enige mogelijkheid tot een betere
wereldconstructie (voor André Gide geldt dit minder). Daarom ook was voor hen de
vervreemding van de partij een grote vereenzaming en spreken zij herhaaldelijk over
de hopeloze en

*) De God die faalde. Ervaringen met het Communisme. De Bezige Bij, Amsterdam, 1950.
296 blz. f 7,90.
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tweeslachtige positie die een ex-communist inneemt; in zijn hart houdt hij vast aan
de zogenaamde communistische idealen, maar hij kan ze niet meer broederlijk delen
met een partij. Dit boek is geschreven vanuit die ons zo vreemde sfeer en
levensstemming van communisme en principieel verzet tegen de inrichting der
samenleving. Deze mensen leven in en reizen voortdurend naar wereldsteden; hun
hoofdbezigheid is vergaderen en besprekingen houden onder aldoor dreigend gevaar.
Zij hebben slechts omgang met mede-revolutionnairen en verkeren steeds in kookpunt.
Hun opgejaagde leven schijnt hun geen mogelijkheid te bieden tot rustige bezinning,
valse paspoorten, gevangenissen, revolvers en geheimzinnige opdrachtgevers vormen
hun dagelijkse ontmoetingen. Waar en hoe ze de volgende nachten en dagen zullen
slapen en eten laat hen onverschillig; heel hun leven speelt zich af in een mysterieus
half-duister en zij hebben geen tijd om over God of gebod na te denken. Maar zij
hebben, althans de beteren onder hen, een geweten en worden gedreven door een
rusteloze en zeker niet onedele impuls van mensenliefde.
Het is dit geweten en de zorg om hun motieven zuiver te houden die al deze auteurs
uit de communistische partij dreef. Hierover heerst er in al de zes verhalen een
merkwaardige overeenstemming. 'De communist moest, zegt Stephen Spender
tekenend, nadat hij tot de Partij was toegetreden, zichzelf van de redenen ontdoen,
die hem tot communist maakten', met andere woorden, de partij trachtte hem te
overtuigen dat zin voor vrijheid, liefde en medelijden met de mensen
'bourgeois'-gevoelens waren, dat er slechts één wet gold, volstrekte en blinde
onderwerping namelijk.
Het is verbijsterend te lezen wat Moskou van haar handlangers in het Westen durft
eisen. Grondprinciep is: de partij is volstrekt onfeilbaar en ieder heeft blindelings
haar dictaat te volgen. Kritiek of een andere mening is niet toegestaan. Verdere
beginselen zijn: het doel heiligt de middelen, de leugen is even waardevol als de
waarheid, en: recht en onrecht kunnen beide even goed tot het doel voeren. Al de
samenstellers van het boek kwamen vroeg of laat in botsing met deze leefregels, die
hun menselijk geweten niet verteren kon. Bijna vermakelijk is wat Silone vertelt
over een oproep naar Moskou van de kopstukken uit het Westen om zich afkeurend
uit te spreken over een ingezonden protest van Trotski in 1927. Allen werden verzocht
dit proteststuk af te keuren, maar het stuk zelf kregen zij niet te horen of te zien; zij
moesten maar vertrouwen hebben in de partij.
De redenering van het dialectisch materialisme, zo afdoende voor de blinde
partijleden, bleek niet sterk en overtuigend genoeg voor mensen die zich nog enig
recht op persoonlijkheid voorbehielden. Volgens dit dialectisch materialisme geschiedt
alles met ijzeren noodzakelijkheid. Het ene volgt noodzakelijk uit het andere. Het
kapitalisme zal ineenstorten volgens mechanische wetten tengevolge van
tegenstrijdigheden binnen het kapitalisme zelf. Dan volgt vanzelf de machtsovername
door het proletariaat volgens dezelfde mechanische ontwikkeling. De dictatuur van
het proletariaat zal echter eveneens automatisch wegvallen, zodra de arbeiders geen
vijanden meer hebben en er geen klassen meer bestaan. De partij en haar methodes
zijn slechts een schakel, een historisch noodzakelijke schakel, in dit verloop. Wie
dus de partij volgt zonder zich om bourgeois-bezwaren van goed of kwaad, van recht
of onrecht te bekommeren, schakelt zich in in het noodzakelijk historisch verloop
der wereldorde.
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ik dit denk, is dat te veel macht geconcentreerd is in de handen van te weinig mensen.
Omdat ik niet geloof dat de centrale organisaties tot iets anders in staat zijn dan de
heerschappij in te stellen van een bijzonder wraakgierige en naijverige bureaucratie,
meen ik niet dat ik mijn eigen oordeel ondergeschikt moet maken aan het hunne. De
communisten vertegenwoordigen een graad van centralisatie zoals die tot nu toe
onbekend was. De politieke partij is zelf gecentraliseerd en afhankelijk van de leiding
van een paar mannen.'
Het getuigenis der zes auteurs wordt ingeleid door Richard Crossman M.P. met
een beschouwing over het tijdperk tussen de twee oorlogen, waarin hij enkele
merkwaardige dingen zegt. De intellectuelen, zo schrijft hij, die in deze periode tot
de communistische partij toetraden, deden dit uit wanhoop en uit eenzaamheid. Hun
wanhoop was dat de democratie niet in staat zou zijn het fascisme te stuiten en hun
eenzaamheid bestond hierin dat zij het fatale van het fascisme doorzagen en het
wilden bestrijden, toen een dergelijke houding nog niet als achtenswaardig gold.
Crossman ziet de grote bekoring die het communisme op vele mensen uitoefende
hierin dat het niets bood en alles vroeg, daarbij inbegrepen het afstand doen van
geestelijke vrijheid. 'De kracht van de Katholieke Kerk is altijd geweest, dat zij de
opoffering van die vrijheid eiste zonder enige inschikkelijkheid en geestelijke trots
veroordeelt als een doodzonde.' Hij vermoedt dat in deze overeenkomst de reden is
te zoeken dat het communisme in Katholieke landen zoveel meer succes heeft dan
in Protestantse. 'De Protestant is van huis uit een conscientieus opponent tegen
geestelijke onderwerping aan de een of andere hiërarchie.'
Hoe vreemd dit laatste mag klinken, dat er werfkracht kan schuilen in het stellen
van hoge eisen is niet te ontkennen en dat de Katholieke Kerk de opoffering der
geestelijke vrijheid vraagt inzover zij volledige onderwerping eist aan de Goddelijke
openbaring en de leiding der Kerk is even onbetwijfelbaar. Of daarom ook de
van-huis-uit-Katholiek zich makkelijker voegt in het communistische partij-juk lijkt
echter nogal onwaarschijnlijk. Dit zal wel liggen aan de geaardheid en de politieke
verhoudingen der Romaanse volken. Bij deze laatsten hebben veel meer revoluties
plaats gehad dan in Protestantse landen, wat toch tegen Crossmans redenering pleit.
Crossman besluit zijn inleiding met de woorden: 'De duivel heeft eens in de hemel
gewoond, en zij, die hem nooit hebben ontmoet, zullen waarschijnlijk ook geen engel
herkennen, wanneer zij er een zien', waarmee hij wil zeggen dat wie niet met het
communisme als levensbeschouwing en met communisten als politieke tegenstanders
geworsteld heeft, moeilijk de waarde van de Westerse democratie zal begrijpen.
J. van Heugten S.J.

Het Huwelijkscontract
Ruim anderhalf jaar geleden verscheen een nieuwe uitgave van Prof. Gunzburg's
werk: Het Huwelijks-contract1). Ongetwijfeld zal deze studie, naast het merkwaardig
werk van Prof. Kluyskens, (Het Huwelijkscontract) aan onze Vlaamse advocaten,
magistraten en notarissen en vooral aan onze studenten grote diensten bewijzen, te
meer daar door een systematische en methodische bespreking der artikelen van het
1) NICO GUNZBURG, Het huwelijkscontract in België en Frankrijk. - 3e druk, 'De Sikkel',
Antwerpen, 1948, 378 blz., Fr. 280.
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teken van een ruimere medezeggenschap van de vrouw in het economisch leven, en
van een grotere gelijkschakeling der beide echtgenoten; dit wellicht onder invloed
van buitenlandse wetgevingen als de Duitse en de Zwitserse. In deze derde uitgave
van zijn werk hield schrijver ruimschoots rekening met deze ontwikkeling, zonder
daarom in het stelsel van het vigerende huwelijksgoederenrecht, dat met de gevoelens
van ons volk overeenkomt, revolutionaire wijzigingen te willen voorstellen.
Wij kunnen betreuren dat de auteur de onveranderlijkheid van de
huwelijksovereenkomsten meent te moeten bestrijden. De door hem aangevoerde en
aan anderen ontleende argumenten lijken ons niet doorslaggevend.
De oude auteurs billijkten de onveranderlijkheid der huwelijkscontracten op
verschillende argumenten, die ook nu nog hun waarde grotendeels behouden. Als
eerste motief werd door deze auteurs aangegeven dat de huwelijksovereenkomst een
pact is, gesloten tussen de familie van de aanstaande echtgenoot en de familie van
de aanstaande echtgenote, die er beide belang in hebben dit pact naderhand
ongewijzigd te laten. Men steunde vervolgens op het gewoonterecht, waardoor het
aan de echtgenoten verboden was elkander schenkingen te doen. Zoals Prof. Gunzburg
zelf in zijn voorwoord terecht liet opmerken, bezit ons volk in het familierecht een
oerechte overlevering; onze bevolking, vooral van het Vlaamse land, beschouwt het
huwelijk als een onverbreekbare band. Wat kan voor de eenheid van het gezin
dienstiger zijn dan de onveranderlijkheid van de huwelijksovereenkomst? Het
huwelijkscontract wordt, volgens sommige rechtsgeleerden, beheerst door dezelfde
principes als het sacrament van het huwelijk en is daarom even onverbreekbaar. Niet
dat uit de onverbreekbaarheid van het huwelijk noodzakelijk de onverbreekbaarheid
en onveranderlijkheid van het goederenstelsel der echtgenoten volgt, doch de
onveranderlijkheid van het huwelijksregime is het natuurlijk corollarium van de
stabiliteit van de familie. Met de meeste commentatoren van het B.W. menen wij,
met inachtname van de hoger aangegeven motieven, de onveranderlijkheid van de
huwelijksovereenkomsten vooral te moeten verdedigen in 'het belang van de
echtgenoten zelf', en in 'het belang van derden', die gevaar lopen gedupeerd te worden
indien voortdurende wijzigingen aan het huwelijksregime kunnen worden aangebracht.
In de inleiding op zijn werk stelt de auteur de vraag of het huwelijk kan beschouwd
worden als een privaatrechtelijk contract. Hij betoogt dat 'katholieke schrijvers zich
weleens tegen het begrip van het huwelijk als zuiver privaatrechterlijk contract
verzetten.' Zij steunen, vervolgt Prof. Gunzburg, onder meer op de katechismus, 'die
het huwelijk bepaalt als een sacrament, waardoor man en vrouw zich tot echtgenoten
verbinden en genade ontvangen om de plichten van de huwelijksstaat naar behoren
te vervullen.' En de schrijver besluit: 'Een sacrament is volgens de katechismus een
uitwendig teken, waardoor genade wordt aangeduid en gegeven.'
Een dergelijke zienswijze ontkent echter het wezen zelf van het huwelijkscontract
tussen gedoopten, en tevens van het huwelijk als sacrament. Het kerkelijk Wetboek
immers zegt uitdrukkelijk dat, zodra een huwelijk tussen gedoopten wordt gesloten,
dit huwelijk 'ipso facto' het sacrament is.
De woordkeuze van de auteur bestempelen wij, om het zo zacht mogelijk uit te
drukken, als ongelukkig! Immers katholieke schrijvers zullen niet steunen op de
'katechismus' doch op de 'Openbaring', op het woord van God zelf ter staving van
hun bewering dat het huwelijk een sacrament is. Ten slotte is de definitie van het
sacrament, zoals deze
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door Prof. Gunzburg wordt opgegeven, onvolledig, daar zij een essentieel element
mist! Een sacrament nl., is een uitwendig teken, door Christus ingesteld, en dat dus
aan Christus zijn kracht ontleent.
Wij betreuren in een werk als dit de geringe waardering voor het huwelijk als
sacrament, te meer daar de auteur het huwelijk als 'staat', 'gebouwd op wederzijdse
liefde, eerbied en vertrouwen' zeer hoog acht, en daar het werk groeide uit een oprecht
verlangen zoveel mogelijk ideale rechtsbetrekkingen in deze zo belangrijke sociale
aangelegenheid te verzekeren.
J. Beyer

Een fraai boek
Als ik met volle overtuiging dit werk over de Gemeenschapsleer voor het
Bedrijfsleven1) een 'fraai boek' noem, dan is dat niet omdat het zou uitmunten door
originaliteit, dingen zou hebben te voorschijn gebracht, die te voren zo goed als
onbekend waren. Het tegendeel is veeleer waar. De door de schrijver gevolgde auteurs
- voor de vuist weg noem ik een pater Angelinus, een Brugmans, een Ydo - worden
door de schrijver met grote openhartigheid genoemd en hun beschouwingen veelal
eenvoudigweg gevolgd. En ook deze auteurs zijn meestal niet van een grootte, dat
men van grondleggers of zelfs zelfstandige ideeëndragers zou moeten spreken.
Neen, de reden om dit boek zeer te prijzen en warm aan te bevelen moet worden
gezocht in de zo geslaagde poging om de geestelijke achtergrond te schilderen van
de belangrijke hervormingen, die bezig zijn zich met name in de Nederlandse
samenleving te voltrekken. Daaraan bestaat de behoefte ten zeerste en niet minder
aan de door de auteur zo met het hart geschreven beschouwing over de geestelijke
inhoud en de zedelijke inhoud van wat met medezeggenschap en bedrijfsorganisatie
tot stand kwam en tot stand moet gaan komen.
Want het is daarbij niet alleen een zaak van perfecte organisatie - hoe nodig ook.
Het is en blijft de hoofdzaak, dat de mens tot zijn werkelijke geestelijke waarde wordt
opgeheven, waartoe hij nu eindelijk de middelen krijgt door een diepgaande
maatschappelijk-economische hervorming. Wij willen het geestelijk leven van ons
land en deze westerse landen - voor het Oosten kunnen we, helaas, voor deze tijd
geen hoop opbrengen! - zich zien uitstrekken wijd buiten de kringen van de
bevolkingsgroepen, die tot dusver vrijwel het monopolie van de cultuur hebben
gehad. (Waarbij maar geen oordeel over de geestelijke en zedelijke waarde van die
cultuurbijdragen hier wordt uitgesproken!)
Daarvoor heeft Nuyens oog gehad en uit alles van dit goed geschreven boek proeft
men, dat zijn hart hiervoor klopt. De ondernomen hervormingen moeten tot de mensen
gaan en zij moeten door de mensen worden bezield. Vandaar zijn vreugde over de
evolutie van de bedrijfsgemeenschap, - Hoofdstuk II - het opgestuwd worden van
de massa's der arbeiders uit de poelen van ellende der 19e eeuw naar de vreedzame
omwenteling van onze tijd. Vandaar zijn enthousiast onderzoek naar Gezag en
gezagsdragers - in Hoofdstuk III - en de hoge eisen, die hij aan de chefs van het
1) Dr F.J.C.J. NUYENS, bedrijfssocioloog bij de Staatsmijnen, Gemeenschapsleer voor het
Bedrijfsleven, met een voorwoord van Dr Ir Ch. Th. Groothoff. - N.V. Noord-Hollandse
Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1950, 238 pp., geb. f 7,90.
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bedrijfsleven stelt. Vandaar ook zijn gezonde strijd tegen het overdreven specialisme
van het onderwijs van onze tijd
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aan universiteiten en hogescholen - in de Bijlage, - waardoor geen leiders worden
gekweekt en aan de bedrijfsleiding, die door de nieuwe stijl van het bedrijfsleven
nodig is, enorme schade wordt toegebracht. Het Kader van de moderne onderneming
heeft uit dit bijzonder geestelijk gezichtspunt zijn bijzondere aandacht. In twee
hoofdstukken wijdt hij er volle aandacht aan - Hoofdstuk VI en Hoofdstuk VIII. Hier
zou ik willen opmerken, dat de auteur zich nog niet al te goed heeft ontworsteld aan
het Amerikaans sociologisch 'schooltje', zich daar nog niet voldoende critisch
tegenover heeft geplaatst. Gegeven de grote hoeveelheid tijd, die alle werkenden aan
het productieproces moeten besteden, is - willen wij het hoge geestelijk niveau
bereiken, dat ook aan Nuyens voortdurend voor ogen staat, - niet anders mogelijk,
dan dat de kadertraining gezien wordt in een algemener en nobeler licht dan dat van
de bloeiende onderneming, de welvarende werkers inbegrepen. Een groot deel
moderne bedrijfssociologie heeft daar nog maar weinig oog voor - en wij zien uit
naar katholieke sociologen - onder wie Nuyens reeds zo'n goede plaats inneemt - die
zich van alle 'amerikanisme' op dit punt weten los te maken en eigen geluid gaan
geven.
Het meest heeft mij behaagd de strijd tegen 'vooroordelen', die Nuyens in het
achtste hoofdstuk voert. Voor Nederland kan een socioloog wel niets nuttigers doen
dan die strijd met kracht aan te binden. Het wemelt hier toch steeds van vooroordelen,
zelfs tegen de best historisch verantwoorde hervormingen. Zich met name in te
denken, dat de arbeiders van hoog tot laag in betrekkelijk weinige jaren nu geheel
andere wezens zullen zijn uit het oogpunt van sociale-, economische- en rechtspositie
kunnen zeer velen - en op plaatsen van betekenis - zich nauwelijks voorstellen. Het
is zo heel anders dan zij het hebben gekend!...
Uit elke bladzijde van dit boek spreekt een hoge gezindheid. Meer nog daardoor
dan door de grote eruditie, die er aan ten grondslag ligt, zal het goed doen - en wordt
dan ook door mij in vele handen gewenst.
Prof. Dr J.A. Veraart

Boekbespreking
Godsdienst
Priesterlijke spiritualiteit. Verslagboek van de Priesterstudiedagen te
Stein (L.). Augustus 1947. Sint Gregoriushuis, Utrecht, (1948). 184 blz.
f 3,50. Priesterschap en humanisme. Verslagboek id, Aug. 1948. ibid.
(1949). 205 blz. f 3,75. Het gemengde leven. Beschouwing en actie der
priesters. Verslagboek id. Aug. 1949. ibid. (1950). 144 blz. f 2,75.
De verslagboeken dezer studiedagen, en nog meer studiedagen zelf, zijn van groot
nut voor de Nederlands sprekende priesters, ten einde te groeien in inzicht en idealisme
met betrekking tot hun priesterwerk maar vooral hun eigen volmaaktheid. In
'Priesterlijke Spiritualiteit' handelen fundamentele beschouwingen over 'De
Spiritualiteit van de diocesane Clerus' (K. de Beer), 'Priesterschap en Apostolaat' (G.
de Gier), 'Kloosterleven en Priesterschap' (A. Munsters) en 'De Priesterlijke
Spiritualiteit' (M. Smits van Waesberghe.). Wij hadden graag gezien dat Dr de Beer
bij de bronnen der spiritualiteit van de diocesane clerus ook expliciet had genoemd
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de geest en vorm waarin de Latijnse Kerk al sinds vele eeuwen haar priesterschap
laat leven, welke die is van het celi-
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baat, de maagdelijkheid. Hetgeen dan aan P. Munsters een nog krachtiger fundament
gegeven had voor de dienst die het kloosterleven aan de diocesane priester kan
bewijzen, - met volkomen eerbiediging overigens van de hem eigen spiritualiteit.
De vraag hoe de priester in en toch niet van de wereld kan zijn wordt nog verder
behandeld in de twee volgende verslagboeken. In 'Priesterschap en Humanisme'
behandelt A. Vugts 'Het christlijk Humanisme of de verhouding van natuur en
bovennatuur', en A. Munsters 'Priesterlijke ascese en humanistisch levensideaal'. In
het derde verslagboek wordt 'Het gemengde leven, beschouwing en actie' beschreven
door A. Schellekens, terwijl daarbij aansluiten: 'Het inwendig leven, oorzaak van het
apostolaat naar de volmaaktheid' door Jac. Adriaanse.
Bij deze meer theoretische beschouwingen sluiten zich telkens nog besprekingen
aan welke direct op de praktijk zijn gericht van zielzorg en vooral priester-opleiding,
terwijl het beschouwen van een levende figuur op elk congres (resp. Deken Tijssen,
Poppe, Poels) deze boeken nog belangrijker maakt.
P. Schoonenberg
R. GARRIGOU-LAGRANGE O.P., Het zieleleven van de christen. De
drie perioden van het inwendig leven als inleiding tot het leven des Hemels.
Nederl. vertaling van Eug. RUYS O.E.S.A. Eerste boek. - De Toorts,
Heemstede, 1949. 412 blz., geb. f 12,50.
P. Garrigou-Lagrange is wel de meest bekende onder de nu levende dominicaanse
theologen. En hij verdient dit zowel om de omvang van zijn oeuvre als om zijn
'beproefde en soliede doctrien'. Hij heeft ook baanbrekend werk verricht met name
op het gebied der theologie van het geestelijk leven. Welnu, van zijn werken hierover
is het boek 'Les trois âges de la vie intérieure' een samenvatting, en van deze 'summa'
is de eerste helft in nederlandse vertaling verschenen.
Dit 'eerste boek' bevat twee delen: een over 'bronnen en doel van het inwendig
leven' in het algemeen, en een over 'de zuivering van de ziel bij de beginnenden',
terwijl de volgende fazen in een tweede boek ter sprake zullen komen. In het tweede
deel wordt uitvoerig gehandeld over het 'genade-organisme' van de christen, de
inwoning der Allerh. Drieëenheid in zijn ziel en zijn verbinding met Christus in Diens
mystiek lichaam. Daarna wordt het centrale begrip der christelijke volmaaktheid
ontleed en verduidelijkt, en vooral de leer der drie perioden van het geestelijk leven
ontwikkeld. Ten slotte nog twee hoofdstukken over de uitwendige bronnen der
volmaaktheid: de geestelijke lezing en de geestelijke leiding. Het tweede deel, over
de zuiverende weg, behandelt de te verwijderen beletselen in het geestelijk leven,
de actieve zuivering daarvan, en de bronnen van de zuiverende genade, de Biecht,
de H. Eucharistie en het gebed, terwijl een belangrijk hoofdstuk over 'de vertraagde
zielen' dit deel sluit.
Dit werk is baanbrekend inzover het over een in de 18e eeuw opgekomen absolute
scheiding van ascese en mystiek heen teruggrijpt naar een meer traditionele synthese.
Daarom worden onder 'mystiek' niet verstaan de buitengewone verschijnselen van
begenadiging in sommigen, maar de weg der verlichting en vereniging, te beginnen
met de passieve louteringen en de ingestorte beschouwing. Deze laatste is volgens
P. Garrigou een normale uitbloei van het genadeleven, de top van de normale weg
naar de hemelse schouwing, hoewel zij, vooral wegens gebrek aan medewerking in
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de voorbereiding, toch vrij uitzonderlijk blijft. Tot deze ingestorte beschouwing
bestaat wel een algemene verwijderde roeping, hoewel de naaste roeping ertoe beperkt
is. Deze stelling zal ongetwijfeld de liefde voor het inwendig leven stimuleren, terwijl
schr. geenszins aanzet tot een overhaast 'brûler les étapes', daar hij uitdrukkelijk wijst
op de noodzakelijke actieve louteringen die de passieve moeten voorafgaan.
P. Schoonenberg
Dr Olaf HENDRIKS Assumptonist, Aan de diepe bronnen van het lijden.
Bijdrage tot de thomistische spiritualiteit. - Paul Brand, Bussum 1949, 192
blz., geb. f 4,90.
Sint Thomas heeft verspreid in zijn
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werken, en met name in zijn commentaar op het boek Job, een gehele theologie van
het lijden, welke schr. hier systematisch aan ons voorlegt. Het lijden dat hier behandeld
wordt is dat der rechtvaardigen, dat dus niet verklaard kan worden als een straf voor
persoonlijke zonden; het verband van élk lijden met de zonden der wereld wordt hier
niet uitgewerkt. Des te duidelijker idee echter krijgen wij van de noodzaak van het
lijden ter vervolmaking van 't christelijk leven, 'n noodzaak volgend uit het karakter
van dat leven als deelname aan het goddelijk leven en als navolging van Christus.
Een diepgaand hoofdstuk over de natuur en uitwerkselen der passieve louteringen
volgens Sint Thomas sluit hierbij aan, terwijl een bibliographie het boek sluit. Het
geeft geen 'vlotte' geestelijke lectuur, maar de ernstige studie ervan zal voor het eigen
zieleleven en voor de geestelijke leiding nuttig zijn. Het geeft een goede aanvulling
op een soms te eenzijdig-humanistische trek van sommige moderne 'spiritualiteiten'.
P. Schoonenberg.
Dr K. SCHILDER, Christus in zijn lijden. Overwegingen van het
lijdensevangelie. I: Christus aan de ingang van zijn lijden. Kok, Kampen,
1949, 2e herz. en verm. druk, 584 blz. f 13,25 per deel.
Schrijver van dit boek is de bekende professor Schilder van Kampen, wiens optreden
in de laatste decennium beroering en scheuring heeft teweeggebracht in de
Gereformeerde Kerk van Nederland. De 26 hoofdstukken geven 'lijdensmeditaties'
over gebeurtenissen vanaf Christus' eerste lijdensvoorspelling tot aan zijn
gevangenneming. Het zijn inderdaad lijdensmeditaties in de verheven zin van een
betrachten van Christus' persoon en werk, met name van zijn actieve gehoorzaamheid
aan Vaders woord in de Schriften. Van de andere kant lijkt ons de hogelijk rhetorische
stijl van de schrijver met allerlei persoonlijke woordvormingen de 'meditatie' niet
juist te bevorderen. Zijn, overigens penetrante, theoligie is daarbij uitgesproken en
fel anti-katholiek.
P. Schoonenberg
Georg BICHLMAIR S.J. Christentum, Theosophie und Anthroposophie.
Eine geistige Begegnung. Herder, Wien, 1950, 86 blz. 5.8.
Nu de mensheid als nooit te voren zucht onder de poging om haar een materialistische
levensbeschouwing op te dringen, rijst de vraag hoe de verschillende stelsels die zich
als spiritualistisch aandienen zich tot elkaar verhouden. Welnu het christendom
enerzijds, en daartegenover de twee andere stelsels die in dit boekje behandeld en
onder het begrip 'neognosticisme' worden samengevat, bedienen zich van vele gelijke
termen waaraan echter een geheel verschillend begrip ten grondslag ligt. Dit laat P.
Bichlmair in dit boekje zien door ideeën als 'het goddelijke in de dingen', 'het ontstaan
der wereld', 'bovenzinnelijk en bovennatuurlijk', 'de Christus', 'de vergeestelijking
der mensen' enz. eerst volgens theosophie en anthroposophie te beschrijven, daarna
ze te becritiseren en er het christelijk begrip tegenover te stellen. Deze werkwijze
streeft inderdaad naar een geestelijke ontmoeting.
P. Schoonenberg
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Dr W. LAMPEN O.F.M. CAP. Winfried-Bonifatius, - P.N. van Kampen
& Zoon N.V. Amsterdam, 1949, 144 pp.
Als pater W. Lampen over Willibrord of Bonifatius schrijft, kan men er zeker van
zijn gedegen kost voorgezet te krijgen. Zulks is dan ook het geval met het 45ste
deeltje van de 'Patria'-serie, dat Winfried-Bonifatius tot onderwerp heeft. Na een
korte bespreking der bronnen, beschrijft L. in een negental hoofdstukken het historisch
leven van deze heilige en wijdt naarna een hoofdstuk aan de sagen en legenden, die
rondom deze figuur geweven zijn en het laatste hoofdstuk aan de verering die in de
loop der tijden deze geloofsverkondiger is ten deel gevallen. Niettegenstaande de
beknoptheid, die zich de schrijver heeft opgelegd, is deze monografie uiterst leerzaam.
Zij toont tevens aan, hoezeer de auteur zich in deze stof heeft ingewerkt. Een tiental
afbeeldingen illustreren de tekst. Een uitvoerige lijst van persoons- en plaatsnamen
bewijst, zo het nog nodig was, welk een voorname rol
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Bonifatius in de kerstening van West-Europa heeft gespeeld en hoezeer zijn
nagedachtenis bij het nageslacht levendig is gebleven.
De lezing van deze bijdrage tot de hagiografie zal geen ontwikkelde te leur stellen.
K.J.D.
John CARR, C.ss.R., Maria Goretti, martelares der zuiverheid. - Desclée
De Brouwer, Brugge-Amsterdam, 1950, 96 pp., geïll., Fr. 25.
Een onder alle opzichten 'goedkoop' boekje. Hinderlijk conventioneel, en nutteloos
uitvoerig in de beschrijving van Maria's marteldood. Misschien kán er over deze
heilige wel geen boek geschreven worden, en moet haar boodschap beperkt blijven
tot de verpletterende eenvoud van één enkel woord: 'neen'. Gods boodschap voor
een generatie die met psychologische analyse alles wil goedpraten? In elk geval lijkt
het ons een vergissing, deze brochure - we schreven bijna 'dit vrome prulletje - de
eer van een vertaling te hebben waardig geacht. Jammer voor de keurige uitgave en
de mooie, goed gekozen foto's uit de film.
L. Monden
Leo TREZE, Broze vaten. - Sheed and Ward, Antwerpen, 1950, 140 pp.,
geb. Fr. 65.
De priester moet band zijn tussen hemel en aarde; hij moet geheel van God zijn en
toch ook geheel van de mensen. In dit moeizaam, strijdend samengaan van het hoogste
met het banaalste ligt de schoonheid maar ook de tragiek van zijn priesterlijk bestaan.
'Broze vaten' is niets anders dan een dagboek van die strijd, zich uitstrekkend over
de gewone gebeurtenissen van een doodgewone dag uit een gewoon priesterleven.
Bij elk uur of half uur van de dag maakt Pastoor Trese zijn gemoedelijke
beschouwingen. Hij doet het met onbevangen eerlijkheid, diep-priesterlijke vroomheid
en rake zelfhumor. Toestanden en verhoudingen zijn typisch-Amerikaans, maar
eenieder zal zonder moeite het boek op eigen golflengte overschakelen.
Prettige verpozingslectuur voor priesters met drukke bezigheden; rijke meditatiestof
voor seminaristen en jonge priesters en, voor weinig bemiddelde beurzen, het ideale
geschenk bij een priesterwijding.
L. Monden
Alan KEENAN, O.F.M., Neuroses and Sacraments. - Sheed and Ward,
Londen, 1950, XII-163 pp., geb. Fr. 68.
Het boekje doet bij eerste lezing een beetje eigenaardig aan. Men verwacht een
diepergaande studie doch leest korte hoofdstukjes die zeer geschikt zijn als geestelijke
lezing voor christenmensen die ietwat over hun zenuwen heen zijn en ook voor de
anderen. De inschakeling van ons leven in Christus, Hoofd van het Mystiek Lichaam,
door de aanwending van de sacramentele genade is immers de beste therapie en het
beste middel voor gezondhouding van onze geest. Specialisten zullen hier niet veel
in zien. Doch de kalme, konkrete, angelsaksische, soms simplistisch aandoende toon
werkt geruststellend. Meer hoeft men niet te zoeken in dit boekje.
A. Snoeck
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Het Triptiek van het Godsrijk. Handboek van de katholieke leer door
Dr N.G.M. vAN DOORNIK, S. JELSMA en A. VAN DE LISDONK,
Missionarissen van het Heilig Hart en verbonden aan 't Una Sancta-werk
te 's Gravenhage. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950, 452 pp., geb. f
4,90. B. Fr. 75.
Dit up-to-date handboek heet triptiek, omdat de schrijvers als basis van hun apologie
genomen hebben het drieluik: Profeten - Messias - Godsrijk. Niet dat dit de indeling
van het boek is maar de hoofdlijn van hun apologetische beschouwing. Het boek
ontvouwt zich na een inleidend hoofdstuk over de idee God in vier delen: de stichting
van de Kerk, de leer der Kerk, het leven in de Kerk, en de voltooiing der Kerk. De
uiteenzetting dwaalt niet af in persoonlijke opinies over het katholiek geloof, maar
geeft helder wat de leer van de Kerk is. Het bijzonder cachet krijgt het boek, doordat
de schrijvers uit lange ervaring en psychologisch doorzicht in de ziel van de huidige
mens, de vorm
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hebben gevonden, waarvan verwacht mag worden, dat zij elke zoekende, hetzij
katholiek, hetzij niet-katholiek bijzonder zal aanspreken, 't Laat de leer van de Kerk
zien zoals deze leeft in de genadegemeenschap met Christus. Zeer aanbevolen. De
zeer lage prijs voor dit boek moge meehelpen voor een grote verspreiding.
Ch. N

Theologie en philosophie
Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland. Jaarboek
1949. Voordrachten en discussies. - Gooi & Sticht, Hilversum, 1950, 203
blz. f 4,90.
De goede zorgen der uitgeverij Gooi & Sticht maakten de uitgave van dit tweede
jaarboek mogelijk, dat door zijn voordrachten en niet minder door de weergave der
discussies een beeld geeft van de verworvenheden en problemen der katholieke
theologie in Nederland. Dat hierbij vragen over de bronnen en de methode midden
in de belangstelling staan bewijzen drie bijdragen, nl. over 'de taak van de
verstandelijke argumenten bij de voorbereiding tot de geloofsact' (A. Kerssemakers),
'openbaring, traditie, Heilige Schrift, magisterium' (B. van Leeuwen) en 'de waarde
der dogmatische formulering' (C. Sträter). Speculatieve uitwerkingen geven P.
Ploumen over 'Maria's verdiensten voor het mensdom', en A. van Kol over 'de
vruchten der H. Mis'. De theologia moralis en spritualis is vertegenwoordigd door
bijdragen van J.A. de Goeij over het 'voluntarium indirectum', en van K. de Beer
over 'de spiritualiteit van de diocesane clerus'. Een blik in de geschiedenis der
scholastieke theologie geeft ons A. Maltha, sprekend over 'B. Petrus a Tarantasia',
terwijl J.A. Schellekens in zijn voordracht 'over het wezen der gemeenschap en der
maatschappij' (een kritiek op de bekende maatschappijleer van P. Angelinus) een
wijsgerig onderwerp behandelt dat met de theologische interpretatie van het Corpus
Christi mysticum allerinnigst samenhangt. Aanbevolen aan belangstellende
katholieken en niet-katholieken.
P. Schoonenberg
Yves CONGAR en Fr. VARILLON, Priester en leek in de Kerk. Ingeleid
door Dr Ir Ph Tellegen. Nederlands van Dr W. Schuijt. - F.W. de Koning,
Laren, (1950), ('Irenika' nr. 1). 102 blz.
Deze nieuwe reeks 'Irenika' wil handelen over 'brandend actuele problemen op het
terrein van de levensbeschouwing' (hetgeen zij overigens met vrijwel alle
brochurenreeksen gemeen heeft). Men heeft het goede idee gehad, om ons hierin
met enige franse publicaties bekend te maken, die ook ons Nederlandse denken
kunnen bevruchten. In dit eerste deeltje schrijft een bekend theoloog en een
aalmoezenier der Katholieke Actie voor de franse jeugd over de verhouding priester
- leek. Vooral het meer theoretische betoog van P. Congar verdient onze aandacht.
Het is zeer bevruchtend, hoewel het meer een poging blijft dan een definitieve
oplossing. P. Congar legt de nadruk op de eenheid tussen priester en leek, terwijl hij
het verschil tussen beiden slechts als iets oudtestamentisch schijnt te zien, dat ook
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in het Nieuwe Testament tot de eindvoltooiing bewaard blijft. O.i. overdrijft hij daarin
enigermate, daar ook dit 'synagogale' element zelf op nieuwtestamentische wijze
bestaat en aldus niet alleen maar gebonden lijkt aan de voorbijgaande wereld. Wij
zouden de aandachtige lezer van dit opstel willen vragen, om ook het artikel te lezen
dat Dr. F. Malmberg geschreven heeft in het verzamelwerk 'De Hoeksteen'
(Roermond, Romen & Zoon, 1949), hetwelk getiteld is: 'Het mysterie van de
katholieke leek'. De bijdragen van deze beide theologen zullen elkander verhelderen
en aanvullen, tot in de meer praktische conclusies toe.
P. Schoonenberg
Paul DENIS O.P., Les origines du monde et de l'humanité (Etudes
Religieuses nr. 607). - La Penseé Catholique, Luik, 1950, 179 pp., Fr. 45.
Hoewel klein van omvang bezit deze aflevering die verscheen in de collectie 'Etudes
religieuses' een rijke inhoud. De schr. wil een samenhangend beeld geven van de
oor-

Streven. Jaargang 4

102
sprong en van de eerste evolutie van het heelal en van de mensheid. Voor elk van
deze studieobjecten wordt telkens, duidelijk van elkaar onderscheiden, aangegeven
wat de experimentele wetenschappen, wat de Philosophie en eindelijk wat de
Theologie, ieder volgens eigen methode, ons er over leert en met welke graad van
zekerheid. In een kort maar penetrant laatste hoofdstuk geeft schr. een algemene
theorie aangaande de interpretatie van de Genesisverhalen rekening houdend met
het letterkundig genre van het werk en met de godsdienstig - didactische bedoeling
van de gewijde schrijver. Het boek werd voor het ontwikkeld publiek geschreven en
zal, om wille van de klare synthese, met interesse ook door 'vakmensen' worden
gelezen. Voor vele omstreden problemen worden oplossingen aangegeven of
gesuggereerd welke, niet in tegenspraak met het dogma, werkelijk verruimend zijn
en vele moeilijkheden tegen het Geloof kunnen beantwoorden of voorkomen.
J. Van Torre
Richard ARèS, S.J., L'Eglise catholique et l'organisation de la société
internationale contemporaine, (1939-1949). Les faits - les principes - le
programme (Studia Collegii Maximi Immac. Conceptionis, VII). - Facultés
de Philosophie et de Théologie, S.J., Montréal, 1950, 269 pp.
Zoals de ondertitel aanduidt, bestaat dit werk uit drie delen. De 'Faits' zijn het optreden
van het officieel gezag van de Kerk, nl. van de Paus en van de bisschoppen, van af
1899, bij het bijeenroepen van de eerste Vredesconferentie te Den Haag tot einde
1948. Dat documentarisch deel is leerrijk; maar waarom beperkt zich de schrijver
nagenoeg uitsluitend tot de 'Amerikaanse' kerkvoogden - d.w.z. volgens de betekenis
die dat woord heeft voor een Franse Kanadees, de kerkvoogden der Verenigde Staten?
Het derde deel behandelt 'Les propositions constructives de l'Eglise'. Bij de aanvang
er van waarschuwt P. Arès terecht dat het aan de Kerk niet toekomt imperatief
concrete organisatie-voorstellen te doen maar enkel, zoals Z.H. Pius XII het op
Kerstdag 1941 opmerkte, de godsdienstige en zedelijke beginselen naar voren te
brengen die hier in aanmerking komen. De Paus mag evenwel, als gemeenschappelijke
Vader en steunende op een eeuwenoude ondervinding der Kerk, aan zijne kinderen
wenken geven welke 'veel verder kunnen gaan dan de officiële kerkelijke leer, waar
het gaat om praktische bijzonderheden in zake organisatie, maar die dan ook niet
dezelfde bindende kracht bezitten'. In zijne uiteenzetting had de schrijver moeten
aantonen wat de Kerk uitdrukkelijk leert of beveelt en dat ook duidelijk moeten
onderscheiden van hetgeen slechts aangeraden wordt. Wij menen dat hij het niet
voldoende deed. Zijn werk is rijk aan documentatie en daardoor ongetwijfeld
interessant. Door een kernachtige uiteenzetting, die scherper de lijnen trok, had hij
evenwel voor vele lezers beter zijn doel bereikt.
K. du Bois
Paul SIMON, 'Das Menschliche in der Kirche', 3e druk, heruitgegeven
door Dr Hufnagel. - Verlag Herder, Freiburg i.B., 1949, 150 pp., DM.
5.50.
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Dit is de derde, posthume druk van een boek, in 1936 voor het eerst in Duitsland
verschenen, over de menselijke tekortkomingen in de Kerk.
De auteur, een tijd lang professor in de scholastische philosophie en apologetiek
te Tübingen en, sinds de machtsovername van 1934, domproost te Paderborn, bedoelde
niet zozeer de Kerk tegen bestrijders van buiten te verdedigen als wel voor katholieke
intellectuelen duidelijk te maken hoe hun houding moet zijn tegenover het menselijke
element in de Kerk, hoe de Kerk steeds tekorten zal vertonen, inherent aan ieder
mensenwerk, hoe de clerus steeds een zekere beroepsmisvorming zal ondergaan
maar hoe toch ook zeer dikwijls de tegen de Kerk uitgebrachte critiek wordt uitgelokt
door voorbijgaande stromingen, die zelf later blijken al te tijdsgebonden te zijn
geweest.
Ter illustratie bespreekt hij de critieken tegen de menselijke verschijningsvorm
van de Kerk uitgebracht door Rosmini, Kardinaal Manning en Fogazzaro.
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Menig interessante opmerking is bij het lezen op te vangen en het geheel sluit op een
optimistische noot met de vermelding van Augustinus die, na de inname van Rome,
eveneens op een kentering van de tijden, zijn De Civitate Dei schreef, waarin hij
duidelijk de vereenzelviging van Kerk en gevestigde wereldorde, al was het dan die
van het christelijk geworden Roomse wereldrijk, afwijst.
J. Van Torre
Camille SCAILTEUR, Le devoir fiscal. - Desclée De Brouwer, Brugge,
1950, 178 pp., ing. Fr. 69.
Men zal met veel belangstelling dit knap en doordacht werkje ter hand nemen dat
over de kiese werkelijkheid van de belastingplicht handelt. De thesis van de schrijver
is dat de belastingwet een echte wet is die niet louter op straffe doch rechtstreeks in
geweten verplicht.
Eerst krijgen we een kort historisch overzicht van de opvattingen omtrent de
betekenis en de verplichting van belasting. Het belastingrecht berust op het doel zelf
van de staat: 'dont le but est de pourvoir aux besoins sociaux fondamentaux de ses
membres'. Daartoe is het nodig dat de staat over middelen kan beschikken. De
belastingplicht is gefundeerd op het sociale voordeel dat wij uit het staatsbeleid halen.
Dit voordeel voor het individu wordt gemeten naar de goederen die hij heeft
geproduceerd, de rijkdommen die hij heeft verzameld, bewaard of verwisseld, het
verbruik van de ter beschikking gestelde middelen.
De psychologie van de belastingbetaler, in ons land vooral, getuigt van een
verregaand gebrek aan eerbied voor de wet, die hij zonder scrupules ontgaat waar
hij dit maar enigszins kan.
Nochtans is de fiscale wet een echte wet. Voorzeker, onze wetgever heeft lang
gedraald, vooraleer beroep te doen op de zedelijke verplichting. Maar schrijver toont
aan dat sedert 1919 een kentering is gekomen. Voortaan spreekt onze wetgever
duidelijk het geweten van de burgers aan, en straft niet alleen omdat het bedrog
nadelig is voor de schatkist, maar ook omdat men daardoor verkeerd handelt. Er is
dan ook bij ons geen sprake meer van een louter poenale wet, zoals sommige
moralisten meenden. Voorzeker, de fiscale wet moet rechtvaardig zijn d.i. sociaal
dienstig, maar het is niet aan het individu overgelaten daar in ieder geval over te
oordelen.
Het is dan ook zedelijk verkeerd de belastingen te ontduiken. De redeneringen,
die men aanbrengt worden weerlegd, de middelen om het smokkelen tegen te gaan
aangegeven. Dwang is op zich zelf ondoeltreffend. De mentaliteit van ons volk dient
te veranderen door opvoeding, door publiciteit van het belastingswezen, door beloning
van diegene die hun plicht getrouw vervullen enz.
Men moet dit werkje ten zeerste aanbevelen, omdat het veel kan bijdragen tot de
verzedelijking van ons volk, op een gebied waar onze klassieke moralisten wezenlijk
nog te liberaal en te 19de-eeuws aandoen. Het is alleen jammer dat schrijver die
moralisten niet nauwkeuriger aanhaalt en niet grondiger terechtwijst. Een korte
bibliographie sluit het boekje samen met een statistisch aanhangsel.
A. Snoeck S.J.
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Columa CARY-ELWES O.S.B., Law, Liberty and Love. A study in
Christian obedience, foundation of European civilization. With a preface
by Prof. Arnold Toynbee. - Hodder & Stoughton, London, 1950, 256 pp.,
10 sh. 6 d.
Titel en ondertitel geven duidelijk aan de taak die S. zich gesteld heeft. Met
uitzondering van een meer theoretisch exposé van de ideeën van Augustinus en
Thomas, is de verhandeling historisch. De ontwikkeling der verbondenheid van wet,
vrijheid en liefde voert de lezer van het Evangelie, langs de eerste eremieten en het
opkomend monnikendom via de beslissende invloed van Benedictus naar Franciscus
van Assisië. Hierna splitst de weg: het ondermijnd gezag der Anagni-pausen,
Macchiavelli, Luther, Rousseau naar de totalitaire staat van vandaag is het pad links;
rechts gaat de weg van Thomas More, over Ignatius en Newman naar de Pausen van
de laatste tijd. Deze korte inhoudsweergave is hopelijk voldoende om een idee te
geven van het plan van dit boek alsook van de thesis die
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de auteur op originele wijze toelicht en zeer aannemelijk maakt. In zoverre is het een
studie die de aandacht verdient van zowel historicus als cultuurphilosoof.
Wat we - naast een te grote zakelijkheid en soberheid van stijl en compositie betreuren is dat de auteur hier toch wel te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Als
geheel maakt het boek nu de indruk van een verzameling van op zich hoogst
waardevolle notities, waaruit een prachtwerk van veel wijder omvang en meer
diepgang had kunnen groeien. Het blijft waardevol, maar nu toch voornamelijk o.i.
doordat het stimulerend zal werken. Het wijst de weg, het brengt ons echter niet waar
wij - d.w.z. de niet-vaklui - zo graag zouden zijn.
W. Peters
Dr J.L. WITTE S.J., Het probleem Individu - Gemeenschap in Calvijns
geloofsnorm. - T. Wever, Franeker, 1949, Dl I, 379 pp., Dl II, 412 pp., 2
Dl samen f 17,50.
Dit werk verdient in theologische kringen - zowel katholiek als protestant - bijzondere
aandacht, omdat het een van de weinige diepgaande studies is in de oerbronnen van
de protestante dogmatiek over een modern probleem van een katholiek theoloog.
Omdat het zwaartepunt ligt in de interpretatie en objectieve weergave van Calvijns
leer zelf, zoeke men hier niet rechtstreekse beschouwingen over Barth of Kuyper,
ofschoon zich zonder twijfel nieuwe gezichtspunten zullen voordoen om de moderne
protestante theologie vanuit Calvijn zelf te beoordelen. Men schrikke niet voor de
omvang af. Het is in prettige, vlot leesbare stijl geschreven, terwijl T. Wever, de
uitgever van protestants-theologische werken, voor uitstekende druk en afwerking
zorgde.
Ch. N.
Dr M.C. SMIT, De verhouding van christendom en historie in de
huidige rooms-katholieke geschiedbeschouwing. - J.H. Kok, Kampen,
1950, 220 blz. f 4,90.
In dit proefschrift van 'n gereformeerde predikant aan de Vrije Universiteit wordt 'n
uitvoerige studie geleverd over wat de katholieke theologen en philosophen heden
ten dage denken en disputeren aangaande de verhouding tussen het christendom
enerzijds en anderzijds zowel de historische werkelijkheid als ook de wijsbegeerte
en wetenschap der geschiedenis. Dit werk is bedoeld als een voorstudie op een eigen
calvinistische beschouwing, waarschijnlijk in de geest van de 'wijsbegeerte der
wetsidee'. Er ligt een enorme studie verwerkt in deze knappe uiteenzetting, waarin
schr. niet alleen over zijn hoofdproblemen, maar ook over de daaraan ten grondslag
liggende vraagstukken aangaande de analogie van het zijn, de verhouding tussen
natuur en genade, tussen zondeval en verlossing, menswording en kruisdood bijna
alle meningen binnen de hedendaagse katholieke theologie heeft willen doen spreken.
Overigens heeft deze veelheid ook zijn nadelen. Schr. had zich o..i rustiger de vraag
moeten stellen, of de tegenstrijdigheden die hij in de katholieke wijsbegeerte en
belijdenis als ondergrond der disputen signaleert wel waarlijk tegenstrijdigheden zijn
en niet veeleer berusten op de gebrekkige menselijk weergave van het geopenbaard
mysterie of zelfs van de werkelijkheid in haar natuurlijke toegankelijkheid. Zo zou
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b.v. de formule dat de betrekking tussen God en schepsel voor het katholieke denken
valt 'binnen de zijnseenheid' (blz 34) moeten worden aangevuld door te zeggen dat
deze zijnseenheid ook omgekeerd 'binnen' God als te partipiceren zijnsvolheid valt
('in Hem.... zijn we'), en dat deze eenheid dus geen derde is dat God en schepsel
omspant, alvorens haar te verklaren tot 'een vooroordeel van het Rooms-Katholieke
denken' (ibid.). Maar het kan hier niet de plaats zijn, dit boek aan te vullen. Wij willen
het alleen aan de studie van katholieke en niet-katholieke theologen en wijsgeren
aanbevelen.
P. Schoonenberg
Ernst Walter ZEEDEN, Martin Luther und die Reformation im Urteil
des deutschen Luthertums. Bd. 1: Darstellung. - Herder, Freiburg i. Br.,
1950, 402 pp., geb. DM 14.
Een der beste en meest klassieke werken, die wij tot nog toe over dit onderwerp
mochten lezen. Het Duits Lutheranisme wordt beoordeeld naar
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zijn wezenskern: zijn houding tegenover Luther en zich zelf. Uitgaande van Luther
en zijn tijdgenoten, volgen wij met de schrijver de hele evolutie van het Duitse
Lutheranisme tot in de XVIIIde eeuw: de meer objectief gerichte Lutherse orthodoxie
van af het einde der XVIe eeuw, en daarna de steeds grotere doorbraak van het
subjectivisme in het Pietisme enerzijds, de Aufklärung en het Rationalisme anderzijds.
Dit zijn twee aspecten, die reeds in de hervorming van Luther aanwezig waren. Zij
vormden de eigen aard van het Lutherse geloof, zijn dynamiek, maar ook zijn
innerlijke verscheurdheid.
Het is een sobere, rustige en buiten alle polemiek gehouden analyse van de bronnen,
zonder nutteloos vertoon van 'Wissenschaft', een kunstwerk van helderheid en
methodiek. Naar gewoonte zorgde de uitgeverij Herder voor een feilloze uitgave in
smaakvolle band. De schrijver belooft over korte tijd een tweede band, waarin hij
ter illustratie en als bewijsmateriaal de voornaamste documenten en getuigenissen
zal uitgeven. Een enig werk voor al wie zich met moderne religieuze problemen
bezig houdt.
P. Fransen

Psychologie
J. VAN DUYVENDIJK en J.B. VISSER, Nieuwe Zielkunde. - J.B.
Wolters, Groningen, 1949, 8e druk, 231 blz. f 3,25, geb. f 3,75.
In dit boek, dat een hulp wil zijn voor de onderwijzersexamens, worden de zielkundige
kwesties van Christelijk standpunt belicht. Dit standpunt, dat de mens in het juiste
perspectief plaatst, vormt een goed tegenwicht tegen de beknoptheid van dit werkje;
men treft er slechts de quintessens der gegevens en problemen aan. Wie, naar de titel
laat vermoeden, iets nieuws zou verwachten, zal veel moeite hebben dit te vinden.
De beknoptheid komt nog sterker tot uiting doordat men zoveel mogelijk terreinen
heeft willen bestrijken. Als studieboek, dat inzicht moet verschaffen, voldoet dit
werk geenszins, maar als repetitietabel voor een onderwijzersexamen schijnt het zijn
nut te hebben.
A. Schrijnemakers.
W. HELLPACH, Geopsyche, (De invloeden van weder en klimaat,
bodem en landschap op het zieleleven van de mens:). - H.P. Leopold,
's Gravenhage, 1949, 219 blz. geb. f 8,90.
De schrijver motiveert de titel 'Geopsyche' door het feit, dat het landschap, het weer
en het klimaat behoren tot de aarde als planeet en dat ook eventuele invloeden van
elders toch slechts via de aarde en haar dampkring op ons kunnen inwerken. Het
eigenlijke onderwerp van dit werk is het psychische aspect van de zintuigelijke
indrukken en de tonische effecten (levensspanning, vitale toestand van het organisme),
die genoemde gebieden bij de mens teweegbrengen.
Hier is geen wichelroedeloper of 'n aardstralenspecialist aan het woord, doch de
ervaren physische en physiologische wetenschapsmens. De schrijver beweegt zich
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geen enkel moment op occult gebied, doch houdt zich strikt aan de geconstateerde
physische en physiologische feiten en bij 't zoeken van een verklaring blijft hij binnen
de kring der positieve gegevens.
Duidelijk wordt aangetoond, dat de mens met zijn lichaam ingeschakeld is in de
physische en biologische wereld en dat deze via het lichaam de psyche beïnvloeden.
Met een overvloed van gedetailleerde gegevens toont hij de feiten aan, doch bij
het zoeken naar een verklaring moet hij zich meestal tevreden stellen met het aangeven
van de mogelijke tussenschakels tussen weer, klimaat, bodem en landschap enerzijds
en de psyche anderzijds. Ofschoon deze wetenschap nog in een preliminair stadium
verkeert, toont ze toch reeds haar enorm belang voor het begrijpen van de
schommelingen in de psyche van de individuele mens. Voor de zielzorger, de
psychotherapeut en de medicus ligt hier reeds een massa kostbaar materiaal verzameld.
Doch ook voor de geinteresseerde, hetzij uit louter wetenschappelijke belangstelling,
hetzij uit verlangen naar beter begrijpen
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van zijn eigen erfelijke en verworven constitutie, is dit boek een bron van veel
ophelderingen en geruststellingen. In een tijd als de onze, waarin ongeacht het weer,
het klimaat of de streek zoveel intellectuele prestaties worden verlangd, is dit boek
zeer welkom door aan de tobbers meer inzicht te geven en hun zodoende te leren
zich naar de omstandigheden te richten, waardoor niet alleen de geestelijke prestaties
zullen worden opgevoerd, maar ook de levensvreugde groter zal worden. Hiertoe zal
niet weinig bijdragen het inzicht, dat het geen zin heeft nog langer melancholisch te
piekeren omwille van een vermeende ernstige kwaal, die in feite een 'normale' reactie
blijkt te zijn.
Wat in dit boek ook naar voren komt is dat veel volksopvattingen in de grond
wetenschappelijk verantwoord zijn, doch dat slechts de naieve causale verklaring
deze opvattingen in discrediet heeft gebracht.
A. Schr.
H.R. WIJNGAARDEN, Hoofdproblemen der Volwassenheid. - Uitg.
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1950, 268 blz., geb. f 6,90.
Een boek, dat ontstaan is uit het contact met mensen, die worstelen met te sterk
geaccentueerde levensproblemen. De schrijver staat nogal onder invloed van de leer
van Jung, wat in zoverre een voorsprong is, dat Jung de eenzijdigheid tracht te
ververmijden en het hogere in de mens aanvaardt als een even reeële werkelijkheid
als het biologische. Daardoor biedt de leer van Jung een meer bevredigende basis
voor de psychotherapie en daarom ook kan de schrijver - die zelfs overtuigd is van
de noodzakelijkheid ener Christelijke levensbeschouwing voor de psychotherapeut
- het wezen van de mens vanuit religieus standpunt zien, nl. als 'Gods beeld en
gelijkenis' en de zondeval aanvaarden als de grote breuk in de mens. Hierdoor komt
een voorname werkelijkheid naar voren, nl. dat de verwaarlozing van het religieuse
vaak de oorzaak en de terugkeer tot het religieuse even vaak de oplossing is van
zovele innerlijke conflicten.
De volwassenheid plaatst de schrijver in de tijd, die volgt op de kennismaking met
de buiten- en binnenwereld; het is voor hem de tijd van 'de aanvaarding'.
De problematiek der aanvaarding heeft vier aspecten, waarvoor iedere mens zich
in zijn psychische en geestelijke rijping eens geplaatst ziet:
Aanvaarding van zichzelf, aanvaarding van de gemeenschap, aanvaarding van de
ander in liefde en huwelijk en tenslotte aanvaarding van een zin des levens. Deze
vierledige problematiek behandelt de schrijver op gezonde, brede en vooral diepe
wijze en daarom kan dit boek voor velen sterk bijdragen tot innerlijke rijping en
vrijwording. Hoewel het echtscheidingsprobleem niet tot de hoofdproblemen der
volwassenheid behoort, gaat de schrijver omwille van de omvang en de ernst van dit
phenomeen er toch niet aan voorbij. Als psycholoog ziet hij de oplossing in een echt
berouw, dat vergeving zoekt van degene tegenover wie men tekort schoot. Waar dit
gebeurt wordt de weg tot de liefde, die toch bijna steeds het motief is geweest voor
het aangaan van het huwelijk, teruggevonden.
Echtscheiding is een symptoom van een onvolgroeid zijn, een niet waarlijk
volwassen zijn.
Het echtscheidingsprobleem is slechts een der vele voorbeelden, hoe de schrijver
als psycholoog de ontzaglijke waarde van het Christelijk Geloof voor de
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psychotherapie aantoont. Daarbij blijkt de Christelijke levensbeschouwing niet zozeer
een hulpmiddel, maar juist de kern van een juiste psychologische houding te zijn.
Dit blijkt vooral bij het vierde probleem der volwassenheid: de aanvaarding van een
zin des levens.
De schrijver is niet Katholiek en neemt zodoende ook het Protestantse vrije
onderzoek op in de rijpheidsproblematiek. Het verschil in opvattingen, dat door dit
vrije onderzoek tussen de verschillende individuen ontstaat, brengt hem tot de
erkenning van de relativiteit van zulke opvattingen.
Dit probleem leidt tot het probleem der 'Kerk'. Ofschoon de opmerking van
sommige psychologen, als zou de Kerk een belemmering voor de vrije ontwikkeling
van de persoonlijkheid zijn, in nog sterkere mate tegen de Rooms Katholieke Kerk
wordt gelanceerd dan tegen de Protestantse kerken, weet de schrijver het juiste psy-
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chologische antwoord te vinden: Het terugschrikken voor de binding aan een bepaalde
godsdienst, kerk of religieuze gemeenschap is in het algemeen het symptoom van
een (partiële) ontwikkelingsstoornis.
A. Schr.
Rudolf ALLERS, Het Succes van een Dwaling. - Nederlands Boekhuis.,
Tilburg, 1949, 296 pp., f 7,50. Voor België: Uitg. P. Vink, Vlaamse
Kunstlaan, Antwerpen, geb. Fr. 150.
Dit boek, waarvan de oorspronkelijke titel is 'The succesfull Error', is een succesvolle
critiek op de Freudiaanse psychoanalyse. De Katholieke schrijver die zijn opleiding
genoot in Wenen, de stad van Freud, heeft meer dan dertig jaren als psychiater en
meer dan twintig jaren als psychotherapeut gepractiseerd; hij doceerde gedurende
vele jaren geneeskunde en psychologie in zijn vaderland en is sinds 1938 professor
aan de Katholieke Universiteit van Amerika te Washington. In zijn voorwoord zegt
hij: 'Hoe meer ik vertrouwd ben geraakt met de psychoanalyse en haar problemen,
des te minder kan ik haar aanvaarden'. De conclusies van dit boek zijn dan ook
grotendeels negatief. De schrijver tast de psychoanalyse aan in haar philosophische
grondslagen en haar wetenschappelijke pretenties en 't is 'n grote verdienste, dat hij
hierbij geen beroep doet op zijn Katholieke geloofsovertuiging, doch enkel op zijn
qualiteit als geleerde. Hierdoor blijven vele vooroordelen tegen zijn werk achterwege
en wordt dit boek voor een bredere kring toegankelijk, terwijl het vooral voor
andersdenkenden aan overtuigingskracht wint.
Gezien de grote invloed van de diepte-psychologie op allerlei takken van
wetenschap en menselijke activiteit gaat de schrijver deze relaties stuk voor stuk na
en komt telkens tot de conclusie, dat verkeerde opvattingen en drogredenen het succes
van deze leer hebben begunstigd. Een citaat uit de resumerende tekst van het laatste
hoofdstuk toont dit duidelijk aan:
'De toepassing op de ethnologie, waarop de psychoanalytici blijkbaar erg trots
gaan en die zij beschouwen als een van Freud's grootste successen, zijn absoluut
onjuist, omdat het bewijsmateriaal, waarop zij zich beroepen, geheel en al
onbetrouwbaar is. Freud en zijn volgelingen hebben verzuimd zich er van te
overtuigen, of het gezag, waarop zij zich beroepen, betrouwbaar is en of de
aangehaalde feiten echt zijn. Hun opvatting over de primitieve gemeenschap, over
de ontwikkeling van de rituele plechtigheden, over het totemisme enzovoorts, zijn
in strijd met de ontdekkingen van de ethnologen en het praehistorisch onderzoek.
Noch Freud noch een van zijn leerlingen heeft een juist begrip omtrent het wezen
van de godsdienst of omtrent het karakteristieke van de verschillende vormen van
religie. Heel speciaal tasten ze in het duister als het gaat over de feiten, welke
betrekking hebben op het Christendom. Voorbarig generaliseren, willekeurige
beweringen, onwetendheid en bespiegelingen nemen in deze fantasieën de plaats in
van nauwkeurige analyse en kritische waardering van de gegevens....'
De afkeer tussen psychoanalyse en godsdienst komt van beide zijden. Niet alleen
is de diepte-psychologie wegens haar louter materialisme niet te verzoenen met welke
vorm van Christelijke godsdienst ook, maar bovendien verklaart Freud de godsdienst
voor een illusie, een massale dwangneurose, die in het belang der mensheid zo spoedig
mogelijk dient te worden uit geroeid.
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Natuurlijk bevat de psychoanalytische doctrine ook haar waarheden, doch de
schrijver zegt: 'Maar als deze waarheden al bestaan, dan liggen ze toch onder een
massa van misvattingen, van mechanistische en materialistische beeldspraak
verborgen, en zijn ze geheel en al misvormd, doordat ze worden aangeboden in de
vorm van een theorie, die het wezenlijke van de menselijke natuur negeert'.
De schrijver ziet het ware succes van de psychoanalyse op drie gebieden: Freud
heeft de medische psychologie gestimuleerd, hij heeft de nadruk gelegd op het
geweldige belang der jeugdervaringen en vooral heeft hij, als een prachtige ironie
der geschiedenis, datgene aangetoond, wat hij wilde verwerpen nl. dat de geest de
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leidende rol vervult in het leven van de mens.
Freuds eigenlijke succes is immers de ontdekking, dat een psychische behandeling
bepaalde lichamelijke storingen kan genezen, dat ze kan leiden tot een algehele
verandering in de gesteltenis en hierdoor is de mens bevrijd uit de ban van het
biologisme.
A. Schr.
Rudolf ALLERS, Ken U zelf, - Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1949, 4e
druk, 302 pp., f 4,90. Voor België: Boekuil en Karveel, Antwerpen.
Allers heeft zich niet beperkt tot het becritiseren van dwalingen, hij heeft ook zijn
positieve bijdrage geleverd in 'Self Improvement', dat in drie Nederlandse drukken
onder de titel 'Zelfverbetering' werd uitgegeven en dat thans in de vierde druk onder
het oude adagium 'Ken u Zelf' verscheen.
Hij behandelt in dit werk de moeilijkheden, die de mens in zijn leven ontmoet en
voorzover die hun oorsprong hebben in de menselijke persoonlijkheid. Hier worden
de vruchten van een lange ervaring gepresenteerd met de bemoedigende opmerking,
dat het verlangen van de mens om 'anders' te worden niet zonder uitzicht is en dat
aan de mens heel wat meer kansen ter zelfverbetering worden geboden dan men over
het algemeen wil toegeven.
In dit boek legt de schrijver het volle gewicht van zijn Katholieke overtuiging in
de weegschaal. Hierdoor wordt dit boek echter evenmin een philosophische
verhandeling of 'n tractaat uit de moraal, als het een theoretische uiteenzetting der
zielkunde aanbiedt.
Het eerste deel handelt over de noodzakelijkheid van verbetering en de kansen,
die ons daartoe geboden worden; in het tweede deel worden zorgen, moeilijkheden
en fouten uit het dagelijks leven besproken en in het derde deel wordt aangegeven
hoe wij onszelf kunnen helpen.
De grondgedachte van dit werk is, dat alle vergissingen, fouten, slechte gewoonten
en vele der moeilijkheden waarvan het leven zo vol is, voortkomen uit slechts enkele
oorzaken, die telkens onveranderlijk terugkeren.
Aan de hand van de ontledingen en de methode, die dit boek aangeeft, kan ieder,
die eerlijk is tegenover zichzelf, deze karakteristieken ontdekken en ze op
doeltreffende wijze behandelen.
De lezer, die de inhoud van dit boek aandachtig in zich opneemt, zal inzien dat
een gelukkig leven, prettige omgang met zijn medemensen, stipte plichtsvervulling
bij het dagelijks werk en vooruitgang in de volmaaktheid en het godsdienstig leven
in hoge mate afhankelijk zijn van de aanvaarding van de grondwaarheden over de
mens en de werkelijkheid.
A. Schr.
Fritz KüNKEL en Ruth KüNKEL, Opvoeding tot persoonlijkheid, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1949, 9e druk, 103 blz., geb. f 1,75.
Het eerste deel, door Fritz Künkel, zet de grondbegrippen der Individual-psychologie
uiteen. De opvattingen van Adler omtrent minderwaardigheidsgevoelens en 'der
Wille zur Macht' worden orthodox weergegeven.
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In het tweede gedeelte, door Ruth Künkel, vinden deze opvattingen hun toepassing
in de opvoeding. Voor degene, die ook maar enigszins psychologisch gevormd wil
zijn is de kennis van Adler's systeem onmisbaar en daartoe vormt dit werkje een
goede inleiding. Doch men dient de ontoereikendheid van dit systeem niet uit het
oog te verliezen. Adler vestigde de aandacht op zeer voorname dynamische aspecten
in de mens en het was zijn grote verdienste het pansexualisme van Freud af te wijzen
en te bestrijden, doch zelf wist hij eenzijdigheid niet te vermijden. Voor veel
psychologische problemen is in dit systeem geen plaats. Wie hiermee rekening houdt
zal dit werkje met vrucht lezen.
A. Schr.
Dr Sherman MANDEL, Psychologie van het menselijk gedrag, - L.
Stafleu, Leiden, 1949, 2e druk, 271 blz. geb. f 6,90.
Een typisch Amerikaans boek met een sfeer, waaraan de hedendaagse student in de
psychologie reeds lang gewoon is geraakt. Voor niet-psychologen maakt deze sfeer
echter vaak een onbevredigende indruk en daar
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aan is het te wijten, dat men dit boek hier te lande niet zonder critiek heeft ontvangen.
Ofschoon het werk sommigen afschrikt door zich aan te dienen onder een
behavioristisch etiket, vertegenwoordigt het toch een gematigd behavioristische
houding, de houding namelijk, die in de experimentele psychologie domineert. Men
gaat er hoe langer hoe meer toe over de mens te onderzoeken naar zijn verhouding
tot zijn milieu, omdat dit methodisch gezien de gunstigste basis is voor experimenten.
Het ware juister geweest om in de titel van dit boek het woord 'gedrag' te vervangen
door 'gedraging', want gedrag is geen univoke term en heeft o.a. een zeer speciale
betekenis gekregen, terwijl gedraging slechts in het algemeen de verhouding tot de
omgeving aanduidt.
Dat men een kleiner deel dan de Europese sfeer gewoon is reserveert voor de
innerlijke processen, impliceert niet noodzakelijk een negatie, doch vloeit vooral
voort uit methodische redenen. Het zwaartepunt ligt in de opvatting over het verband
tussen prikkel en reactie; wie hier, zoals de schrijver van dit boek, een innerlijke
verwerking van de prikkel aanvaardt, vertegenwoordigt het gezonde standpunt.
Men heeft dit boek verweten tien à, twintig jaren ten achter zijn. Toch is het sinds
de eerste uitgave bijgehouden. Daarom vloeit deze opmerking wellicht voort enerzijds
uit het feit, dat de reactie tegen het Watsoniaanse behaviorisme in Europa veel heftiger
was dan in Amerika en men dus de indruk heeft, dat het hele systeem, ook in zijn
gematigde vormen, behoort tot een overwonnen standpunt, en anderzijds uit het feit,
dat dit boek slechts de pretentie heeft van een inleiding te zijn en bij het aanraken
van sommige problemen een onbevredigende indruk maakt doordat het niet dieper
in de problematiek doordringt.
Voor degenen, die zich willen oriënteren aangaande de wereld van psychologische
tests en experimenten is dit boek een goede inleiding. Wie een dieper inzicht wil
hebben van de 'innerlijke' mens, neme boeken, die meer volgens de Europese
mentaliteit geschreven zijn.
A. Schr.
O. VAN ANDEL-RIPKE, Kinderstudie door omgang met kinderen.
Nijgh en van Ditmar, Den Haag, 1949, 351 blz., f 6,90 en f 8,25.
Zoals de titel aangeeft is dit een gids, waarvan de richtlijnen vooral bedoeld zijn voor
kinderstudie door omgang met kinderen. Hoofdzaak is daarbij, dat we aandachtig
op de kinderen letten, zwijgen als ze zich uiten, rustig afwachten als zij met hun
ervaringen experimenteren en niet ingrijpen, tenzij het nodig is. Kortom we dienen
het initiatief aan het kind te laten en vooral dienen wij ons te hoeden voor het
projecteren van levensvisies van volwassenen op de kinderwereld. Dit is de telkens
terugkerende waarschuwing, dat we de eigenaardigheid van het kind dienen te
erkennen en vooral te eerbiedigen.
Niet alleen voor degene, die een stelselmatige studie van het kinderleven wenst
te maken, maar voor een ieder, die van kinderen houdt, is dit een interessant en prettig
boek. Vooral opvoeders zullen het met veel vrucht raadplegen. Het heeft daarbij de
verdienste, dat het op peil staat, waarvoor de naam der schrijfster trouwens borg
blijft. Een uitvoerigere behandeling van godsdienstige en zedelijke problemen zou
de waarde van dit werk hebben vergroot.
A. Schr.
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Ph. M. v.d. HEIJDEN, Nazi-mentaliteit en geestelijke volksgezondheid.
Facetten der toegepaste psychologie. - J.B. Wolters, Groningen, 1949, 256
blz., geb. f 5,75.
,Ofschoon de geschiedenis zo snel evolueert, dat 'Nazi-mentaliteit en haar bestrijding'
al anachronistisch begint te klinken, blijft dit boek zijn waarde behouden. Het bevat
allereerst hoofdstukken over nieuwe facetten der psychotechniek in verband met de
sociale psychologie, en de sociologie, die grote belangstelling verdienen. Verder
toont het onderzoek naar de sociaal-psychologische achtergrond der industriële
ontwikkeling als voedingsbodem voor het nationaal socialisme, hoe deze eveneens
een voedingsbodem kan zijn voor andere even ongewenste ideologieën.. Deze
vertonen namelijk niet alleen een frappante gelijkenis in hun realisatie, maar gaan
in oor-
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sprong ook terug op dezelfde sociaal-psychologische problemen, die door de
industriële ontwikkeling worden opgeroepen. Als zodanig bezit dit boek een grote
actualiteit.
Wat erfelijkheid en milieu tot stand kunnen brengen wordt zowel in het algemeen
aangegeven, alsook door de ontleding van de persoonlijkheidsstructuur van enkele
vooraanstaande nazi-leiders duidelijk geïllustreerd.
Dit boek heeft bovendien de verdienste van de vorming van ressentimentsgevoelens
te willen voorkomen.
A. Schr.
R. VEDDER, Inleiding tot de psychiatrie, - J.B. Wolters, Groningen,
1949, 3e druk, 196 blz., f 4,50, geb. f 5. -.
De psychiatrie is lang een terrein gebleven, dat vrij ontoegankelijk was voor de
niet-ingewijde. Behalve door het vreemde gedachtenklimaat en de terminologie werd
deze situatie ook nog geaccentueerd door het ontbreken van eenvoudige leerboeken.
Vedder is aan dit bezwaar tegemoet gekomen door een eenvoudige inleiding samen
te stellen. Het is hoofdzakelijk een verklaring der psychiatrische terminologie, doch
niet in de vorm van een woordenboek, maar in het kader van een systematische
uiteenzetting. Het eerste gedeelte behandelt de oorzaken, die zowel lichamelijk als
geestelijk kunnen zijn. Het tweede gedeelte handelt over de stoornissen in de
waarneming, het denken, het geheugen, het bewustzijn en de oriëntatie, de stemming,
de motoriek en het handelen, het spreken, lezen en schrijven. Het derde gedeelte
geeft de ziektebeelden: Psychose, Neurose en Psychopathieën.
Dit boekje is op de eerste plaats bestemd voor zielzorgers, juristen, psychologen
en studenten in de geneeskunde, doch eenieder, die iets meer wil weten van de
psychiatrie, zal 't met vrucht raadplegen. Voor hen, die hun kennis hieromtrent willen
verbreden en verdiepen is de literatuurlijst een goede wegwijzer.
A. Schr.

Geschiedenis
Henri HAAG, Les origines du catholicisme libéral en Belgique,
1789-1839, (Univ. de Louvain. Recueil de Travaux d'histoire et de
philologie, 3e serie, fasc. 36). - E. Nauwelaerts, Leuven, 1950, 300 pp.,
Fr. 175.
Volgens de auteur bleven de Belgische katholieken steeds trouw aan twee principes:
enerzijds het traditionalisme als politieke en sociale doctrine, het primeren nl. van
de nationale tradities, van de gemeenschap en het concrete leven op de rationalistische
en individualistische stellingen van de Franse Revolutie; anderzijds het
ultramontanisme, het beklemtonen van de macht der Kerk en des Pausen tegenover
alle absolutisme en gallicanisme. Het Unionisme echter of, om duidelijker te spreken,
het liberaal katholicisme is geen stelsel, geen doctrine, maar alleen een tactiek,
waarvan de katholieken zich bedienden eerst om Willem I, Koning der Nederlanden,
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te bestrijden, daarna om de vrijheid van de Kerk, van het onderwijs, van vereniging,
enz. te veroveren.
De schrijver toont aan dat de idee van het Unionisme stamt van de katholiek de
Gerlache en niet van de liberaal De Potter, zoals men gewoonlijk zegt, en tevens dat
het Belgische voorbeeld meer op de ontwikkeling van Lamennais inwerkte dan deze
vooruitstrevende denker deed op de Belgische katholieken in de critische jaren
1828-1831. Al was de encycliek Mirari vos van 1832 tegen Lamennais een zware
slag voor het liberale katholicisme, toch veroordeelde Rome de Belgisch grondwet
niet en evenmin de houding der Belgische katholieken die door aartsbisschop Sterckx
en bisschoppen als Mgr Van de Velde van Gent krachtig werden gesteund.
Dit degelijk en helder geschreven boek stemt tot nadenken. Wellicht beklemtoont
de auteur te weinig de invloed van de ideeën der Franse Revolutie op de Belgische
grondwet. De periode van 1832 tot 1839 is enigszins onevenwichtig behandeld: het
beperkt zich te veel tot de politieke houding van het episcopaat, vooral van de bisschop
van Gent. Dit zijn echter kleine vlekken in een fors en deugdelijk werk.
M. Dierickx
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Kan. Floris PRIMS, Antwerpiensia 1949 (twintigste reeks). - 'De Vlijt',
Antwerpen, 1950, 282 pp., 13 illustr., ing. Fr. 125.
Zoals de voorgaande jaren geeft de geleerde erestadsarchivaris van Antwerpen een
bundel Antwerpiensia uit: het zijn ditmaal 45 korte geschiedkundige en folkloristische
schetsen die vooral het einde der XVIIIe en de XlXe eeuw bestrijken. Steeds gaat
het over Antwerpen en zijn onmiddellijke omgeving; tien opstellen handelen over
Bercham. Niettegenstaande de onzuivere taal is het prettige lectuur, die zeker de
Antwerpenaren zal interesseren en ook de historici een concrete kijk op het toenmalige
leven bijbrengt.
M. Dierickx
Stephanus AXTERS O.P., Geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden. Dl I: De vroomheid tot rond het jaar 1300. - De Sikkel,
Antwerpen, 1950, XXIV-502 pp., ing. Fr. 320, geb. Fr. 360.
Na enkele bladzijden over de vroomheid in de Romeinse periode wijdt Prof. Axters
meer uit over de Frankische vroomheid tot 927 (pp. 19-111) en behandelt dan vooral
het tijdperk der grote kloosterhervormingen tot 1300 (pp. 113-404). Een zeer
uitgebreide bibliographie (pp. 405-459) en drie nuttige registers (pp. 461-497)
besluiten het werk.
In de Frankische periode richt de vroomheid zich bij voorkeur tot de lijdende
Christus en ook reeds tot Maria, terwijl de zachtjes aan opkomende devotie tot de
H. Drieëenheid in het Luikse tot de instelling van het liturgisch feest der H.
Drieëenheid leidt, dat later door de hele Kerk werd overgenomen. In de Hoge
Middeleeuwen ontwikkelt de godsvrucht tot de H. Drieëenheid zich verder en zal
later bij Ruusbroec een toppunt bereiken; ook de belangstelling voor Christus wordt
veelzijdiger: naast de lijdende Christus, trekt nu ook het Hart van Jesus aan (o.a. bij
Sinte Luutgart) en de Eucharistische Christus: in de XIIIe eeuw ontstaat in het Luikse
het feest van Sacramentsdag, dat eveneens door Rome voor de hele Kerk werd
overgenomen. Daarnaast bloeit een frisse Mariadevotie.
De lezer staat verbaasd voor de enorme eruditie en de grondige bronnenstudie van
de auteur. Deze schrikt er niet voor terug, lange opsommingen te geven, een lastig
critisch probleem onder zijn verscheidene aspecten te belichten of de kataloog van
een Middeleeuwse bibliotheek te inventariseren. Men verwachte dus niet een vlot
geschreven glanzende synthese - ok de taal kon trouwens zuiverder en vloeiender
zijn - maar een degelijk overzicht van de huidige stand der wetenschap betreffende
de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid: het is eer een studieboek en een
Nachschlagewerk dan een leesboek.
'De Sikkel' verdient een bijzonder dankwoord voor de mooie uitgave.
M. Dierickx
A. SIMON, Le Cardinal Sterckx et son Temps (1792-1867). Dl I:
L'Eglise et l'Etat; Dl II: L'Eglise dans l'Etat. - Faculté Universitaire
Saint-Louis, Brussel; Editions Scaldis, Wetteren, 1950, 624 en 480 pp.
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In de onzekere beginperiode van het Koninkrijk België met de nieuwe gewaagde
formule van scheiding van Kerk en Staat, was de aartsbisschop van Mechelen, Kard.
Sterckx, gedurende vijf en dertig jaar, de hoogste kerkelijke instantie in België, die
namens de Katholieke Kerk in tal van principiële en practische kwesties een grote
verantwoordelijkheid droeg.
Tegenover het wantrouwende Rome verdedigde Sterckx, ook na de veroordeling
van Lamennais in 1832 en na de Syllabus van 1864 de liberale Belgische grondwet
met al de moderne vrijheden. Al kon de aartsbisschop in 1834 de katholieke
universiteit oprichten en later voor het katholiek lager en middelbaar onderwijs
bepaalde voordelen verkrijgen, toch bleek van af 1839, dat de liberalen zowel inzake
onderwijs als inzake het tijdelijke van de cultus en andere kwesties bewust op de
secularisatie van het hele privé- en openbaar leven aanstuurden.
Het tweede deel handelt over de geestelijke activiteit van Kard. Sterckx: zijn zorg
voor priesters en religieuzen, zijn doctrine en apostolaatsmethodes, zijn bestuur als
aartsbisschop en zijn verhouding tot de H. Stoel. Een werkelijk geslaagde ka-
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rakterschets van deze grote figuur besluit het boek. Het is jammer, dat de auteur zijn
oorspronkelijke titel van dit tweede deel: 'Pasteur des êmes' heeft laten varen voor
het te politiek klinkende 'L'Eglise dans l'Etat'.
Kard. Sterckx had zijn hele vorming onder de Franse Revolutie gekregen en was
theologisch niet zó onderlegd: dit verklaart waarom hij het gevaar van het
Menaisianisme en van Ubaghs' traditionalisme heeft onderschat. Opgegroeid in een
tijd dat het kloosterleven nagenoeg volledig was opgeheven heeft hij nooit een goed
inzicht gehad in de eigen rol der exempte orden in de Katholieke Kerk.
Prof. Simon geeft een te scherp relaas van de moeilijkheden tussen de Kardinaal
en de Jezuïeten in verband met de philosophische faculteit 'Notre Dame de la Paix'
te Namen. Eigenlijk was die faculteit reeds begonnen in 1833, één jaar voor de
katholieke universiteit te Mechelen werd opgericht. Dat de Jezuïeten deze faculteit
in 1845 wilden uitbreiden en door de Staat erkend zien, lag aan verscheidene factoren.
Het in 1832 veroordeelde Menaisianisme, waar de auteur bijna niet over spreekt,
waarschijnlijk omdat hij 'n werk over 'Lamennais et la Belgique' voorbereidt, was in
België zeer verspreidt Vervolgens doceerde Prof. Ubaghs te Leuven het
traditionalisme, dat de Congregatie van de Index juist in 1843 en weer in 1844
verwierp, en dat de Congregatie van het H. Officie, op herhaald aandringen van de
bisschoppen van Luik en Brugge, in 1864 zou veroordelen: indien de auteur de
kwestie van het traditionalisme (II, pp. 162-197) behandeld had vóór het geschil over
de Jezuïetenfaculteit te Namen (II, pp. 54-86), zou de lezer een juister inzicht in de
toedracht der zaak gekregen hebben.
Deze uitvoerige biografie is werkelijk een mooi boek, vlot geschreven, degelijk
en gebouwd op talrijke onuitgegeven documenten. Het leert ons niet alleen een der
grootste kerkelijke persoonlijkheden van de Belgische geschiedenis kennen en
waarderen, maar opent tevens perspectieven op tal van nog steeds actuele kwesties.
M. Dierickx
H.A. LUNSHOF, Engeland een politieke Geschiedenis, Deel I en II. Elsevier, Amsterdam, 1950, 431 en 411 pp.
Deze politieke geschiedenis van Engeland is opgezet in drie delen. Het eerste deel,
thans herdrukt, verscheen reeds in 1945 en behandelt zestien eeuwen. Het tweede
beperkt zich binnen de grenzen van de 17e eeuw en het derde, nog te verschijnen
deel, zal de daarop volgende tijden behandelen. Deze schijnbaar ongelijkmatige
verdeling berust op het feit, dat in de 17e eeuw de grondslagen zijn gelegd voor
hetgeen later in Engeland zal geschieden. Want alle thema's van de Engelse
geschiedenis, vooral de suprematie van het parlement over het koningschap en over
de rechten en vrijheden van het Engelse volk, kruisen zich in deze boeiende periode.
Lunshof heeft zich vrijgemaakt van alle eenzijdige vooroordelen. Zoals hij de
Engelse middeleeuwen beschouwt, kan een katholiek historicus veilig met hem in
zee gaan. Ook in het tweede deel weet hij zich op dit niveau te handhaven. Nergens
maakt hij zich schuldig aan vooringenomenheid. Zelfs Jacob II, bête noir van zovele
geschiedschrijvers, ontvangt de waardering, die hem toekomt.
Deze negatieve lof zou te sober zijn, indien we er niet aan toevoegden, dat de
vlotte pen van Lunshof de verschillende episoden in de rijk geschakeerde Engelse
geschiedenis zo boeiend en onderhoudend weet weer te geven, dat ook de
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niet-historisch-geschoolde lezer deze delen met interesse zal lezen en niet opzij zal
leggen, alvorens van het gehele verloop der geschiedenis onderricht te zijn.
In de bibliotheek van de velen, die tegenwoordig voor geschiedenis meer dan voor
romans belangstelling hebben, mag dit werk niet ontbreken.
K.J.D.
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Mededelingen van de redactie en de administratie
Bij het begin van het nieuwe abonnementsjaar richten wij een hartelijke groet tot
onze trouwe lezers.
Wij danken in het bijzonder degenen onder U die, op ons verzoek, de drie
aanbevelingskaarten, ingesloten bij de U toegezonden inhoudsopgave, hebben
doorgestuurd aan vrienden en kennissen. De actuele omstandigheden dreigen de
culturele belangstelling bij velen in het gedrang te brengen. Dit moge voor ons allen
een aansporing zijn om ons krachtdadig in te zetten voor het behoud van onze
christelijke westerse beschaving. Dit juist is het doel van ons tijdschrift. Gij kunt
daartoe medewerken door de verbreiding van ons maandblad zoveel mogelijk te
bevorderen en nieuwe lezers voor ons te winnen. Daardoor versterkt gij de invloed
van ons tijdschrift en helpt gij ook de bestaansmogelijkheid ervan te verzekeren.
De samenstelling van het extra-nummer heeft ons telkens weer voor nieuwe
moeilijkheden geplaatst. Daarom doen wij een beroep op de clementie en het geduld
van degenen onder onze lezers die het reeds bestelden. De voor dat nummer bestemde
artikelen worden nu persklaar gemaakt, zodat wij de hoop mogen koesteren dat
spoedig met het afdrukken kan worden begonnen en wij U de bestelde exemplaren
kunnen doen toekomen.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AERDE, Rogier Van., De leugen is onze vader. - N.V. Urbi et Orbi, Amsterdam,
uitg. Orion, Antwerpen, 1950, 220 pp., Fr. 92.
ARES, Richard, S.J., L'Eglise Catholique et l'organisation de la société
internationale Contemporaine, 1939-1949 (Studia Coll. Max. Imm. Conc.,
VII). - Facultés de Philos, et de Théol. S.J., Montréal, 1950, 269 pp.
BAKER, George, Het paard van Troye. - van Loghum Slaterus, Arnhem,
1949, 260 pp., geb. f 5.95.
België in 1949 (De Gids op Maatschappelijk Gebied, Speciaal nummer,
April-Mei 1950) - Arbeiderspers, Brussel, 1950, 233-520 pp., Fr. 75.
BERNADOT, M.V., O.P., Van de H. Eucharistie tot de H. Drieëenheid. L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1950, 7de druk, 184 pp., f 2.25.
BILLOTE, Pierre, Het uur der beslissing. - Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1950,
222 pp., f 5.90.
BINNENDIJK, D.A.M., Een protest tegen den tijd. - J.M. Meulenhoff, Brussel,
1945, 50 pp., geb. Fr. 47.
BOCHENSKI, I.M., Der Sowjetrussische dialektische Materialismus
(Diamat). (Sammlung, Dalp Bd. 69). - Francke Verlag, Bern, 1950, 213 pp.,
geb. Zw. Fr. 8.40.
BONDT, Gilbert De, De weg der waarheid. Dl. 1: De geloofswaarheden; 2:
Het christelijk leven; 3: De Heilige Sacramenten. - Liturgisch
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[1950, nummer 2]
De Dogmaverklaring van Maria's lichamelijke Tenhemelopneming
door P. Schoonenberg S.J.
HET feit dat bij het verschijnen van dit nummer zal hebben plaats gegrepen komt
niet uit de lucht vallen. Toen de Osservatore Romano in zijn nummer van 14-15 Aug.
l.l. het bericht bracht dat de Paus voornemens was op 1 Nov. de leer van Maria's
lichamelijke tenhemelopneming tot dogma of geloofspunt te verklaren, was dit voor
niemand die enigszins op de hoogte is een totale verrassing. Ook die Protestanten
die, met welke bedoeling dan ook, het geestesleven binnen de Katholieke Kerk volgen
hadden hun gelijkgezinden reeds lang op het komen van dit feit opmerkzaam gemaakt.
Vrij algemeen was ook de verwachting, dat de dogmaverklaring binnen het Heilig
Jaar zou plaats vinden, hoewel het bepalen van de datum lang op zich heeft doen
wachten.
Een dergelijke verwachting wijst erop dat deze dogmaverklaring, evenmin als
welke andere, onvoorbereid heeft plaats gevonden. Een omvangrijke beweging om
deze verklaring te verkrijgen dateert reeds van het Vaticaans Concilie (1869-'70).
Dit had een postulaat te behandelen van ± 200 bisschoppen, om dit punt tot geloofsleer
te verklaren. Wegens de politieke omstandigheden werd dit concilie echter afgebroken,
en zo kwam dit postulaat nooit in behandeling. De vraag bleef echter onder de
aandacht van de bestuurders der Kerk, de theologen en het gelovig volk. Op 1 Mei
1946 richtte daarom Paus Pius XII een schrijven tot alle katholieke bisschoppen der
gehele wereld, om hun ambtelijk oordeel te vernemen aangaande de vraag of de
lichamelijke tenhemelopneming van Maria als geloofspunt plechtig moest worden
afgekondigd. Er was reeds bekend dat 'de overgrote meerderheid' van het episcopaat
die vraag bevestigend heeft beantwoord. De Osservatore van 16-17 Aug. geeft de
juiste cijfers. Van de residentiële bisschoppen hebben 94% geantwoord, waarvan
98,2% ten gunste van de dogmaverklaring, de anderen, ten getale van 22, ertegen,
waarvan er wederom 16 alleen de opportuniteit en 6 de mogelijkheid in twijfel
trokken. Van de andere kategorieën der geconsulteerde gezagsdragers is het percentage
van antwoorden en van positieve antwoorden nog groter. In overeenstemming nu
met dit zo algemeen gevoelen heeft de Paus zijn onfeilbare stem verheven,
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waarom wij allen voor de duidelijke plicht staan, dit leerstuk in
geloofsgehoorzaamheid te aanvaarden.
***
Wat hier allereerst een ogenblik onze bezinning vraagt is de betekenis van dogma
en dogmaverklaring in het algemeen. De Katholieke Kerk, als de Kerk van Christus,
gelooft en belijdt de openbaring die God haar door dien Christus geschonken heeft.
Die openbaring is de leer aangaande Gods verlossingswerk in Christus, geleerd
allereerst door Hemzelf, maar ook reeds aangekondigd door de profeten van het Oud
Verbond, en vooral gepredikt door de apostelen van Jezus. Deze geopenbaarde leer
ligt niet slechts vervat in de uitdrukkelijke woorden dezer leraren, maar blijkt ook
uit hun daden en instellingen met alwat daarin omtrent het heil ligt verondersteld en
geïmpliceerd. Kortom: de christelijke openbaring is leer, maar tevens heilsfeit,
historie, leven. En zij leeft voort in de Kerk niet slechts in de geschriften die deze
Kerk op gezag der Apostelen van het jodendom overnam of zelf opstelde, tezamen
vormend de H. Schrift, - maar ook in een levende overlevering van de opeenvolgende
generaties sinds het apostolisch tijdvak, een traditie die blijkt in eredienst en prediking
en die daarom slechts langzaam wordt vastgelegd en nimmer ten volle vertolkt.
Dit bewaren en vertolken der openbaring nu geschiedt in de Kerk onder de leiding
van een gezag, hetwelk wordt uitgeoefend door Paus en bisschoppen. Christus' Kerk
verschilt immers in tweeërlei opzicht van een menselijke groepering volgens gelijke
opinie. Vooreerst is zij een gemeenschap volgens het geloven in God, en dit geloven
is iets goddelijks in de mens. Als het met iets menselijks kan vergeleken worden,
dan is dit niet de overtuiging die uit eigen redeneren en inzicht gewonnen is, en zelfs
veel minder het geloof in getuigenissen waarop de geschiedenis en de aardrijkskunde
steunt dap wel de 'mystiek' van een bezielende idee, het 'geloof' aan een veroverend
ideaal of het meest misschien het geloof in een geliefde persoon. Toch gaat het ook
dit laatste ver te boven. Het goddelijk geloof is overgave van verstand en gehele
persoonlijkheid onmiddellijk aan God zelf, mogelijk gemaakt door Gods eigen
omvormende begenadiging, door de verlichting, leiding en zalving van de H. Geest.
Het is een contact met God en de werkelijkheid die eens zal openbaar worden, het
is een hemels kennen en omhelzen, maar nog versluierd in het donker en op de
getuigenis uit het gehoor.
Dit goddelijk karakter van het geloof is een eerste verschilpunt met het menselijk
inzicht, maar een tweede kenmerk ervan is juist

Streven. Jaargang 4

115
weer de onderwerping aan een mens die namens God spreekt, God spreekt en werkt
immers allereerst door zijn mensgeworden Zoon Jezus Christus, en Diens getuigenis
werd voorbereid door de profeten en komt tot ons door de Apostelen en hun opvolgers,
De profeten mochten reeds zeggen: zo spreekt Jahweh, en de apostelen zijn door
Christus gezonden gelijk Hijzelf door den Vader, terwijl deze zending op hun
opvolgers wordt overgedragen. Dezen spreken ons dus aan namens God zelf en
vertolken op Diens gezag de inhoud zijner openbaring. Daarom richt het geloof zich
op Gods openbaring die ons in de Kerk van Christus door de gezagdragers dier Kerk
wordt voorgehouden. Wij vinden God, ook voor de allerinnigste persoonsovergave
van het geloof, in de mens die door ambt en zending de Godmens voor ons
vertegenwoordigt.
Dit ambt van degenen die in Christus' Kerk het leergezag uitoefenen vertoont
gelijkenis met dat van de profeet zowel als van de apostel. Met de apostelen komen
de leraren der Kerk hierin overeen, dat zij de voltooide openbaring verkondigen als
getuigen van het volbrachte heilswerk, van de verrezen Heer. Zij verschillen echter
van de apostelen doordat zij geen ooggetuigen zijn, maar slechts behoeders en
vertolkers van het door dezen overgedragene. En in dit vertolken, dit interpreteren
komen de leraren der Kerk overeen met de profeten. Niet echter in dit opzicht, dat
zij nieuwe woorden van God, als een hemels dictaat, zouden ontvangen. Ook de
profeten van het oude Verbond immers verkrijgen veeleer een nieuw inzicht in de
bestaande voorafbeeldende werkelijkheid om van haar uit begrippen te vormen van
wat komen zal. Zo ook interpreteert het kerkelijk leergezag een reeds bestaand
gegeven, het depositum aan leer dat de apostelen in geschrift, prediking en leven
hebben achtergelaten, en worden de dragers ervan verlicht om dit oude depositum
ook onder nieuw licht te beschouwen en soms in de oude waarheid nieuwe 'waarheden'
te ontdekken.
Deze waarheden nu worden plechtig aan ons geloof voorgehouden in een
dogmaverklaring, waardoor van een bepaald punt uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat
het in de goddelijke openbaring besloten ligt en dus door iedereen in geloof moet
worden aanvaard. Vaak werd zulk een punt reeds algemeen aangenomen vóór de
dogmaverklaring en is deze slechts uitgelokt door een nieuw opgekomen ketterij. Zo
werd bijv. op het Concilie van Nicea (325) de godheid van Christus gedefinieerd, en
op het eerste Concilie van Constantinopel (381) die van den H. Geest, en de
geloofsbelijdenis van deze beide concilies vormt nog het oude Credo in onze Mis.
Maar ook buiten zulke con-
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cilies hebben de pausen dogmaverklaringen gegeven, en dit vaak over punten
waaromtrent enige onzekerheid geheerst had ook onder de rechtgelovigen zelf. Zo
bijv. definieerde in de Middeleeuwen Paus Benedictus XII (1336) dat de zielen der
gestorven rechtvaardigen ook vóór de wederopstanding hunner lichamen, welke bij
de wederkomst des Heren plaats zal vinden, de zaligende aanschouwing genieten1)).
Terwijl in 1854 door Pius IX de onbevlekte ontvangenis der H. Maagd Maria plechtig
werd vastgesteld.
Het goddelijk gezag en de goddelijke bijstand waarmee dergelijke
dogmaverklaringen worden afgelegd ontslaat de Kerk echter nooit van een grondig
onderzoek, of het te bepalen punt werkelijk in de openbaring ligt besloten. Dit kan
dan blijken of uit de gehele historie van het apostolisch tijdperk af, of doordat de
Kerk zich op een bepaald ogenblik over de gehele aarde aan een leerstuk gebonden
acht krachtens goddelijke openbaring, hetgeen wegens haar onfeilbaarheid insluit
dat dit minstens impliciet in deze openbaring vervat is. Aan een dogmaverklaring
gaat dan ook meestal een lange tijd vooraf waarin onder leiding van heel het katholieke
episcopaat de te definiëren leer in de ganse Kerk gepredikt wordt, terwijl ook de H.
Stoel zelf aan deze haar hoogste en meest gezagvolle beslissing nog vele op lager
niveau doet voorafgaan, bijv. door te verbieden een dergelijke leer als ketters te
bestrijden, door haar voor het kerkelijk onderricht veilig te verklaren, door haar in
encyclieken aan de godsvrucht der gelovigen voor te houden. Dit alles, gevoegd bij
de onderzoekingen en beschouwingen der theologen omtrent zulk een waarheid,
vormt een langdurig rijpingsproces. Zulk een proces heeft een voorbereidende,
disponerende werking t.o.v. de dogmaverklaring, het rangschikt en verduidelijkt de
gegevens, opdat deze daarna door het hoogste leergezag onder groter licht en bijstand
onfeilbaar worden geïnterpreteerd. Uit wat we aan het begin van ons artikel zeiden
moge blijken dat een dergelijke voorbereiding ook voor de huidige dogmaverklaring
heeft plaatsgevonden. Wij zouden kunnen zeggen dat het langzame groeien van de
overtuiging der Kerk omtrent Maria's lichamelijke tenhemelopneming uitmondde in
een tachtigjarig gistingsproces, dat op 1 Nov. 1950 beslissend werd afgesloten.
We zeiden hier een enkel woord over een taak der theologen, en nu door de
encycliek Humani generis dezen in een groter belangstelling van het katholieke volk
zijn komen te staan, heeft het wellicht zin hier nog even op door te gaan. Ook de
theologie zou men kunnen

1) Denz. Banw. Ench-symb. 530.
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beschouwen als een vorm van profetie binnen Christus' Kerk, als in iets gelijkend
op de begenadiging en werkzaamheid der oude profeten (in iets ook op de schrijvers
der wijsheidsboeken van het Oud Verbond). Evenals het kerkelijk leergezag
interpreteren ook de theologen het openbaringsgegeven. Zij doen dit echter krachtens
een persoonlijke geestesgave en niet krachtens een ambtelijk charisma, waarom
geheel hun werk aan het leergezag blijft onderworpen. De theologen vertolken en
profeteren feilbaar, het leergezag doet dit onfeilbaar. De theologen doen het voorwerk,
zo ongeveer als de assistent alles klaarlegt voor de operatie van de chirurg, maar van
het leergezag komt de beslissende ingreep welke onbedriegelijke zekerheid brengt.
Aldus zijn de theologen vóór de dogmaverklaring te werk gegaan; een samenvatting
van hun arbeid vindt men in een artikel van de onlangs overleden prof. E. Druwé
S.J. in Mei 1949 in dit tijdschrift. Zij trachtten vast te stellen dat de openbaring dit
leerstuk impliceerde en dat de Kerk het vele eeuwen reeds met haar gewone leergezag
predikte, maar ook deze vaststelling komt pas tot volledige zekerheid door de
verklaring van de Paus. Daarom kan de theologie ook na deze uitspraak ons geen
absolute zekerheid van het openbaringskarakter der tenhemelopneming geven,
wanneer zij van de uitspraak zelf abstractie maakt.
Veeleer dus dan dit leerstuk 'op eigen houtje' te gaan bewijzen hebben de theologen
daaromtrent een andere taak te vervullen. Zij moeten zijn eenheid laten zien met de
overige waarheden van ons heilig geloof. Op het Concilie van Ephese (431) was het
dogma van Maria's goddelijk moederschap slechts een andere uitdrukking van
Christus' godheid. Zo moet nu ook elk voorrecht der H. Maagd spreken als een
machtdaad van God in Christus, als een der 'magnalia Dei' uit het groot
verlossingswerk. Materieel genomen zijn de latere mariale dogmata afzonderlijk
gedefinieerd, materieel genomen vormt de mariologie een afzonderlijk theologisch
tractaat, - maar de theologen moeten steeds weer de eenheid die in de devotie soms
minder bewust spreekt in volle duidelijkheid voor ons plaatsen. Zij moeten Maria
zelf immer navolgen in haar woord 'Mijn ziel verheft den Heer', zij moeten haar zien
als verwijzing naar Christus en haar voorrechten als de schoonste en rijkste vrucht
van Christus' verlossing. En ook wij zouden tot het verkondigen hiervan nog iets
willen bijdragen in de weinige regels die volgen.
***
Wij wilden dan de betekenis schetsen van dit nieuwe dogma voor de eschatologie,
de leer der uitersten. Dit is geheel in overeenstemming
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met de tijd welke voor de afkondiging is gekozen. Deze valt op het einde, in de
herfsttijd van het kerkelijk jaar, en in die tijd ziet de Kerk in haar liturgie vooral naar
de eindvoltooiing door Christus' wederkomst, en komt in de H. Eucharistie sterker
naar voren dat zij gevierd wordt 'totdat Hij komt'. Reeds de 19e Zondag na Pinksteren
sprak van een komst des Heren ten oordeel over de bruiloftsgasten der Kerk, maar
de laatste Zondag van het kerkelijk jaar tekent de parousie in alle grootheid. Ook
van de feesten uit die dagen kunnen vele in dit licht worden gezien, vooral dat van
Allerheiligen, waarop ook de dogmaverklaring valt. Dan staren wij in de geopende
hemel en vieren wij al onze broeders en zusters die met hun zielen reeds staan voor
de troon van God en het Lam, en nu op Allerheiligen 1950 weten wij met de volste
zekerheid van ons geloof dat de alheilige, onze Moeder Maria, daar reeds is
verheerlijkt met ziel èn lichaam. Haar verlossing, zo wonderbaar begonnen in de
onbevlekte ontvangenis, is nu reeds voltooid.
Inderdaad, Maria's tenhemelopneming is een voltooiing van haar verlossing, zoals
ook die van ons pas voltooid zal zijn bij de opwekking onzer lichamen. Onze
verlossing bestaat hierin dat wij uit de macht der duisternis zijn overgebracht naar
het rijk van de Zoon van Gods liefde, gelijk wij dat hoorden in de epistel van het
Christus-Koningfeest. Maar dit rijk zal Hij bij zijn wederkomst overdragen aan de
Vader, zodat God alles in allen zijn zal. In Christus' rijk en Christus' Kerk is het rijk
Gods reeds op aardse wijze verwerkelijkt, doch bij zijn wederkomst zal er alleen nog
zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom is de
toekomstige overgang naar dit godsrijk de laatste voltooiing der verlossing, welke
dan immers heel ons wezen zal omvatten en ook onze lichamen zal verheerlijken.
Tot deze eindfaze is Christus, ons Hoofd, zelf reeds gekomen. Wij, de ledematen,
zijn daartoe nog op weg: wij zijn hier op aarde in zijn Kerk reeds gerechtvaardigd,
geheiligd en wedergeboren naar de inwendige mens, wij bezitten de H. Geest met
zijn genadegaven in onze zielen, maar wij zien nog uit naar de verlossing onzer
lichamen, waarbij ons kindschap openbaar zal worden. Welnu, in deze
spanningsverhouding tussen Christus' algehele verheerlijking en onze gang daarheen
heeft de Kerk steeds meer inzicht gekregen, en ook de dogmaverklaring van Maria's
lichamelijke tenhemelopneming is daarvan een uitdrukking.
Twee waarheden immers zijn van het apostolisch tijdvak af expliciet in de Kerk
beleden: dat Christus in verrijzenis en hemelvaart met ziel en lichaam verheerlijkt
is, en dat de rechtvaardigen ook aldus met ziel
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en lichaam zullen worden verheerlijkt bij de wederkomst. Wij vinden beide reeds
ten volle betuigd in de heilige boeken van het Nieuw Verbond en wij belijden ze in
de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar deze twee dogmata drukken niet alles uit
wat er gegeven is in de eenheid die wij nu reeds met de verheerlijkte Christus hebben,
in ons mede-verrezen-zijn en mede-zetelen aan de rechterhand des Vaders. Deze
verbondenheid nu is op twee andere punten steeds meer verduidelijkt, en deze zijn
eindelijk door een dogmaverklaring vastgelegd. Vooreerst immers is daar de zoëven
reeds vermelde definitie van Paus Benedictus XII: dat de gestorven rechtvaardigen
wel nog wachten op de opstanding hunner lichamen, maar dat zij in hun zielen de
volledige zaligheid genieten van de hemelse schouwing Gods. Terwijl dan vervolgens
door de huidige dogmaverklaring is vastgelegd: dat de Moeder van Christus, de H.
Maagd Maria, reeds met ziel èn lichaam deze zaligheid geniet. Deze vervroegde
totale verlossing en algehele ingang in het rijk Gods is dan in overeenstemming met
de buitengewone en eveneens totale wijze waarop haar reeds op aarde de verlossing
ten deel viel, doordat zij n.l. niet van een in haar reeds bestaande zonde werd bevrijd,
doch voor elke zondesmet om Christus' verdiensten werd voorbehoed. Zo
correspondeert de dogmaverklaring van Maria's lichamelijke tenhemelopneming met
de 96 jaar geleden uitgesproken definitie der onbevlekte ontvangenis, een
overeenkomst die ook door identiek ceremonieel tot uitdrukking is gebracht.
Bovendien vullen ook de beide dogmata van de zaligende schouwing der rechtvaardige
zielen en de opneming van Maria's lichaam elkander aan. Terwijl immers het eerste
onze aandacht richt op de reeds beginnende zaligheid na de dood der enkelingen,
wijst het tweede ons weer naar de algehele verlossing, die pas verwerkelijkt wordt
wanneer ook de lichamen verheerlijkt worden van alle rechtvaardigen, van het
voltallige Israël Gods, waarvan de 'virgo filia Israël' het oerbeeld is.
De Kerk der twintigste eeuw is nog steeds de Kerk van het 'maranatha'. Nog steeds
zeggen de Bruid en de Geest tot Christus: 'Kom'. De Geest doet het de Kerk in de
loop van haar geschiedenis met groeiende aandrag zeggen, door de onderpanden
onzer verheerlijking bij 's Heren wederkomst steeds duidelijker aan haar te tonen.
Dit is nu ook gedaan door de vaststelling van het feit dat de Moeder des Heren door
Christus reeds met ziel en lichaam in de heerlijkheid des Vaders is opgenomen. De
kinderlijke godsvrucht van het gelovige volk, dat deze dogmaverklaring heeft
afgebeden, heeft aldus ook bijgedragen tot een inniger 'Kom, Heer Jezus'.
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De nieuwe Richtlijnen betreffende de Oecumenische beweging
door H. Herman S.J.
IN de Osservatore Romano van 1 Maart 1950 verscheen een belangrijke Instructie
van het H. Officie, waarin de houding wordt bepaald, die door de katholieken
tegenover de Oecumenische Beweging dient te worden aangenomen. Om de hier
verstrekte Richtlijnen te begrijpen, zal het zijn nut hebben eerst enig inzicht te
verschaffen over het wezen, het ontstaan en de ontwikkeling van deze Beweging.
Zij streeft, aldus Dr W.H. van de Pol, naar bewustwording en versterking van de
eenheid onder de christenen. Zij heeft op een totaal nieuwe wijze het probleem van
de christelijke geloofsverdeeldheid aan de orde gesteld. Zij wil het tégen elkaar
spreken, zoals de voorafgegane eeuwen dat als normaal en vanzelfsprekend hebben
gevonden, vervangen door een mét elkaar spreken, hoe moeilijk dit ook zal zijn. Zij
wil daarbij niet de waarheid aan de eenheid offeren. Veeleer wil zij het herstel der
eenheid in de erkenning der volle waarheid1).
Dat deze beweging niemand onverschillig mag laten, wie de eenheid van de
christenheid ter harte gaat, is overduidelijk. Ook van katholieke zijde was men deze
laatste jaren meer en meer belangstelling gaan tonen. Maar terwijl van de kant van
de enkelingen - weinig in getal weliswaar - men eerder meegaand en vooruitstrevend
was, bleek de Katholieke Kerk officieel zeer gereserveerd en waakzaam op te treden.
Reeds vanaf 1864 werden herhaaldelijk door het H. Officie alle pogingen tot directe
medewerking telkens opnieuw verboden.
Dit heeft dan ook, - men kan het begrijpen - bij de christenen die de Katholieke
Kerk niet voldoende kennen, veelal ergernis en teleurstelling verwekt. 'Het heet daar
dat het Rome nog steeds niet te doen is om het welzijn van de christenheid en het
heil van de wereld, maar dat het haar uitsluitend te doen zou zijn om de handhaving
en de uitbreiding van eigen macht en aanzien. Rome wil nog steeds niet weten van
schuld en bekering. Zij gaat in verstokte zelfvoldaanheid haar eigen weg. Zij luistert
niet: zij decreteert slechts. Zij wil niet meewerken: zij wil slechts heersen. De
achtergrond van haar spreken en doen is niet nederigheid tegenover Gods Woord in
de H. Schrift en aan de

1) Van de Pol, Dr W.H., Het Christelijk Dilemma, Katholieke Kerk - Reformatie, Roermond
en Maaseik, Romen, 1948, p. 14.
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wil van Christus, maar trotse zelfverzekerdheid, en tenslotte niets anders dan een
eigenzinnige lust tot zelfhandhaving'2.
Aan de hand van de voornaamste pauselijke documenten omtrent de Oecumenische
Beweging hopen we een verklaring en wellicht meteen een weerlegging te kunnen
geven voor deze zware aanklachten. En zo zal het ons tevens mogelijk zijn de ware
houding van de Katholieke Kerk ten aanzien van het zo belangrijke feit van de
Oecumenische Beweging te bepalen.
Alvorens het eigenlijke feit van de groeiende Oecumenische Beweging en de
reacties van Rome daartegenover onder ogen te zien, is het nodig in het kort de
wetgeving in herinnering te roepen, waarmede de Kerk de omgang van katholieken
met niet-katholieken in het algemeen regelt.

Kerkelijke wetgeving
De Codex voorziet vooral in twee belangrijke gevallen: de gemengde gesprekken en
bijeenkomsten over geloofszaken, en de gemengde godsdienstoefeningen.
Vooreerst wordt het aan de katholieken verboden, zonder verlof van de H. Stoel,
of in dringende gevallen van de plaatselijke Bisschop, disputen of besprekingen te
houden, met niet-katholieken, vooral wanneer die in het openbaar plaats hebben
(C.I.C. 1325 § 3).
De hier bedoelde disputen zijn die welke volgens afspraak gehouden worden over
een bepaalde geloofswaarheid en waarbij beide partijen als gelijken optreden. Ze
worden dus niet absoluut en in elk geval verboden, maar de kerkelijke overheid
behoudt zich het recht voor, te oordelen over het nut en de gevaren van dergelijke
gesprekken, en ze al dan niet toe te laten.
Een ander punt waarin de kerkelijke wetgeving voorziet is dat van de z.g. gemengde
godsdienstplechtigheden.
'Elke actieve deelname of medewerking aan de godsdienstplechtigheden van
niet-katholieken, is aan de gelovigen verboden' (C.I.C. 1258 § 2). Actief neemt men
deel aan zulke godsdienstplechtigheden, als men er een werkzaam aandeel in heeft.
Bij voorbeeld als dooppeter of huwelijksgetuige. Privaat mag men wel met
niet-katholieken gebeden verrichten of godvruchtige liederen zingen, wanneer er ten
minste geen ergernis wordt gegeven.
'Een passieve deelname d.w.z. enkel materiële aanwezigheid bij niet-katholieke
plechtigheden (lijkdiensten, huwelijken enz.) uit burgerplicht of beleefdheid kan
geduld worden. Vereiste is, dat men een

2

Van de Pol, o.c., p. 380.
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gewichtige reden heeft, in geval van twijfel door de Bisschop goed te keuren, en dat
er geen gevaar bestaat voor afvalligheid of ergernis' (C.I.C. 1258 § 2).
Plaatselijke gewoonten kunnen zulk een deelname soms gemakkelijker toestaan,
vooral in streken waar geen ergernis of afval te vrezen is.
Wat het toedienen van de sacramenten aan de niet-katholieken betreft wordt verder
bepaald: 'Het is verboden de sacramenten toe te dienen aan ketters of schismatieken,
ook wanneer zij ter goeder trouw dwalen en om de sacramenten vragen, tenzij zij
eerst hun dwaling verworpen en zich met de Kerk verzoend hebben' (C.I.C. 731 §
2).
Al deze bepalingen geven blijk van een rechtmatige zorg van de Kerk om het
geloof van haar leden voor alle gevaren te beschermen.
Ze laten tevens ruimte genoeg voor een wijze en welwillende tegemoetkoming
tegenover andersdenkenden daar waar de Kerk oordeelt dat die toenadering wenselijk
en vruchtbaar kan zijn.
Zoals we zullen zien zal de Kerk deze bepalingen steeds weer als basis en
uitgangspunt nemen om haar practische handelwijze te bepalen, voor een mogelijke
samenwerking met andersdenkenden in hun streven naar de hereniging der christenen.

Rome en de groeiende beweging
De Oecumenische Beweging met haar totaal nieuwe verhoudingen tussen de christenen
onderling, noemt Dr W.H. van de Pol het voornaamste kerkhistorisch feit van deze
eeuw.
Hoe ontstond en groeide die Beweging? Hoe werd vanuit Rome deze zo belangrijke
gebeurtenis gevolgd? Het getuigenis van Dr van de Pol, wiens leven a.h.w. vergroeide
met de Beweging zelf is het beste antwoord op deze vragen3).
De verre oorsprong van de Oecumenische Beweging moet men zoeken in de
'revivals', de religieuze hernieuwingen, die de vorige eeuw plaats vonden in
protestantse milieu's, waar men vooral in jonge mannen, jonge vrouwen en
studentenverenigingen, was gaan streven naar een dieper en persoonlijker godsdienstig
leven. Deze 'opwekkingsbeweging' die vooral bestond uit bidstonden,
gemeenschappelijke lezing en verklaring van de H. Schrift, breidde zich snel uit over
heel de protestantse wereld, tot nationale en internationale bonden, zonder dat hierbij
aandacht geschonken werd aan de kerkelijke scheidingen. Iedereen was welkom, zo
het hem maar te doen was om een persoonlijk doorleefd christendom, gevoed door
gemeenschappelijk en door per-

3) Van de Pol, o.c., p. 354 en vgd.
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soonlijk gebed en bijbelonderzoek. Zo ontstond de 'World's Student Christian
Federation' met haar wereldconferenties. Het is binnen deze verenigingen dat
contacten werden gelegd en vriendschappen gesmeed tussen vertegenwoordigers
van de meest verschillende christelijke kerken en secten, en uit deze beweging zouden
de leiders en de bezielers van de Oecumenische Beweging groeien.
De dreiging, in het begin van deze eeuw, van een mogelijke wereldoorlog
bespoedigde de ontwikkeling. 'De wereldbond ter bevordering van internationale
vriendschap door de Kerken' kortheidshalve 'de Wereldbond der Kerken' werd
gesticht, met de bedoeling alle christenen te verenigen in een gemeenschappelijke
strijd tegen het oorlogsgevaar. Het uitbreken van de oorlog verhinderde een eerste
wereldconferentie die in Augustus 1914 in Nederland zou gehouden worden.
Tegelijkertijd gingen stemmen op voor een grotere eenheid en samenwerking
tussen de Kerken. Maar ze kwamen uit een andere hoek, nl. uit de 'Zendingsvelden',
waar het feit der geloofsverdeeldheid wordt gevoeld als een der voornaamste
struikelblokken bij het Zendingswerk. Op de inter-kerkelijke Zendingsconferentie
te Edinburg in 1910 kwam men tot het besluit voortaan een aparte conferentie te
wijden aan het probleem van de verdeeldheid der christenen onderling. Hier ligt
reeds in de kiem, de latere wereldconferentie 'over Geloof en Kerkorde'.
Het bewustworden van een tweevoudige nood ligt dus aan de basis van de
Oecumenische Beweging: vooreerst de wereldnood waaruit de conferenties 'on Life
and Work' van Stockholm en Oxford 1925 en 1937 zouden groeien, en verder de
verdeeldheid van de christenen, waaruit de conferentie 'on Faith and Order' van
Lausanne en Edinburg in 1927 en 1937 is voortgekomen.
Aan de eerste vorm van de Oecumenische Beweging lag de gedachte ten grondslag
dat de christenen - zonder daarbij te letten op onderlinge kerkelijke en dogmatische
geschillen - zich gemeenschappelijk moesten bezinnen over de vraagstukken van
ethische aard.
Zo was het doel van de conferentie van Stockholm (19 Augustus 1925) geenszins
de overeenstemming over de geloofsinhoud of de hereniging der kerken, maar enkel
de redding van de wereld in haar ongekende sociale nood door middel van een
krachtig eensgezind getuigenis van de hele christenheid, en zo mogelijk, door middel
van een gemeenschappelijke actie. Alle kerkelijke gemeenschappen werden hierop
uitgenodigd, behalve de Katholieke Kerk, omdat uit particuliere stappen bij het
Vaticaan reeds gebleken was dat op een afwijzend antwoord moest worden gerekend.
Aan de basis immers van de ver-
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gadering lag het protestants-liberale principe dat de geloofsinhoud en het dogma hier
bijkomstig en facultatief waren.
Deze weigering van het Vaticaan is de grootste teleurstelling geweest van de
Lutherse Aartsbisschop van Upsala, Nathan Söderblom, de bezieler van de conferentie.
De wereldconferentie van Stockholm betekent in de Kerkgeschiedenis de eerste
ontmoeting op grote schaal van vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende
secten en kerkgenootschappen. Er werd een boodschap opgesteld die de overtuiging
van de aanwezige christenen omtrent de hangende wereldkwesties wereldkundig zou
maken. Een werkcomité werd belast met de voorbereiding van een volgende
conferentie, die gehouden werd in Oxford in 1937.
Aan de tweede vorm van de Oecumenische Beweging, 'On Faith and Order', ligt de
gedachte ten grondslag, dat de verdeeldhedi van de christenheid op zichzelf een
probleem was, en bovendien, dat dit feit een nadelige invloed uitoefende op de
doorwerking van het christelijk getuigenis op de zendingsvelden.
Het doel van deze beweging was, te onderzoeken in hoeverre er ook geloofseenheid
bestond tussen de verschillende Kerken, en na te gaan hoe men gezamenlijk tot een
sterkere mate van geloofsovereenstemming (Faith) en van kerkelijke eenheid (Order)
zou kunnen geraken.
Reeds in 1914 werd langs Kardinaal Gaspari officieel de medewerking van Rome
gevraagd. Benedictus XV antwoordde met de belofte alle Katholieken te verenigen
in de Bidweek voor de eenheid, door de Amerikaanse leiders georganiseerd van 18
tot 25 Januari.
Onmiddellijk na de oorlog werd het plan voor een conferentie aangepakt, en een
commissie van vijf leden (U.S.A.) reisde Europa en het Nabije Oosten af om de
verschillende Kerken uit te nodigen tot een voorbereidende vergadering, in Genève
(1920).
De 16e Mei 1919 werd de delegatie op het Vaticaan door Benedictus XV, met de
grootste welwillendheid ontvangen. Nochtans zag de Paus zich genoodzaakt de
officile uitnodiging af te wijzen: inderdaad Rome kan in geen geval aanvaarden als
gelijke op te treden met de andere kerken, die, al zijn ze ook ter goeder trouw, toch
in dwaling verkeren. De Paus achtte het dan ook raadzaam officieel de houding van
het Vaticaan te bepalen in een decreet van het H. Officie van de 4e Juli 1919. Daarin
werd nogmaals verboden, als onder Pius IX, deel te nemen aan publieke of
privé-samenkomsten die niet-Katholieken organiseerden om de hereniging van de
christenen te bevorderen.
De houding van Pius XI tegenover de conferentie van Lausanne in
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1927 was dezelfde als die van zijn voorganger. Hij had echter niet alleen toegestaan,
maar ook publiek aangemoedigd dat katholieke theologen contact en toenadering
zochten met andersdenkenden. Daarvan zijn de 'Gesprekken van Mechelen' in 1921
en 1923, waarvan Kardinaal Mercier en Lord Halifax de bezielers waren, het beste
voorbeeld. Maar evenmin als zijn voorganger kon hij toelaten dat de Katholieke Kerk
officieel zou deelnemen aan een debat, waarbij essentiële punten van de katholieke
leer in het gedrang zouden komen. Het leek toen zelfs niet opportuun dat katholieken
op eigen rekening en ook zonder officieel kerkelijk mandaat op de conferentie
aanwezig waren. Daarom liet hij eraan herinneren dat de instructies van het H. Officie
van 1919 nog immer van kracht bleven (8 Juli 1927).
Ondertussen had de conferentie van Lausanne plaats gehad, en het spreekt van zelf
dat Rome, hoewel afzijdig, de gebeurtenissen van dichtbij volgde. Het valt moeilijk
te ontkennen, dat de Oecumenische Beweging in haar voorbereidingsphase en
gedeeltelijk ook nog in de eerste jaren na de beide wereldconferenties te optimistisch
is geweest. Op de Stockholm-conferentie domineerde de geest en invloed van het
wereldprotestantisme. Vooral aan deze zijde is men zich niet voldoende bewust
geworden van de ernst van de tegenstellingen, met als gevolg, dat vele deelnemers
het slachtoffer werden van illusies en utopieën. Op de Lausanne-conferentie
domineerde de geest en invloed van het (Amerikaans) Anglicanisme. Juist dat
optimisme van de Anglicanen zou een bedenkelijke knak krijgen bij de ontdekking
van de dogmatische starheid van de andere christelijke standpunten. Het moet gezegd
worden dat het beeld van dit alles op de katholieken een zielige indruk maakte: men
stond versteld van zoveel illusies en utopieën te midden van zulke evidente
verwarring. Dit jeugdbeeld van de Oecumenische Beweging is het, dat de Encycliek
'Mortalium Animos' van 6 Januari 1928 heeft geschetst en gewraakt. Het tweede deel
van de Encycliek noemt op onomwonden en zakelijke wijze als diepste oorzaak van
de verdeeldheid de verbroken gemeenschap met de Katholieke Kerk en als enig
mogelijke en reële oplossing de terugkeer van alle afgescheidenen en dwalenden tot
de volle gemeenschap met de Katholieke Kerk. Dat tweede deel behelst ook de
onveranderlijke, vaststaande katholieke beginselen, zoals deze volgens de Katholieke
Kerk eo ipso met het wezen van de openbaring zijn gegeven4).
Men moet daar echter onmiddellijk aan toevoegen dat, hoe scherp en terecht de
zwakke plekken en de utopistische gevaren van de Oecume-

4) Van de Pol, o.c., p. 363-364; Aubert, R., Le Saint Siège et l'Union des Eglises, Bruxelles,
Edit. niversitaires, 1947, p. 140-141.
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nische Beweging ook werden gesignaleerd, het geschetste beeld thans verouderd is.
De Oecumenische Beweging beantwoordt reeds lang niet meer aan haar jeugdbeeld.
Zij heeft in haar korte leven reeds een aantal allerbelangrijkste ontdekkingen gedaan.
Ze is tot bezinning gekomen. Ze is zich de bestaande tegenstellingen bewust
geworden. Zo kwam ze o.m. in de periode tussen Stockholm-Lausanne (1925 en
1927) en Oxford-Edinburg (1937) tot deze zeer belangrijke ontdekking: dat het
oecumenische probleem een dogmatisch probleem is, en dat het fundamentele
probleem dat aan theologische en dogmatische vragen ten grondslag ligt, geen ander
is dan dat van het wezen en het gezag van de Kerk5).
Ook aan Rome was deze ontwikkeling tussen de jaren 1927-1937 niet ontgaan,
en rekening houdend met de ernst en de goede wil van vele leiders van de Beweging,
stond Pius XI officieus toe dat katholieken als toeschouwers zouden aanwezig zijn
op de grote Conferenties van 1937, met de volledige vrijheid om alle vergaderingen
bij te wonen, zonder nochtans deel te nemen aan de besprekingen en stemmingen.
Gezien de noodzakelijkheid de verschillende strevingen zoveel mogelijk tot éne
te bundelen werden de conferenties van Oxford en Edinburg in hetzelfde jaar,
aanstonds na elkaar, en in hetzelfde land gehouden, zodat men kon werken aan de
fusie van beide bewegingen. Een comité van veertien werd samengesteld en belast
met het opstellen van een voorlopige constitutie van de 'Wereldraad der Kerken' en
een voorlopig werkprogramma. Dit geschiedde in Utrecht in 1938 en onmiddellijk
na de oorlog had in Genève een vergadering plaats waar vijf voorlopige voorzitters
werden gekozen en voorbereidingen getroffen voor een 'Eerste Congres van de
Wereldraad der Kerken'.
Dit Congres had plaats te Amsterdam, van 22 Augustus tot 4 September 1948. Er
waren ongeveer 1500 personen aanwezig, waarvan 900 afgevaardigden uit 147 kerken
en 42 landen voor een totaal van 300 millioen christenen. Op 23 Augustus werd de
Wereldraad definitief opgericht6). Na deze eerste taak moest men een uitgebreid
werkprogramma voor de komende jaren opstellen.
Het is niet de bedoeling van de Wereldraad, zelf de 'Una Sancta', de geünificeerde
Kerk, te vormen, zij wil ook niet het algemeen concilie zijn van die 'Una Sancta'.
Het is veeleer het orgaan waardoor de deelnemende kerken elkaar door hun officiële
vertegenwoordigers regelmatig ontmoeten, samen spreken en samen werken. Alle
Kerken

5) Van de Pol, o.c., p. 364-465.
6) Verslag van Eerste Congres van Wereldraad der Kerken, Katholiek Archief, 1948-1949, jrg
III, Kol. 709-762.
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die zeggen 'Jezus Christus te belijden als God en Zaligmaker' worden tot deze
gemeenschap uitgenodigd. Op deze basis wordt het gesprek gevoerd, waarin de
Kerken elkaar voorlopig alleen nog maar leren kennen, beter dan tot nu toe het geval
was; waarin ook iets gevonden kan worden van 'n groeiend begrijpen, waarderen en
overeenstemmen.
De Raad verwerpt dus elke gedachte van een geünificeerde Kerkgemeenschap,
onder één centraal administratief gezag en nog veel minder ligt het in haar bedoeling
een zekere rechtsmacht of leergezag uit te oefenen over de verschillende aangesloten
kerkgemeenschappen. De decreten van de Raad betreffen uitsluitend haar eigen
inwendige aangelegenheden: eigen constructie en werkplan. Met de boodschappen,
welke zij uitstuurt naar allen die zeggen 'Jezus Christus te belijden als God en
Zaligmaker' beoogt zij slechts hen te laten delen in de ervaringen en belevenissen
die binnen de Raad plaats hebben.
De Raad heeft als erepresident Dr John Mott, lid van de Methodistenkerk te New
York, groot voorstander van de Oecumenische Beweging.
Daarbij zes presidenten:
- Dr Marc Boegner te Parijs, voorzitter van de Franse Protestantse Federatie.
- Dr Geoffrey F. Fisher te Londen, Aartsbisschop van Canterbury, lid van de
Church of England.
- Dr G. Bromly Oxnam, Methodisten-Bisschop van New York.
- Dr Stephanos D. Germanos te Londen, Grieks-orthodox Aartsbisschop van
Thyateira, vertegenwoordiger van de orthodoxen.
- Dr Erling Eidem, Luthers primaat van Zweden, Aartsbisschop van Upsala.
- Dr Tsu-Tschen Chao, vertegenwoordiger van de kerkgenootschappen uit het
verre Oosten.

Het centrale comité van negentig leden vormt de uitvoerende raad, en werd gekozen
naar verhouding van de deelnemende Kerkgemeenschappen. Het komt éénmaal 's
jaars samen. Om de vijf jaar zal een algemeen Congres plaats hebben van de 450
afgevaardigden. Een permanent secretariaat werd opgericht te Genève. Van de Raad
hangt ook af het 'Oecumenisch Instituut' opgericht nabij Celigny in Zwitserland dank
zij de vrijgevigheid van J. Rockefeller Jun., en waar opleiding gegeven wordt in de
verschillende oecumenische kwesties.
Het secretariaat van de Raad geeft te Genève twee belangrijke publicaties uit:
vooreerst 'Service oecuménique de Presse et d'Information' (S.OE.P.I.) dat wekelijks
alle mogelijke inlichtingen verschaft
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omtrent de Oecumenische Beweging, en verder sedert 1948, het viermaandelijkse
'Ecumenical Review' onder redactie van Dr Visser 't Hooft. Dit tijdschrift beschouwt
zich als het officieel orgaan van de Wereldraad der Kerken, en het middel om het
doel van die Raad te verwezenlijken.

Rome en het Amsterdams congres
De tweede wereldoorlog had in verscheidene landen tussen de verschillende confessies
die zich dikwijls voor dezelfde gevaren en dezelfde strijd geplaatst zagen, nauwere
betrekkingen en in sommige gevallen onmiddellijke samenwerking tot stand gebracht.
Ook het godsdienstig gesprek was er niet alleen hartelijker maar ook veelvuldiger
bij geworden. Daarom was het normaal dat de belangstelling der oecumenisch gezinde
katholieken zich vanzelf zou gaan concentreren rond het Congres van Amsterdam.
Van zijn kant, had het voorlopige comité van de Wereldraad der Kerken, dat zich
ten zeerste verheugde in die belangstelling, het besluit genomen reeds in 1947,
aangezien ze niet kon rekenen op een officiële deelname van de Katholieke Kerk,
'bepaalde leden van de Rooms Katholieke Kerk privaat, en als niet-officiële
toeschouwers, op het Congres uit te nodigen'7). Verscheidene katholieke Oecumenici
verlangden in dien zin het Congres bij te wonen.
Op 5 Juni veerscheen dan het Monitum van het H. Officie, over het deelnemen
van de Katholieken aan de Oecumenische Beweging8). Dit Monitum had dus niet
alleen betrekking op de deelname van katholieken aan gemengde bijeenkomsten,
maar bedoelde ook rechtstreeks de deelname aan het Congres van Amsterdam. Het
was hoofdzakelijk een in herinnering brengen en opnieuw urgeren van een reeds
bestaande wetgeving; maar omwille van het zeer uiteenlopend commentaar dat het
uitlokte, moeten wij er hier wat verder op ingaan.
In dit Monitum wordt inderdaad niets nieuws bepaald; en de voorstelling van
S.OE.P.I.9) als zou het een verscherping en verstarring betekenen van de houding van
de Katholieke Kerk tegenover de Oecumenische Beweging, is dan ook onjuist.
Het Monitum handelt over gemengde bijeenkomsten van niet-katholieken en
katholieken, waarin gesproken wordt over geloofszaken.

7) S.OE.P.I. (Service Oecuménique de Presse et d'Information), Genève, nr 24-25, 1948.
8) Nederlandse tekst in Katholiek Archief, 6 Augustus 1948, jrg. III, kol. 471-472; Commentaar
van Pater Hürth S.J., ibidem, 3 September 1948, jrg. III, kol. 547-549.
Gonsette, S.J., Monitum du 5 juin sur les réunions interconfessionnelles, Nouvelle Revue
Théologique, mai 1949, p. 424-530.
9) S.OE.P.I., nr 23, 1948.
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Vallen er dus niet onder gemengde bijeenkomsten waar over andere, b.v. sociale en
economische zaken wordt gehandeld.
De aard van deze bijeenkomsten, door het Monitum bedoeld, is zeer uiteenlopend.
Soms ook werden bij gelegenheid van deze bijeenkomsten godsdienstige
plechtigheden gehouden, zodat katholieken deelnamen aan niet-katholieke oefeningen
en omgekeerd. Het is zelfs voorgekomen dat de H. Eucharistie aan niet-katholieken
werd uitgedeeld en katholieken de Communie ontvingen in een mis door
niet-katholieken opgedragen.
Van katholieke zijde werd toestemming voor deze bijeenkomsten dikwijls door
de Bisschoppen gegeven; in andere gevallen waren de Bisschoppen ervan op de
hoogte en spraken zij er zich niet tegen uit; soms echter werden ze gehouden buiten
weten van het kerkelijk gezag en tegen zijn wil.
Het doel van deze bijeenkomsten is dat van de Oecumenische Beweging: de
vereniging in één Kerk van allen die Christus belijden. In verschillende streken
werden deze bijeenkomsten georganiseerd binnen één of ander verenigingsverband
volgens bepaalde wetten en afspraken, zo b.v. de 'Una Sancta' in Duitsland.
Al deze bijeenkomsten nu, in hun grote verscheidenheid, vallen onder het Monitum.
Daardoor worden zij echter niet zonder meer afgekeurd noch onvoorwaardelijk
verboden. Er wordt op gewezen dat zij dikwijls hebben plaats gehad tegen de
voorschriften in van de Kerkelijke Wetgeving en zonder voorafgaand verlof van de
H. Stoel. Er wordt aan de Bisschoppen opgedragen de voorschriften van het Monitum
te urgeren en te doen naleven, terwijl de H. Stoel zich alleen het recht voorbehoudt
de nodige vergunningen te geven. Tenslotte worden al deze voorschriften heel speciaal
toegepast op de bijeenkomsten belegd door de Oecumenische Beweging: aan deze
mogen geen katholieken, om welke reden dan ook, deelnemen zonder uitdrukkelijk
verlof van Rome.
Het Monitum ontkent dus geenszins, dat dergelijke bijeenkomsten niet vruchtbaar
kunnen zijn. De ondervinding heeft echter geleerd dat zij ook oorzaak waren van
veel kwaads. Daarom moest de Kerk bijzonder waakzaam zijn, vooral voor het
Congres van Amsterdam. Ze heeft niet alleen de deelname, ook als toehoorder, zonder
voorafgaand verlof van de H. Stoel verboden, maar er werd zelfs geen enkele
vergunning verleend.
Welke redenen hebben die strenge houding bepaald? Volgens officiele
commentaren, (Mgr Ottaviani)10), lijkt het wel dat het Monitum

10) S.OE.P.I., nr 24-25, 1948, p. 160.
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als voornaamste aanleiding gehad heeft de misbruiken welke op verscheidene plaatsen,
maar vooral in Duitsland hadden plaats gehad bij dergelijke gemengde bijeenkomsten,
en men in Amsterdam absoluut de indruk wilde vermijden alsof de Kerk op sommige
essentiële punten toegeeflijker geworden was. De Duitse speaker van Radio-Vaticana
wees in zijn commentaar op het Monitum vooral op de misbruiken die waren
binnengeslopen in de Duitse 'Una Sancta'-beweging11.
Andere commentatoren meenden een mildere interpretatie van het Monitum,
betreffende de privé-bijeenkomsten b.v. zonder voorafgaand verlof van Rome, te
kunnen verdedigen uit persoonlijk contact met de omgeving van de H. Stoel, en uit
de houding van de Paus tegenover de Duitse bisschoppen, aan wie kort na het
Monitum, een groot deel van hun macht in deze zaken werd teruggeschonken. Dit
heeft echter niet belet dat velen aan de andere zijde het Monitum hebben opgenomen
als een betreurenswaardig terugvallen van Rome in zijn oude vooroordelen en
verstarring, of althans de algehele onthouding van Rome als een onbegrijpelijke
maatregel hebben betreurd. Sommige uitlatingen - van Karl Barth b.v. - zowel vóór
als gedurende en na het Congres waren bijzonder scherp aan het adres van Rome12).
Milder was de reactie van Dr Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad.
Hij betreurde ten zeerste het besluit van het H. Officie, waarbij het aan niemand werd
toegestaan aan de conferentie deel te nemen, vooral waar in de laatste jaren vele
Rooms-katholieke geestelijken en leken, getoond hadden de bedoeling en de aard
van de Oecumenische Beweging te begrijpen. Hij drukte nochtans de hoop uit dat
het mogelijk zou blijven, het gesprek met elkander voort te zetten13).
Dit misverstand kwam echter grotendeels voort uit de overtuiging als zou de korte
en onvermijdelijk starre formulering van deze juridische uitspraak de volledige
weergave bevat hebben van de gevoelens van Rome tegenover de Oecumenische
Beweging. De zeer bijzondere en tot dan toe in zulke omstandigheden ongekende
tussenkomst van het Nederlands Episcopaat, dat een uitgebreid herderlijk schrijven
richtte aan alle gelovigen van hun bisdommen om de houding van Rome ten aanzien
van het Congres nader te verklaren, zou dan ook veel bijdragen om de ongunstige
indruk, die het Monitum in oecumenische milieu's had gemaakt, voor een groot deel
weg te nemen.
Dit herderlijk schrijven werd voorgelezen in alle katholieke kerken van Nederland,
op 22 Augustus, openingsdag van het Congres. De

11 Joint Christian Meetings, A Wanning from the Holy Office, The Tablet, June 12th, 1948.
12) Katholiek Archief, jrg. III, kol. 718.
13) Katholiek Archief, jrg. III, kol. 718.
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bisschoppen beginnen met hun waardering uit te drukken voor de gevoelens en de
bedoelingen van de leden van de Oecumenische Beweging, die er na veel inspanning
in geslaagd zijn, deze Wereldraad van Kerken op te richten. Nochtans heeft de
Katholieke Kerk gemeend afzijdig te moeten blijven, niet uit vrees voor verlies van
prestige of om louter tactische overwegingen, maar uit trouw aan de taak haar door
Christus opgedragen, nl. zijn werk hier op aarde voort te zetten. De Katholieke Kerk
betreurt evenzeer de verdeeldheid der christenen als de leden van de Beweging. Maar
ze kan, omwille van die trouw aan haar zending, geen andere oplossing aannemen
dan de terugkeer van de afgescheiden christenen tot de katholieke eenheid. Zij kan
dus ook niet onverschillig blijven, tegenover de pogingen van de Oecumenische
Beweging, of dit Congres een schrede achteruit of een schrede vooruit zal betekenen
in de ware hereniging van de christenen. Daarom doen de bisschoppen beroep op
het vurig gebed van al hun gelovigen en manen ze hen tevens aan door een
voorbeeldig christelijk leven, waaruit vooral alle haat, afkeer en zonde tegen de liefde
meer dan ooit moet geweerd worden, de hereniging te vergemakkelijken en te
bespoedigen.
Ondertussen heeft men van katholiek standpunt de vruchten van het Congres van
Amsterdam kunnen schatten en beoordelen.
In een conferentie gehouden aan de katholieke Universiteit van Nijmegen, door
één van de zeldzame katholieke toeschouwers bij het Congres, Pater Dr J. Witte, S.J.
die als perscorrespondent aanwezig was, werden de karaktertrekken van het Congres
als volgt geschetst. Er kwamen hoofdzakelijk drie elementen op de voorgrond:
1. het optimistisch activisme van de Amerikaanse afgevaardigden, die de
samenwerking van de Kerken ten zeerste verlangden, om tegemoet te komen aan de
noden van de hedendaagse gemeenschap.
2. het berkbegrip van Karl Barth, die niet gelooft in de eenheid der Kerken op
historisch plan. De Barthiaanse strekking dreigt van de Wereldraad der Kerken een
anti-Rooms Protestants blok te maken.
3. de orthodoxen die zich niet erg op hun gemak gevoeld hebben te midden van
een protestantse meerderheid14).
In zijn beoordeling van het Congres meent Pater Tromp, S.J. dat Amsterdam zeker
geen stap vooruit geweest is, ten minste wat betreft het aanvaarden van een gezonder
Kerk-begrip. Hij vreest dan ook dat velen van de aangesloten leden, onder de
minimalistische invloed van K. Barth, alleen hiermee tevreden dat ze met elkaar
verenigd zijn in één gemeenschappelijk geloof, in Christus God en Verlosser, zich
langzamerhand zullen gaan vergenoegen met een vorm van eenheid die

14) 'Irenikon', Prieuré bénédictine d'Amay, Chèvetogne, t. 22, 1949, p. 188.
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verre verwijderd blijft van de eenheid die Christus ons schonk. Bij anderen nochtans
zou juist dat duidelijk gemis aan een waarachtige eenheid het heimwee naar Rome
nog verscherpt hebben15).
Zeker is dat vele afgevaardigden, zich van die toestand pijnlijk zijn bewust
geworden. En al moet men toegeven dat de geest van het Congres in
anti-Rooms-Katholieke stemming werd gestuurd, vele kerken zagen dit zeer ongaarne,
en ook sympathieke stemmen over Rome vielen te beluisteren.
Vele kerken zijn onbevredigd naar huis gegaan. Blijven nu alle aangesloten kerken
de Wereldraad trouw, dan blijft hij een lichaam dat nooit sterk van invloed zal zijn.
Vallen tenslotte de ontevredenen zoals de Orthodoxen en Anglicanen af, dan wordt
de geest Calvinistisch en anti-katholiek en groeit de Wereldraad uit tot een nieuwe
Protestantenbond16).
Dit belet niet dat het oecumenisch probleem zelf en vooral de kwestie van de
hereniging van de christenen, brandend blijft, ook voor katholieken, en dus ook de
volle aandacht van de Kerk blijft opeisen.

De laatste instructie
In de 'Osservatore Romano' van 1 Maart 1950, verscheen een uitgebreide instructie
van het H. Officie aan de bisschoppen van de Katholieke Kerk aangaande de houding
van de katholieken tegenover de Oecumenische Beweging. Ze is gedateerd op 20
December 194917).
We staan hier voor een zeer belangrijk document. Niet alleen omdat het een klare
weergave is van de ondervindingen opgedaan aan katholieke zijde gedurende de
laatste jaren, maar vooral omdat er een nieuwe klank in te beluisteren valt en het
zeker een nieuw begin betekenen zal in de verhoudingen tussen de katholieken en
de voorstanders van de Oecumenische Beweging. Wij willen ons hier beperken tot
een paar algemene indrukken en enkele weerklanken van de andere zijde.
Van grote betekenis is vooreerst het feit dat de volmachten van de bisschoppen
op dit terrein, welke deze zich een beetje onverwacht hadden zien ontnemen, hun
terug in de handen werden gegeven. Een paar gevallen slechts zoals b.v. de deelname
aan internationale oecumenische congressen, blijven aan het onmiddellijk gezag van
de H. Stoel onderworpen. Voor al de overige gevallen behoudt Rome zich welis-

15) Periodica de re morali, canonica et liturgica, t. 37 (1948), p. 401-402.
16) Katholiek Archief, jrg. III, kol. 760.
17) Katholiek Archief, jrg. V, kol. 217-222; en kol. 485-490. J. Creusen, S.J., Instruction 'Ecclesia
Catholica' 20 Decembre 1949, Nouvelle Revue Thèologique, t. 72, juin 1950, p. 643-649.
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waar in de persoon van de bisschoppen, alle rechten voor van toezicht en controle.
Maar - dit is van het allergrootste belang in de ontwikkeling van Rome's officiële
houding tegenover de Oecumenische Beweging - de instructie bevat een niet gering
en belangrijk positief gedeelte: een katholiek werkplan als het ware voor de komende
jaren.
Aan de bisschoppen wordt opgedragen niet alleen waakzaam toe te zien, maar het
herenigingswerk, vooral de katholieke pogingen ertoe, zelf te leiden en te bevorderen.
Ze zullen bevoegde personen met die taak belasten, speciale diensten en bureau's
oprichten, gemeenschappelijk overleg plegen, hun gelovigen waar het past door een
herderlijk schrijven onderrrichten, omtrent deze kwesties en pogingen, met één
woord: voortaan niets meer aan het toeval en het privé-initiatief overlaten, maar zelf
de leiding nemen.
Zodat de zorg van de 'hereniging' van alle christenen in het éne ware Geloof en in
de éne ware Kerk, en ditmaal in nauw verband met het feit en het optreden van de
Oecumenische Beweging, volgens de woorden zelf van de instructie een belangrijke
plaats zal gaan innemen in de algehele zielzorg en de officiële bekommernissen van
de Kerk. Waar andersdenkenden geneigd zijn deze bemoeiïngen van Rome in zekere
zin met achterdocht en spijt waar te nemen, kunnen wij, katholieken, er ons slechts
over verheugen dat het collectief bewust-worden van de katholieke gemeenschap
tegenover het probleem van de 'hereniging' officieel door Rome wordt aangemoedigd
en bevorderd.
Tenslotte kan men opmerken dat de toon zelf en de woordenkeus van de instructie,
vooral wanneer zij zich op het eigenlijke terrein van de Oecumenische Beweging
begeeft, uiterst voorkomend en delicaat is en vermijdt ook maar in het minst kwetsend
te zijn. Daarin kan men duidelijk de weldoende invloed waarnemen en de vrucht van
het streven naar toenadering en eerbiedige waardering in christelijke liefde, van
sommige groeperingen, en niet in het minst van het optreden van het Nederlands
Episcopaat.
Dit laatste is ook door andersdenkenden gewaardeerd geworden. In zijn
niet-officieel en veeleer persoonlijk commentaar op de instructie drukt Dr W.H.
Visser 't Hooft zijn voldoening uit over het feit dat Rome het nuttig en nodig geacht
heeft deze instructie uit te vaardigen en dat het voortaan mogelijk zal zijn, behoudens
enkele restricties, samen te bidden en samen te werken op sociaal en economisch
gebied. Nochtans kan hij zijn spijt niet verbergen omtrent het feit dat alle gemengde
samenkomsten onder het gezag en het toezicht van de hiërarchie zullen vallen, en
zijn vrees dat deze gesprekken daardoor hun spontaan karakter zullen verliezen en
er tevens minder plaats zal

Streven. Jaargang 4

134
gelaten worden voor pionierswerk18). We menen echter dat deze spijt en deze vrees
niet gegrond zijn, daar deze supervisie van de Kerk - afgezien van menselijke tekorten,
steeds mogelijk in de hiërarchie - niet noodzakelijk schaden zal aan de gezonde en
goed begrepen arbeid van de katholieken voor de 'hereniging' van de christenen.

Besluit
Het zal ons nu niet moeilijk meer zijn, om te antwoorden op de dubbele vraag die
we stelden bij de aanvang van dit artikel. Of de beschuldigingen aan het adres van
Rome, als zou ze zich in haar betrekkingen met de Oecumenische Beweging enkel
laten leiden door motieven van eigenbelang, en slechts onwil plaatsen tegenover
loyale pogingen van toenadering en verzoening, gegrond zijn? En of het tevens waar
is dat ze zodoende ingaat tegen de oprechte verlangens van velen van haar
onderdanen?
En vooreerst is het wel zeker dat er geen tegenstelling kan en mag bestaan tussen
het streven van de enkeling in de Katholieke Kerk en de bedoelingen van Rome met
de 'hereniging' van alle christenen. Ook de Katholieke Kerk en niemand meer dan
zij, betreurt de godsdienstige verdeeldheid der christenen. Ook zij beseft hoe
noodlottig de gevolgen van deze verdeeldheid zijn. Zij is ook bereid te erkennen dat
dit streven naar een nieuwe godsdienstige eenheid door de goede bedoelingen van
velen bezield wordt. En we merkten reeds op hoe zij in de laatste instructie met
aandrang vraagt dat 'het zo uitstekend werd der “hereniging” van alle christenen in
het éne ware Geloof en in de éne ware Kerk, van dag tot dag een meer en meer in
het oog vallend deel van de algemene zielzorg worde'. Maar ze vraagt daarbij van
haar onderdanen loyale onderwerping aan haar richtlijnen en voorschriften.
En wat de deelname aan de Oecumenische Beweging betreft meent ze ondanks
alles, afzijdig te moeten blijven. De principiële redenen voor haar afzijdigheid kunnen
we tot besluit met Dr W.H. van de Pol aldus kort samenvatten.
Het ligt in het katholiek geloof mee inbegrepen dat de Katholieke Kerk in wezen
verschilt van alle andere kerken, en dat de Paus en de bisschoppen in de Kerk de
dragers zijn van een levend leergezag, zoals nergens elders voorkomt en trouwens
ook niet gepretendeerd wordt. De Katholieke Kerk gelooft niet dat de methode van
de Oecumenische Beweging tot de volle waarheid en tot de eenheid leiden kan. Zij
gelooft veeleer dat de volstrekte eenheid en de volle waarheid reeds in

18) S.OE.P.I., nr 9, 1950.
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de Katholieke Kerk voor alle tijden gegeven is. Zij zou door aan de Oecumenische
Beweging officieel mee te doen haar diepste wezen verloochenen, verwarring stichten
en zelfs de enige weg blokkeren die aan het eind van alle oecumenische mislukkingen
nog open blijft. Terwijl onwrikbaarheid, standvastigheid, beginselvastheid op het
punt van geloofszaken en kerkelijke opvattingen, de beste dienst is die door de
Katholieke Kerk aan de Oecumenische Beweging kan worden bewezen. Rome's
zwijgende afwezigheid is welsprekender dan haar sprekende aanwezigheid ooit zou
kunnen zijn19).
Afzijdigheid, ja, maar geen onverschilligheid. Het zou een betreurenswaardige
vergissing zijn indien men uit het feit van een onmogelijkheid aan de kant van de
Katholieke Kerk om officieel aan de Oecumenische Beweging deel te nemen de
gevolgtrekking zou maken dat men elkander voortaan maar zo zorgvuldig mogelijk
zou moeten mijden. De onmogelijkheid van samenwerking in de Oecumenische
Beweging, sluit het persoonlijk godsdienstig contact niet uit, maar maakt het juist
dubbel noodzakelijk. De kerkelijke uitspraken accentueren meestal de verschillen:
een persoonlijk contact kan veel opheldering brengen.
Het zal dan ook de taak zijn van de bevoegde instanties in de Kerk, onder toezicht
van de hiërarchie, door dergelijke godsdienstige gesprekken de onchristelijke,
liefdeloze vervreemding te overwinnen. Elementen in ons godsdienstig geloof die
weliswaar impliciet doch slechts latent aanwezig waren weer te ontdekken en tot
nieuw leven te wekken. En vooral kunnen we wel degelijk geraken tot een
gemeenschappelijke bespreking van onze houding tegenover de wereld en de
problemen van onze tijd en eventueel ook komen tot een gemeenschappelijke actie20).
En tenslotte rust op alle katholieken een ernstige verantwoordelijkheid: de velen
die in Christus geloven door ons gedrag niet teleur te stellen en af te stoten in hun
oprecht en edel verlangen naar de 'hereniging'. Meer dan ooit moeten wij, katholieken,
door onze handelwijze getuigenis afleggen van Christus en meer dan ooit moeten
we nu de Heiligheid der Kerk zichtbaar doen worden in ons eigen leven21).

19) Van de Pol, o.c., p. 405 en 409.
20) Van de Pol, o.c., p. 387-388.
21) Herderlijk Schrijven van het Nederlands Episcopaat (31 Juli 1948) over het Congres van
Amsterdam. Katholiek Archief, jrg. III, kol. 543-547.
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Jacobus van Looy
door Anton van Duinkerken
ONDER pseudoniem A. Brouwer plaatste Jacobus van Looy (Haarlem 12 September
1855 - Haarlem 24 Februari 1930) een sonnet, Herfst getiteld, in het Decembernummer
1885 van De Nieuwe Gids. Hij was toen als winnaar van de Prix de Rome op reis in
Italië maar had voor zijn vertrek aan Willem Kloos beloofd, mee te zullen werken
aan het nieuwe tijdschrift. Beiden verwachtten, dat die medewerking zou bestaan in
het leveren van poëzie, want Van Looy had samen met M.W. van der Valk
geliefhebberd in de dichtkunst, maar als prozaschrijver zich nog in het geheel niet
onderscheiden, behalve doordat hij voor de leden van Flanor een zelfgeschreven
sprookje, Het meisje, de albasten knikker en de marmeren gang, voorgelezen had,
waarvan de tekst verloren is gegaan.
Uit 1884 bestaan sombere sonnetten en een gedicht Slapeloos van hem, tamelijk
stug van zinsbouw en stroef van klank. Er blijkt uit, dat hij zijn nog onvast idealisme
bedreigd zag door twijfel in het eigen gemoed en door leugenachtigheid in de
samenleving. Hij lag te Genua ziek, toen hem het eerste nummer van De Nieuwe
Gids bereikte met een prozaschets van Frans Netscher, waarvoor hij weinig voelde.
Om zichzelf te bewijzen, dat hij 'het ook wel zo kon', schreef hij Een Dag met Sneeuw,
dat hij toezond aan Kloos met het verzoek, het stukje te verbeteren. Het was voor
hem een verrassing, dat De Nieuwe Gids het gunstig ontving. Van nu af stuurde hij
vrij regelmatig bijdragen, meest in proza. Met een kleine onderbreking tussen 1902
en 1908 bleef hij tot zijn dood toe aan bijna elke jaargang meewerken.
Onzekerheid over zichzelf als kunstenaar plaagde hem lang, eigenlijk won hij zijn
zelfvertrouwen eerst na zijn huwelijk. Laat zich die aarzeling verklaren uit zijn
drievoudige begaafdheid van schilder, dichter en prozaschrijver, ze is toch ook
veroorzaakt door de ongewone omstandigheden, waaronder hij zich ontwikkelen
moest. Hij was opgevoed in het Burgerweeshuis te Haarlem, want zijn moeder,
Cornelia van der Vecht, verloor hij op zijn vierde verjaardag en zijn vader, de
timmerman Jan van Looy, stierf kort hierna, door een oogziekte tot werkeloosheid
en armoede veroordeeld. Toen de blinde dichter W.L. Penning het verhaal der
jeugdherinneringen van Jacobus van Looy geprezen had, schreef deze een sonnet:
'Mijn alleroudst verhaal heb ik
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verzwegen......', waarin hij zijn blind geworden vader herdenkt en uit zijn vroegste
kinderjaren ophaalt, hoe hij op zijn vaders schouders zat om hem de weg te wijzen
en voor hem te kijken.
Zijn bewuste jeugdherinneringen beginnen in het gesticht. Hij was er met twee
van zijn zusjes ondergebracht door zijn grootmoeder en voelde zich er eenzaam, een
schuchter kind, dat zijn drang naar genegenheid niet bevredigd kreeg. Elf jaar oud
werd hij voor letterzetter in de leer gedaan, maar dit haalde weinig uit en twee jaar
later kwam hij als leerjongen in een huis- en rijtuigververij met gelegenheid om de
burger-avondschool te volgen, waar hij leerde tekenen, eerst van Goteling Vinnes,
vervolgens van D.J.H. Joosten, aan wie hij zijn bundel Proza opdroeg en die hij als
meester Juulsen geschetst heeft in Jaap en Jacob. Deze Joosten hielp tezamen met
het Teylergenootschap in 1877 Van Looy aan een toelating tot de Academie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar hij leerling van August Allebé werd en
Anton Derkinderen, H.J. Haverman, Eduard Karsen, W.B. Tholen, Jan Toorop, M.W.
van der Valk, Jan Veth en Willem Witsen als zijn mede-leerlingen ontmoette. In
verzet tegen de Haagse School plaatste Allebé de mens en diens leven centraal en
drong de boetserende toets terug in een gelijkmatig oppervlak. Voor het
impressionisme van Jacobus van Looy werd dit inzicht van zijn academische
leermeester beslissend, want het grootste deel van zijn prozaschetsen bestaat uit
weinig wisselende taferelen, die echter 'uitvoerig geschilderd' zijn, gelijk een vakterm
het noemt, met veel aandacht voor de zelfstandigheid der kleuren en voor de
verbindende atmosfeer. Als prozaschrijver bleef hij steeds schilderen. 'Zien is een
diep geschieden' is de kenmerkende uitspraak van de schilder-schrijver die in zijn
vroegste jeugd de smart om blindheid waarnam.
In 1879 haalde hij de middelbare tekenacte en in 1884 werd de Prix de Rome
toegekend aan Jacobus van Looy voor zijn 'Elia' en aan Jan Dunselman voor zijn
'Alexander'. De prijs werd verdeeld; om de gouden medaille werd geloot. Al viel ze
Van Looy ten deel, deze halve overwinning bleef hij toch voelen als iets vernederends,
dat hem onzeker en wantrouwig maakte. Hij reisde naar Italië in 1884 en 1885, het
volgende jaar naar Spanje met een uitstapje naar Tanger, toen vestigde hij zich te
Amsterdam tot 1889. Op 28 Januari 1892 trouwde hij met Titia van Gelder en ging
in 1894 te Soest wonen. Hij maakte in 1900 met zijn vrouw een reis naar Marokko,
waar hij tot na de lente van 1902 verbleef. Van Soest verhuisde het echtpaar in 1907
naar Haarlem, waar het zich in October 1913 vestigde aan de Kleine Houtweg in een
voor hen gebouwd huis. Na het overlijden
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van haar man liet Mevrouw van Looy dit inrichten tot museum, doch de verzameling
is tegelijk met de inboedel verkocht op 25 Januari 1949.
Van Looy's Gedichten (1932), na zijn dood gebundeld door zijn vrouw begeleidden
tot 1925 zijn prozawerk, dat hijzelf en zijn lezers als zijn belangrijkste letterkundige
arbeid beschouwden. Toch kan men de samenhang tussen zijn leven en werk niet
bestuderen zonder van die gedichten kennis te nemen. Ze blijven vaak stroef en
verbergen het gevoel achter hun beeldend taalgebruik, maar de stemming van de
schrijver vingen zij eerder op dan zijn zorgvuldiger bewerkt proza. Zo geven zij
gelegenheid, de ontwikkelingsfazen van zijn kunstenaarschap te volgen, van de
aanvankelijke zwaarmoedigheid uit de beginjaren, tot de overwinning der melancholie
in 1892, de strijd om het symbolisme en de vorming der maatschappelijke denkbeelden
in de jaren na het uiteenvallen der redactie van De Nieuwe Gids tot de bestendiging
der levensvreugde na 1907 en de tevreden berusting na 1918. In zijn laatste
levensjaren, na 1925, schreef Van Looy geen poëzie meer. Hij vertaalde Macbeth
(1902), Hamlet (1907), Romeo en Julia (1910) en Naar het u lijkt (1915) naar
Shakespeare, De Meinacht (1892) naar Alfred de Musset en De dood van de wolf
(1925) naar Alfred de Vigny. In Een praatje over 'vertalen' met enige vertaalde
fragmenten, bijgedragen aan de Nieuwe Gids in 1912, herdrukt in de Nieuwste Bijlagen
bij De wonderlijke avonturen van Zebedeus, richt hij zich tegen C.S. Adama van
Scheltema en beweert, dat hij meesterwerken uit andere talen overbracht om ze
volledig in zich op te nemen en er nieuwe, eigentaalse scheppingen van te maken.
De Faustvertaling van Adama van Scheltema keurt hij af, omdat de vertaler zich naar
zijn smaak tevreden stelt met gemeenplaatsen zonder het eigen volk te hebben
beluisterd en oorspronkelijke zegswijzen uit de eigen volkstaal te hebben gezocht.
Die opvatting over oorspronkelijk taalgebruik, door het taaleigen verantwoord,
kenmerkt hem ook in zijn ontwikkeling als prozaschrijver. Hij gebruikt alle
beschrijvingsmiddelen van de impressionistische school, doch zoekt vooral in kleur
en klank een schilderachtige taalplastiek, waarbij hij zich gedurig dwingt, alleen het
waargenomene uit te beelden zonder hieraan enigerlei gevolgtrekking van de schrijver
te verbinden. Zijn werk is schilderkunstig gecomponeerd, zodat de opbouw op het
eerste gezicht zelden logisch verantwoord schijnt, doch zich eerst kenbaar maakt aan
wie de waarnemings-indrukken aandachtig volgt en ontleedt. Door enkel uit te
drukken wat de lezer zelf met zijn eigen zintuigen zou kunnen opmerken, benadert
Van Looy de zin van het gebeurende niet rechtstreeks, maar langs een
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omweg. De uiterlijke zelf-openbaring van landschappen, mensen of gebeurtenissen
wordt zo getrouw mogelijk weergegeven en aldus levert hun betekenis zich uit aan
de mee-levende. Symbiose maakt het bestaan doorgrondelijk, redenering niet. Van
Looy geeft dus ook geen karakter-beschrijvingen, doch laat zijn figuren zichzelf
onthullen door hun voorkomen en gedrag, hun woorden en hun innerlijke alleenspraak,
voorzover die uit hun houding of gebaren te raden is.
Reeds Een dag met sneeuw gehoorzaamt aan deze opzet. 'Het sneeuwt in Venetië'.
Deze mededeling, die eigenlijk de grondgedachte van het stuk samenvat, wordt
uitgewerkt in gedetailleerde waarnemingsbeelden van het uitzicht der stad en de
reactie van mensen hierop. Symbolische bedoeling krijgt die uitwerking als bij toeval,
doordat een man zegt: 'Heel mooi, maar eet er maar eens van', hetgeen de tragiek
van de levenspracht bloot legt, het eigenlijke grondgevoel in Van Looy's oudste
proza. De Nachtcactus, zijn meest grootse novelle in dit genre, vertoont die symboliek
duidelijker, maar toch ongekunsteld. De Stedeling op bezoek bij een tuinbaas, ziet
de cactus, die slechts één nacht bloeit en dan in eigen sap verkwijnt, en hij
vereenzelvigt dit waarnemingsbeeld met de zinloze-hevigheid der eigen nachtbegeerte.
Zo wordt de bloem een zinnebeeld van de grote stad en haar nachtelijk voortbestaan
in brasserij, hetgeen weer een zinnebeeld van de zelfverbranding van het hele
persoonlijke en cosmische bestaan wordt. Een tango en het samenhangende drieluik
Een mislukte dag, Een stierengevecht en Het einde van een stierengevecht vormen,
op dezelfde wijze uit detailwaarnemingen samengesteld, een stemmingsbeeld van
het algemene leven, doch die conclusie trekt de lezer, zonder dat hij haar opgedrongen
krijgt door de schrijfwijze. In een Zonnige ochtend, oorspronkelijk verschenen onder
de titel Een dag met zon, ziet de jeugdige schilder een mismaakt kind, een
wangedrocht, maar onderwijl betoont het licht dat deze knaap beschijnt, de volte van
zijn heerlijkheid en stoort zich aan geen ellende. Door contrastwerking opnieuw
wordt de tragiek van de levenspracht voelbaar gemaakt. De dood van mijn poes, dat
de eerste uitgave van Proza (1889) besloot, schetst door zijn eenvoudige
aandoenlijkheid de intieme gebeurtenis op het atelier tot een donkere impressie van
het sterven.
Al deze stukken zijn duidelijk autobiografisch. De stedeling uit De nachtcactus
overpeinst zijn jeugd en het is de jeugd van Jacobus van Looy. De waarnemer in
Venetië, de bezoeker van het stierengevecht, de briefschrijver uit La Mancha, de
jonge schilder op de zonnige ochtend, de eigenaar van de poes herkennen wij telkens
gemakkelijk, maar nergens karakteriseert Van Looy zichzelf op andere wijze dan hij
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zijn figuren schildert. Ook zijn zelfwaarneming blijft beheerst door de 'vrome
kinderlijke gelaten ontvankelijkheid tegenover het Zijnde', die Kloos in hem prees.
Hierdoor onderscheidt zich zijn eigen activiteit in zijn boeken, waaruit hij nooit
afwezig is, van Hildebrand's optreden in de Camera Obscura, overigens het boek,
waarbij zijn werk zich het gemakkelijkst laat vergelijken, omdat het grotendeels
speelt in de kringen der hollandse burgerij en opgebouwd is uit scherpe
detailwaarnemingen, die vooral in het later werk door milde humor begeleid zijn. In
de schetsen uit zijn eerste Proza lijkt de auteur nog wat schuw voor mensen. Hij is
ongaarne met velen samen en neemt massale mensenbewegingen waar van een
afgezonderd standpunt. Eerst in het latere werk zal hij gezelligheid zoeken. In 1894
werd Proza uitgebreid met De hengelaar, in 1904 nog vermeerderd met Brugge,
Londen, Een wandeling en een Boekbeoordeling van de Atlas van Nederlandsche
Planten, door Th. Nieuwenhuis bewerkt. Van meer belang voor de kennis van zijn
persoon in de jaren 1884-1892 is echter Gekken, dat hij in 1890 begon te publiceren
in De Nieuwe Gids en in 1892 als boek uitgaf. Het vertelt over zijn uitstapje naar
Tanger in 1886, toen hij in Spanje aan zijn verplichtingen van Rome-prijswinnaar
moest voldoen en hierdoor terneergedrukt enkele weken ontspanning in Afrika zocht,
die hem tevens gelegenheid zouden bieden, daar de scherpe lichtindrukken op te
doen, door Franse impressionisten en door Ph. Zilcken vóór hem er gezocht. Hij
reisde er heen in een onbevredigende stemming en zocht zelfvergetelheid, maar vond
integendeel een confrontatie met de levenswaanzin, die hem uit alles en iedereen
tegemoetschreeuwde. Te Tanger maakt hij kennis met een verlopen geleerde, die
hem in vlagen van dronkenschap zijn mislukt leven vertelt en die nu zijn laatste
cynisme uitviert in Noord-Afrika, waar hij het vak van vogelopstopper uitoefent.
Deze dokter Vogel en de schilder Johan, in wie wij onmiddellijk Van Looy herkennen,
zijn de hoofdpersonen van een verhaal, waarin Johan, geschokt in zijn zelfvertrouwen,
bezorgd blijft over zijn toekomst, terwijl Vogel, vernietigd in zijn zelfbesef, hem
steeds dieper van de waanzin der levensheerlijkheid overtuigt. Zijn argumenten
worden sinister bekrachtigd door de stoet van dansende waanzinnigen, die boetedoend
de bedevaartplaatsen der Arabieren gaat bezoeken en aan het eind van het verhaal
terugkeert als een spooktocht van verminkte geesten. Het leven bezit in dit boek
slechts één grondtrek: de waan. Ze brengt Vogel tot zelfvernietiging en Johan tot
vertwijfeling. Hij verlaat Tanger en de wind om het schip waait 'in het niet', de
volstrekte
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absurditeit van het bestaan over het delireren van de zee. Dit waaien vult de wereld
met gedroom.
Gekken is weinig gelezen. Het werd in 1916 herdrukt, daarna niet meer.
Uitzonderlijk tussen de boeken van Jacobus van Looy door zijn uitzichtloos
pessimisme, blijft het tussen de geschriften van de tachtigers een van de meest
bijzondere boeken, weinig begrepen, schriel gewaardeerd, nochtans een meesterlijk
werk, ook door de streng symetrische opbouw, die de motieven van hoofdstuk I doet
terugkeren in hoofdstuk IV, die van II in V en van III in VI, waarna het zevende
hoofdstuk dan de schrijnende samenvatting geeft. Een gedicht: 'Nu lachen wat
gedachten in mij op'......', geschreven te Cadix na terugkomst uit Tanger, besluit dit
tijdperk van confrontatie met de waanzin van het bestaan in een eigenaardige
berusting: 'Dwaas zijn wij allen in dit leven heerlijk'.
Opklaring door de aanvaarding dier levensheerlijkheid bracht de bundel Feesten
(1903), in 1920 bij de derde druk vermeerderd met Nieuwjaarsdag. Guller novellen
schreef Van Looy zelden dan deze, kort na zijn huwelijk ontstaan. De stemming van
het jonge liefde-geluk in Regenboog, de weemoed om het versterven van het schone
in Vuurwerk, het meeleven tot met de lijfsvermoeienis toe in De maaier, het
binnendringen in de persoonlijkheid van juffrouw Weelsen in De bruiloft, de
barmhartige humor in de dialoog der grapjassende schilderbazen, het is alles even
verfijnd door de zachtvloeiende atmosfeer van feestelijkheid, die de waarnemingen
bindt, ook waar de auteur zich enigszins op afstand houdt als in de voorname, maar
hoe hartelijke schildering van Hartjesdag. Het lijkt, dat hij in Gekken zich bevrijd
heeft van een haast onoverwinnelijke levensangst, hem bijgebleven uit de jeugd en
dat hij nu als een bevrijde ziel zich gemeenzaam voelt met mensen en dingen uit zijn
omgeving, blij met de kinderen op Moeders verjaardag, verliefd met de verliefde
onder de regenboog en glunderend van pret tussen de gasten op de zilveren bruiloft.
De reis naar Marokko in 1900 tot 1902 gaf hem een verhaal in, Reizen, dat hij in
1906 aan Herman Robbers afstond, voor Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, doch
eerst in 1910 voltooide met een niet geheel bijpassend slot, een brief uit Fez, waarheen
hij met zijn vrouw een uitstapje maakte. Reizen (1913) is niets anders dan het verslag
van deze excursie uit Tanger naar Fez. De schilder Theobald en zijn vrouw Emilia
zijn vergezeld door een Amerikaans echtpaar en hun gezelschapsverhoudingen, ook
tot het inlands personeel, doortintelen de reiservaringen op het moeilijke maar toch
wel plezierige uitstapje met tedere intimiteit. Dit boek is het getuigenis van een
ongestoord
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huwelijksgeluk, een stille hulde van Jacobus van Looy aan zijn vrouw, aan wie hij
al zijn schilderijen schonk en zijn gedichten, dankbaar omdat zij in hem het
zelfvertrouwen van de kunstenaar wist te wekken.
Aanvankelijk opgezet als een vervolg op Feesten, maar onder de arbeid tot grillige
zelfstandigheid uitgroeiend, ontstonden nu sedert 1896 de Wonderlijke avonturen
van Zebedeus (1910), voortgezet in Bijlagen, die tijdens de eerste wereldoorlog
1914-1918 uitgebreid werden met Nieuwe Bijlagen en daarna nog eens vermeerderd
met Nieuwste Bijlagen. Het geheel werd gebundeld in 1925, toen ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag van de schrijver een herdruk van de Wonderlijke
avonturen, thans in drie delen verschenen, de z.g. jubileum-uitgave met houtsneden
van J.B. Heukelom. De kiem tot dit omstreden boek kan men vinden in een vers,
Een gezicht, oorspronkelijk Een tuimel genoemd, door Van Looy bijgedragen aan
de Nieuwe Gids in 1894 als satyrische repliek op het bedrijf van P. Tideman. Men
ziet in dit nooit gebundelde vers een kolossale luis (Tideman), die onder schijn van
adoratie een hoogtronende Godheid (Kloos) volslagen leegzuigt. Dit was de reactie
van Jacobus van Looy op het scheldbedrijf, dat de ruzie der Nieuwe Gidsers
vergezelde. Zijn kunstenaarsgemoed was door de gebeurtenis in het letterkundige
leven geraakt en hij zag zijn vroegere vrienden ontsporen in de richting van
onwezenlijke abstracties, deels symbolisch deels mysticistisch, waartegen hij zijn
eigen kunst behoeden wilde. Zebedeus is opnieuw een nauwelijks verholen zelfportret,
maar thans neemt de schilder een fantastische gedaante aan. Hij is de oude heer
Zebedeus, die met een koffertje noodlottig verkregen erfgoed zijn weg moet vinden
door het land, dat echter niet aards meer is, doch melkachtig-mistig. Telkens probeert
hij zich van het koffertje, symbool van zijn aangeboren werkelijkheidszin te ontdoen,
maar het lukt niet. Door allerhande tormenten moet hij het 'eenvoudige meisje' zoeken,
dat tegelijk een zinnebeeld van zijn levensliefde en zijn ware kunstenaarsaanleg is
en daarbij nog trekken van overeenkomst vertoont met zijn vrouw. De eigenlijke
avonturen verlopen in vier boeken. Eerst moet Zebedeus op zijn manier het hoger
leven zoeken en hij verbeeldt hierbij een scheiding van lichaam en ziel waarbij de
arme ziel vruchteloos door ijdele sferen wordt rondgejaagd, terwijl het verlaten
lichaam met de zintuigelijke waarnemingsvermogens dor en ledig achter blijft.
Zebedeus, enkel ziel, wordt door een der ontvleesde 'broeders' geleid door de kloof
der ontroeringen en de sfeer der overspanningen, waar hij zeven monsters te
aanschouwen krijgt, de larve, de kikvors, de slak, de salamander, de kwal, de mossel
en de reuzengarnaal, vage verzinne-
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beeldingen van de zeven hoofdzonden, die in ondelinge strijd door de garnaal worden
uitgeroeid, met behoud echter van de mossel, die de luiheid vertegenwoordigt. Uit
de sfeer der overspanningen moet hij de mensenwereld gadeslaan in haar
afschuwelijkheid en alvorens dan het hoogste te mogen bereiken, moet hij ook nog
naar het paleis der meditatiën, waar een bode hem zal komen vertellen, welke akker
des geestes hij voortaan bearbeiden mag. Maar Zebedeus houdt het wachten niet vol
en valt in slaap, geen geroepene tot de verhevenheden der wakend vervoerden. In
zijn slaap hoort hij de klacht van het achtergelaten lichaam met het koffertje en hij
besluit, zijn omhulsel weer maar op te zoeken. Dit moet zich nu echter aanpassen
aan de geexalteerde ziel van Zebedeus en wordt derhalve willekeurig rekbaar, een
slappe reus, die met zijn hoofd in de wolken vertoeft. Zijn dooltocht op aarde heeft
volstrekt geen doel, tot hij een zaadpluisje voor zich uit ziet waaien en het besluit
neemt, dit te volgen. Hij is nu zelf verenigt met wind en wolken en regen,
verpersoonlijking geworden van de Hollandse dampkring, doch zijn genot wordt
vergald door het monster der moderniteit, de nieuwerwetse lelijkheden in stad en
land. Eindelijk ziet hij het eenvoudige meisje, maar hij kan haar niet naderen, al
brengt zijn liefde voor de werkelijkheid hem toch dichter bij haar. Zijn beproevingen
vervolgen, terwijl zijn gestalte tot normale verhoudingen inkrimpt en hij allerhande
moderniteiten waarnemen moet, zoals de socialistische propaganda, de vliegmachine,
een hedendaags volksfeest en de stichting van Frederik van Eeden op Walden. Het
leven van de mensen verloor alle innerlijke vastheid. De hoofdstad is niets meer dan
een verzameling lawaai en deze beproevingstocht culmineert in een
verkiezingscampagne, waarbij hij bemerkt, dat Zebedeus candidaat is gesteld. Hij
wordt er ziek van, doch na zijn herstel gaat de dooltocht weer verder, door de wijk
der dichters en het kwartier der schilders, langs de poppenkast en de trekpot, die de
pas-ingestelde afternoontea's der kunstzinnigen uitbeeldt, tot hij geleund tegen een
kerktoren rust schijnt te vinden, maar lastig gevallen wordt door verschillende ridders
van de pen, kleine schertsfiguurtjes, in wie achtereenvolgens Henri Borel, P.L.
Tideman, André Jolles, Is. Querido en C.S. Adama van Scheltema herkenbaar worden
door het commentaar, dat zijn vrouw op deze passus gaf in 1938, nadat J.W.
Schopman in 1931 en R. Savrij Post in 1932 hun best hadden gedaan, de gang van
zaken te verklaren. Steeds krimpend doolt Zebedeus verder en nu hij niet meer naar
het bovenzinnelijke streeft, komt hij werkelijkheid en eenvoud weer nabij, beseft,
dat de lelijke nieuwerwetsheden door de mensen zelf zijn uitgevonden tot een
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monster, de techniek, waardoor de hele mensheid wordt belaagd en als hij ook nog
de gevangenis bezocht heeft, waar Frank van der Goes zit, die in 1903 tot een maand
werd veroordeeld, vindt hij eindelijk het meisje, wikkelt haar in zijn mantel en
verdwijnt. Het slot is, dat hij niet meer terugkomt, maar de stem van een meisje
besluit: 'Ik kan toch niet gelooven dat de oude man heelemaal voor niet heeft
gesproken.'
Deze parodistische satire op de geestelijke richtingen in de kunst na het uiteenvallen
der redactie van De Nieuwe Gids, krijgt nog bijzondere humor door de verdeling der
stof over vijftig avonden, waarop de oude heer Zebedeus voor een denkbeeldig gehoor
zelf in ietwat snapzieke stijl zijn ervaringen meedeelt. Zebedeus is zelf ook een
parodie. Hij vertegenwoordigt de ironische zelfwaarneming van de schrijver. Een
neef van Zebedeus zet de avonden voort door De Bijlagen uit de letterkundige
nalatenschap van de oude heer voor te lezen, die weer tamelijk dicht bij Feesten
aansluiten en ons een huiselijke Zebedeus tonen, omgeven door Dorinde-Lucinde
en een groepje huisvrienden, met wie van gedachten gewisseld wordt, de Abbé
Rêvard, Rustaard, Tourniput en Lorijn, terwijl er wederom schertsfiguren optreden
uit een operette-liedje, de generaals Bombardos en Patakès, de jonge mijnheer
Mammonis Tien, Philippus de kamerdienaar, jonker Ruprecht en soortgelijke
parodische vertegenwoordigers van denkbeelden of groepen, aardig getekend, maar
toch niet in staat om het ietwat gekunstelde karakter der samensprekingen te
ontveinzen.
In 1912 begonnen in De Nieuwe Gids, als onderdelen van de Nieuwe Bijlagen, de
hoofdstukken te verschijnen, die uit Zebedeus' avonturen worden weggelicht om in
1917 het afzonderlijke boek Jaapje te vormen, in 1923 aangevuld met Jaap en na
de dood van Jacobus van Looy vermeerderd met de voltooide hoofdstukken van
Jacob (1930), met nog een jeugdherinnering, die Van Looy al in 1906 had
geboekstaafd. De drie delen zijn in 1945 in één band verzameld en vormen een
autobiografie over zijn kinderjaren. Het idee om zijn jeugd te beschrijven, kwam in
1907 bij hem op, toen hij in Haarlem was gaan wonen en het Burgerweeshuis aldaar
werd ingericht tot Frans Hals museum. Het tekent zijn werkwijze, dat hij het plan
langzaam liet rijpen en niet afzonderlijk uitwerkte, doch als onderdeel van Zebedeus,
gelijk dit boek zelf als een vervolg op Feesten begonnen was. Logische samenhang
ontdekte hij pas in zijn stukken, wanneer hij ze reeds een tijdlang onderhanden had.
Ze ontstonden uit waarneming, ervaring en herinnering als een artistiek-verwerkt
dagboek,
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waarvan de grondtekst enkel in het ijzeren geheugen bijgehouden werd. Toch is de
opbouw niet onevenwichtig. Jaapje en Jaap hebben elk 19 hoofdstukken, het eerste
deel geeft herinneringen uit 1862-1866, het tweede uit 1866-1871, het derde uit
1871-1875. Het ontwaken van het schuchtere passieve kind met koppige reacties tot
een jeugdig kunstenaar, die zijn ideaal vóór zich ziet, is de geraamtelijke inhoud van
het werk, waarin elk hoofdstuk een afzonderlijke en afgeronde schets geeft, warm
van toon, teder van tint, ontroerend door de ingehouden dankbaarheid van de
gelukkige grijsaard, die aan een moeilijke jeugd terugdenkt. De preciesheid der
afwerking geeft aan elke schets een onweerstaanbare kracht van werkelijkheid mee.
Impressionistisch gebleven, is de stijl toch rustiger en eenvoudiger geworden dan
vroeger, gelijk ook de schetsen en novellen uit Van Looy's laatste bundel Nieuw
Proza (1929) bij behoud van de vrome ontvankelijkheid voor het zijnde eenvoud
van uitdrukking verwierf.
Stukken als Een beeldje, De koepel Zingen en vooral De kandelaar komen van
stemming overeen met Feesten, maar de verhouding tot het gebeurende is inniger
en na Zebedeus liet Van Looy welbewust alle symbolisme achterwege om uitsluitend
in de waarneming der werkelijkheid het geluk van de aardse mens te vinden.
Het nauwsamenhangend geheel van zijn letterkundig werk, onafgebroken belijdenis
van de eigen levensgang, deels uit jeugdige, maar voor een groter deel uit bezonken
herinnering ontstaan, dwingt spontaan tot meeleven met de enige onder de tachtigers,
die door de verwerkelijking van de kunstopvattingen zijner jeugd het geluk wist te
vinden.
Alle werk van Jacobus van Looy bevat autobiografische elementen; hiernaast deed
hij schaarse mededelingen over zichzelf, grotendeels verzameld door M.J. Brusse in
Jac. van Looy over zijn werk. Rotterdam 1930, en door H. Robbers in M.v.L. 1931,
713-729. Titia van Looy van Gelder gaf twee deeltjes commentaar op zijn
belangrijkste proza-stukken: Tot het lezen in Jacobus van Looy door zijn vrouw,
Leiden 1937, 1938. Een samenvattende studie met bibliografie schreef M. Augusta
Jacobs R.U. Jacobus van Looy en zijn literair werk, Brugge, 1940
Brieven van J. van Looy aan Willem Kloos (1886-1887) in De Nieuwe Gids, 1930
II, 368-375; aan F. van Eeden in Med. F.E. Gen IV (September 1937). Een cataloog
van Schilderijen en teekenwerk van Jacobus van Looy in het 'Huis van Looy' te
Haarlem met waardevolle opmerkingen over de samenhang tussen het plastische en
litteraire werk vervaardigde T. van Looy van Gelder (anoniem, Haarlem, z.j.). De
catalogus voor de boedelverkoop op 24 Januari 1949 door de veilingmeester P. Brandt
behelst een chronologische opgave van het plastische werk en een cataloog van de
bibliotheek. Van belang is ook de cataloog Witsen en zijn vrienden. J.M. Meulenhof,
Amsterdam z.j. 1948).
Over J. van Looy als schilder; C. Veth in Socialistische Gids, 1930, 226-227.
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Voorts A.M. Hammacher, De Amsterdamse impressionisten en hun kring. Amsterdam
1942, F.J. Huygens, De Academietijd van Jac. van Looy in: Elsevier's geïllustreerd
maandschrift, 1940, 531-532. Het schilder-dichterschap van Jacobus van Looy in
Pen en Penseel, Den Haag, 1947, 37-54. Over het proza van Jac. van Looy: W.
Kramer in: De Gids, 1926, II, 379-399; G. Karsten, Aantekeningen bij de lectuur van
Jac. van Looy. N. Tg. 1936, 407-413.
Interpretaties van Zebedeus gaven: J.W. Schotman in: De Gids, 1931, III, 98-111;
R. Savrij - Post in: Groot Nederland, 1932, II, 254-259 en De Nieuwe Gids, 1938,
II, 591-594; T. van Looy van Gelder in het tweede deeltje van Tot het lezen, Leiden,
1938; F.J. Huygens in M.v L. 1946, 218-220. Bibliografie over fie over de ontvangst
der afzonderlijke boeken en over de herdenkingsartikelen bij Van Looy's overlijden
geeft M. Augusta Jacobs R.U.
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Emmanuël Mounier en de 'Esprit'-beweging
door Jean Lacroix
WAT Péguy is geweest voor de Cahiers de la Quinzaine, was Mounier voor het
tijdschrift Esprit, hoewel er in die verhoudingen toch ook sterke verschillen bestaan.
De vrienden van Péguy immers vormden geen onderlinge band, en na zijn dood
gingen ze hun eigen weg, ja, het kwam zelfs voor dat ze elkaar bestreden; Mounier
integendeel schiep een hechte band. Zeker, hij had zijn persoonlijke sympathieën:
voor iemand die pas tot zijn kring toetrad klopte zijn hart vaak het warmst, hèm
ontving hij met open armen, met die gulle hartelijkheid en die mannelijkheid welke
zo sterk aantrokken en zo'n steun waren; maar in de grond was zijn vriendschap toch
meer een kameraadschap, een korpsgeest. De reden van dat verschil tussen Péguy
en Mounier in hun verhoudingen tot hun vrienden moeten we zoeken in het feit, dat
de eerste bovenal de man was van een literair oeuvre - minder philosophisch, maar
vollediger en genuanceerder dan dat van Mounier -, terwijl de leider van Esprit óók
nog de man was van een beweging. En deze beweging is boven de man uitgegroeid:
zij heeft zich namelijk een eigen bestaan geschapen, zij had haar eigen realiteit. En
dat is de verklaring, waarom zij - hoewel beroofd van haar diepbetreurde stichter na zijn dood toch haar taak kan en moet voortzetten.
Persoonlijk maakte ik kennis met Mounier in 1928, toen hij het mondeling
aggregaats-examen in de philosophie aflegde, waarbij hij tweede werd. Deze 23-jarige
jongeman uit Grenoble aanvaardde niet onmiddellijk een functie in een lyceum; dank
zij een studiebeurs, was hij in de gelegenheid te Parijs te blijven, om het plan, dat
toen reeds in hem leefde, te laten rijpen. Deze jaren waren welbesteed: het waren
jaren van actieve voorbereiding en intens denken. Péguy was zijn meester geweest,
en, in samenwerking met George Izard en Pierre Péguy publiceerde hij over hem
zijn eerste boek (1930), dat nog steeds gezag heeft. Het is vooral van belang, dat hij
in die tijd de vriend werd van Jacques Maritain. In diens kring vond hij, zonder
nochtans de thomistische school volledig te volgen, die theologische zekerheid en
rust welke hem nooit zou verlaten, zelfs niet in zijn felste disputen; die rustige
zekerheid was juist een der voornaamste oorzaken van zijn onbestreden invloed.
Nadat hij een jaar les had gegeven te
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Saint-Omer (1931), ging hij naar Parijs terug. In October 1932 kwam de eerste
aflevering van Esprit van de pers. Het redactioneel artikel van Mounier, vijftig
bladzijden, droeg tot titel: 'Refaire la renaissance'. Het sloot met de volgende
geestdriftige, gloedvolle regels1): 'In levend contact getreden met het heelal dat streeft
naar het “zijn”, kunnen wij daartegenover onmogelijk genoegen nemen met een
louter speculatieve houding. Ons verstand is uitgebroken uit ons binnenste en naar
buiten getreden, om in het volle vlees van het zijnde het voedsel te putten voor de
vorming van onze geesten. Heel ons menszijn gaf aan de rede een tastbare stoet van
liefdesstrevingen mee en werd ontroerd bij 't aanschouwen der volheid van deze
geestelijke werkelijkheid. Een verstand dat zich opsluit en afzondert, pleegt verraad,
en voor ons is dat niet langer mogelijk. Ons geestelijk leven kent geen andere belangen
dan die van de geest en van de mensheid. Wij kunnen dit leven niet meer opvatten
als een egoïstisch intellectueel spelletje. Wij hebben de dwalingen en fouten van het
materialisme tot in zijn kleinste details ontleed: “denken” zonder onze gedachten te
beleven, waarheen ze ons ook leiden, zou ongeveer een ontheiliging van ons denken
zijn. De actie onder de mensen is voor ons geen roeping die we er zo maar bijnemen,
geen prijzenswaardige zaak, geen eretitel; neen, deze actie is de bekroning van onze
gedachte, de ontplooiing van onze liefde. Wij moeten onszelf wegschenken, geheel
en al. Wij hebben wegen gekozen, waarop geen terugkeer mogelijk is; en het is geen
overmoed, als, bij elke stap die we zetten, onze zwakheden ons maar evengoed voor
ogen staan als ons tegoed.'
Na dit eerste redactioneel artikel, dat in grote lijnen geheel zijn toekomstig werk
omvatte, en na meerdere volgende afleveringen - doctrinair, grondig, maar zwaar zeide Mounier vaak lachend, dat het tijdschrift, daar het onder die 'zwaarte' niet
bezweken was, wel een heel taai leven moest hebben! In tegenstelling echter met
wat men

1) Ziehier de Franse tekst: 'Entrés en communion vivante avec l'univers qui s'efforce à être, il
nous est impossible de nous contenter avec lui d'une attitude spéculative. Notre intelligence
est sortie de nous-mêmes pour aller puiser en pleine chair de l'être la nourriture dont elle fera
nos esprits. Toute notre humanité, lui faisant une escorte sensible d'amours, s'est émue à la
présence multiple de cette réalité spirituelle. Les trahisons de l'esprit qui se sépare nous sont
désormais impossibles. Notre vie spirituelle est désintéressée, sauf de l'esprit et du monde.
Nous ne pouvons plus l'accepter comme un jeu égoiste devant l'objet. Nous avons épelé les
péchés du matérialisme: penser sans vivre notre pensée, où qu'elle nous mène, ce serait
quelque chose comme son sacrilège. L'action auprès des hommes n'est pas pour nous une
vocation occasionnelle qui se cherche des lettres de noblesse, elle est la plénitude de notre
pensée et l'achèvement de notre amour. Il faut nous donner tout entiers. Nous avons choisi
les chemins sans retour: ce n'est pas présomption, si à chaque pas nous avons nos faiblesses
aussi présentes que notre bilan.'
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denken zou, maakt niet het gemakkelijke maar juist het moeilijke de belangstelling
gaande, als de zware inhoud althans geen woordenkramerij is, doch zijn grond vindt
in het onderwerp zelf en bewijst, dat men werkelijk iets te zeggen heeft. De eerste
lezers van Esprit - en de latere eigenlijk ook - hebben altijd nog heimwee naar die
afleveringen, waarin 'La rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi', 'Les
catholiques, la politique et l'argent', 'La notion de personne', 'l'Anarchie', 'Le droit',
'l'Art', enz. behandeld werden: artikelen van méér dan honderd bladzijden, waarin
de beweging haar geloofsbelijdenis aflegde, waaruit zij groeide, en waarin de
'révolution personnaliste et communautaire' gestalte kreeg, niet langs de weg van
een serie doodse logische redeneringen, maar door het aangrijpen van de levende
werkelijkheid, door overal 'personalistische kernen' te scheppen, door uit te stralen
naar buiten: zowel in het buitenland als in Frankrijk zelf. Toen Esprit verscheen,
droeg het reeds als ondertitel: 'Revue internationale'. En terecht! Zwitsers, Belgen,
Italianen, Spanjaarden, later ook Amerikanen en Engelsen, Zweden, Noren,
Nederlanders, Denen, enz. namen er een even belangrijke plaats in als de Fransen,
en toen Mounier stierf werd zijn heengaan in Duitsland wellicht het pijnlijkst gevoeld.
Bij de aanvang van onze beweging trokken wij, wel wat gedurfd, gaarne een parallel
tussen ons plan en het plan dat de 'Encyclopedisten' in de achttiende eeuw hadden
verwezenlijkt: een beweging zowel op intellectueel gebied als op dat van de actie,
die de voorbereiding zou zijn tot een nieuwe wereld. Binnen de grenzen van het blad
zelf was deze wereld reeds aan het groeien, werd ze een werkelijkheid: Esprit een
niet-confessioneel tijdschrift, geleid door een katholiek...... Was dat, in onze ontwrichte
wereld, niet de belichaming en de uitdrukking van de 'Cité harmonieuse' waarvan
Péguy gedroomd had?
Drie jaar later (1935) verscheen bij Aubier onder de titel Révolution personnaliste
et communautaire de serie artikelen, die door Mounier in zijn blad waren gepubliceerd.
Dit boek is geen beginselverklaring van een 'school', maar het is de weerslag van
een beweging. Mounier en zijn blad waren één geworden: hij had zich aan Esprit
gegeven, en daarom beschouwde hij zijn arbeid nog slechts in het licht van het blad.
De groep was gevormd, de leerstellige, theoretische uitwerking en de practische
actie, die gelijke tred hielden, waren het werk van allen. Esprit, dat was Mounier, en
dat waren wijzelf: wij die alles samen deden, samen werkten, samen dachten en
samen naar buiten optraden. Daarom moeten wij, voordat we Mouniers gedachte
nauwkeuriger gaan ontleden, nog eens de nadruk leggen op de kern van
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de zaak: Esprit was en blijft een gemeenschappelijke beweging, waarin de
persoonlijkheid van ieder van ons zichzelf heeft gevonden en ontwikkeld. En de
theorie was niets anders dan de verwoording van dat gemeenschapsleven, van die
natuurlijke verstandhouding. In het 'Voorwoord' van zijn boek mocht Mounier
inderdaad schrijven: 'Het zou mij een genoegen doen, wanneer de welwillende lezer
de navolgende bladzijden niet zou scheiden van de Esprit-beweging, waaruit ze in
de loop van drie jaar, dag na dag, gegroeid zijn. Zelf zou ik niet kunnen uitmaken,
wat ze aan de beweging gegeven en wat ze er aan te danken hebben, 'n Handtekening
van één enkel auteur is altijd enigszins misleidend: een groot stuk van mijn generatie
immers is bereid haar handtekening onder de mijne te zetten.' Mounier is een der
eersten die de term 'engagement' gebruikt heeft, en het blad had een kroniek over de
'pensée engagée' geopend. Het is nodig aan deze uitdrukkingen, die tegenwoordig
zo vaak verkeerd gebruikt worden, haar ware betekenis terug te geven. 'Engagement'
wilde voor Mounier niet enkel zeggen, dat de philosoof zich niet mag opsluiten in
zijn ivoren toren, maar dat hij zijn woord moet meespreken inzake politiek, kunst en
literatuur; maar het betekende voor hem nog heel wat meer, het was een persoonlijk
waagstuk: het waarachtige 'engagement' was een 'affrontement', een uitdaging, een
aandurven, een trotseren2).
En onder alle definities die gegeven werden over de 'persoon' zeide hij de voorkeur
te geven aan deze: het vermogen om de werkelijkheid aan te durven. Zich zó
'engageren', zich zó 'ìnzetten', bracht mee dat hij op 27-jarige leeftijd de universitaire
studies er aan gaf, dat hij het risico op zich nam van een uiterst zware taak - zowel
materieel als intellectueel -, dat hij een veilige en zekere weg verliet en een onveilige
en onzekere weg opging, dat hij een armoedig leven boven een comfortabel leven
verkoos, dat hij zich schrap zette tegen de ingeroeste wanorde met een hardnekkigheid
die hem tot het uiterste voeren zou: tot in de gevangenis en, als 't moest, tot de
hongerstaking. Dit 'engagement' bracht nog meer voor hem mee: het betekende een
revolutie op philosophisch gebied. Het marxisme beoogt een totale omvorming van
de geest; de echte 'rede' is voor het marxisme niet meer het beschouwend verstand,
maar de veroverende rede, het werkersverstand, de rede die metterdaad de wereld
hervormt. Voor het marxisme is 'kennen' geen kwestie meer van theorie, maar van

2) In zover de term 's'engager', waaraan Mounier een eigen en nieuwe betekenis hechtte,
vertaalbaar is, zouden we hem m.i. het best kunnen weergeven door: 'zich geheel en al
inzetten, met heel zijn persoonlijkheid' (vert.).
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praktijk. Het specifieke van het marxisme bestaat juist hierin, dat het elke
puur-theoretische gedachte, elke speculatieve beschouwing die los staat van de
practische activiteit, verwerpt, en dat het de arbeid tot grondslag van het leven stelt.
De intellectueel ontdekt geen afzonderlijke waarheid meer door verstandelijk
nadenken, maar door partij te kiezen in de klassenstrijd, door bij te dragen aan de
ontvoogding van het volk, door strijd en actie te voeren in een kerngroep. Zonder
deze marxistische opvatting geheel te aanvaarden, was Mounier toch van mening,
dat ze de philosoof te denken gaf: hij loochende niet, dat er een tijd van nadenken
nodig was, maar hij was toch van oordeel, dat er evenmin een denker mogelijk is
buiten de menselijke samenleving als een christen buiten de Kerk. De gemeenschap
is er voor de persoon, maar de persoon is er ook voor de gemeenschap, of, als men
het nauwkeuriger wenst uitgedrukt, de gemeenschap is er voor de persoon, maar de
persoon is er voor de onderlinge verbondenheid. Het rhythme van het persoonlijke
leven bestaat uit een moment van 'dégagement réflexif', een zich reflexief
terugtrekken, en een moment van 'engagement communautaire', een zich inzetten
voor de gemeenschap. Zonder dat rhythme is de zogenaamde 'gedachte' een vlucht
uit de werkelijkheid, een bedrog, een zich afkeren. Uit het feit dat Christus niet zijn
intrede heeft gedaan in een wereld van begrippen, maar in een wereld van mensen,
moeten we het besluit trekken, dat de menswording consequenties meebrengt voor
de gedachte zelf. Aldus werkte Mounier zijn idee uit van de 'pensée engagée dégagée', die voortbouwde op de schatten van de klassieke philosophie, maar
tegelijkertijd bracht hij de geslotenheid en het overdreven cerebralisme van die
philosophie toch tot hun ware proporties terug.
Mounier immers was niet wat we een 'intellectueel' noemen. Als we hem per sé
een epitheton moesten toekennen, dan zou de naam 'mysticus' hem nog het best
passen: mysticus en practicus3). Men geeft te weinig acht op het eenvoudige feit, dat
hij, te midden van de grootste financiële moeilijkheden, van de ontstellendste
wereldrampen, van de nijpendste zorgen, een tijdschrift heeft weten te leiden, zeker
niet zonder strijd, maar toch zonder een verkeerde leer voor te houden en zonder
concessies te doen, en dat hij daarenboven nog het financieel welslagen er van wist
te waarborgen. Zijn werkkracht was

3) Men leze bijvoorbeeld het essay: De la propriété capitaliste à la propriété humaine, dat sterk
onder de invloed stond van de gedachten van Sint Jan van het Kruis en van Sint Theresia,
terwijl het ook zeer vaak verwijst naar Sint Thomas; het werd gepubliceerd in Esprit (1934),
later in een boek Questions disputées (Desclée - De Brouwer, 1936, thans uitgeput) en
heruitgegeven in Liberté sous conditions.
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even geweldig als zijn vermogen om zich over te schakelen, zijn kunst om te zijn
waar hij zijn moest: omdat hij geheel en al was bij hetgeen hij deed, gaf hij zich totaal
aan de taak die hij op dat moment te doen had, of deze taak nu een werk was of een
mens. Maar hij wist ogenblikkelijk een andere taak aan te pakken, en weer even
gauw de eerste te hervatten. Wat mij altijd het meest getroffen heeft bij Mounier,
wat ik het meest in hem bewonderd heb, was dat gemak, die vlotheid, in de zin waarin
deze ook bestaat op de weg naar de heiligheid. Zijn profetisch temperament was
steeds in evenwicht met de taak die hij op dat ogenblik te doen had. En zijn optimisme,
dat zo doordrenkt was van tragiek, wilde alles in orde brengen zonder iets van zijn
glans en waarde te beroven. De zware vaderlijke beproeving die hem in 1939 trof
heeft zijn christelijke gevoelens alleen maar verdiept; hij wist het lijden en de kommer
zó moedig te dragen, dat het de schijn had of dit alles ongemerkt aan hem voorbijging,
indien men althans de vruchten van dit lijden niet had zien rijpen in zijn geestelijke
wasdom. Tijdens de bezetting waren de gevangenis en de harde tijd van zijn verblijf
te Dieulefit ogenschijnlijk slechts een pauze en een periode van teruggetrokken leven
om hem in staat te stellen zijn Traité du caractère te schrijven; maar men zag het
hem direct aan, dat hij er herboren en verdiept uit terugkeerde, rijp om Esprit met
nieuw leven te bezielen. Met dezelfde vlotheid hervatte hij in 1944 heel gewoon de
taak die hij had moeten opgeven. En even gewoon was het, dat de oplage van het
tijdschrift vier keer zo groot werd als vóór de oorlog. Toen Esprit pas bestond, werd
Mounier door een ongelovige eens treffend gekenschetst: 'Mounier is geestelijkerwijze
katholiek, maar niet in de sociale betekenis van dat woord'. De man bedoelde, dat
Mounier - om een onderscheid te bezigen van Jean Guitton - de katholieke 'geest'
had, maar niet de katholieke 'mentaliteit', als wij hieronder tenmiste verstaan wat
wijzelf aan de waarheid toevoegen, d.w.z. het hekje dat wij al te dikwijls tussen de
waarheid en de evenmens plaatsen. En zo kon Mounier achttien jaren lang de ziel
zijn van een beweging, waarin gelovigen en ongelovigen samenwerkten, terwijl van
de éne noch van de andere zijde enige moeilijkheid rees. Mounier was inderdaad de
centrale leider van Esprit (en wel van Esprit in alle betekenissen van het woord en
geen van zijn besluiten werd ooit aangevallen. Maar terwijl zo'n middelpunt 'in
politicis' een modderpoel moest veroorzaken en op intellectueel gebied op eclecticisme
had moeten uitlopen, dáár wist hij de ongekende paradox tot werkelijkheid te maken:
een bezielend centrum te zijn, de ziel van gans de beweging.
***
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Om Esprit te begrijpen, moeten we trachten te vinden de zo eenvoudige,
revolutionnaire intuïtie, die er aan ten grondslag ligt en het punt van uitgang vormde;
een intuïtie, welke onze generatie heeft wakker geschud en die door Mounier zelf,
in een geestdriftig antwoord aan Garric, de 'certitude de notre jeunesse' werd genoemd.
Het was en is nog steeds de intuïtie, het onmiddellijk aanvoelen van de breuk tussen
de christelijke wereld en de bestaande wanorde. Van de eerste aflevering af legde
Esprit een program voor, dat tegelijkertijd een geloofsbelijdenis was: voorrang van
de geestelijke waarden boven de intellectuele, van de intellectuele waarden boven
de levenswaarden, van de levenswaarden boven de stoffelijke waarden. Deze
beginselen volstonden voor ons om ons te kanten tegen elke vorm van fascisme zowel
als van communisme. Maar toch lag daarin nog niet de eigenlijke boodschap die
Esprit te brengen had, want die beginselen hadden niets origineels. Het was reeds
méér, aan te tonen dat de orde der waarden niet samenvalt met de orde waarin deze
waarden onmisbaar zijn, ja, zelfs kunnen de orde der waarden en de noodzakelijkheid
der waarden met elkaar in strijd zijn: zo komen, in de orde der waarden, de stoffelijke
op de laatste plaats, ze zijn de minstverhevene, maar van de andere kant zijn ze de
voornaamste, d.w.z. komen ze vóór alle, want geen andere waarde is mogelijk tenzij
onder beding van de stoffelijke; zo is de spiritualiteit van hoger orde, van meer
waarde, dan de intellectualiteit, maar ze is toch niet mogelijk zonder enige cultuur;
zo is het verstand van meer waarde dan het leven, maar het gebruik van het verstand
vereist toch een minimum gezondheid; ja, zo is spiritualiteit, intellectualiteit en zelfs
het leven onmogelijk, als men vergaat van armoede, als men niet over minstens enige
stoffelijke goederen kan beschikken. Deze stellingen zijn ongetwijfeld zeer juist,
maar ze blijven toch ten slotte puur verstandelijk. En daarom waren ze voor Esprit
niet genoeg. Van den beginne af was het blad bezield door een gedachte die meer
direct ingreep, die meer pakte; een gedachte die eigenlijk zo eenvoudig was, maar
toch zulke ernstige consequenties meebracht: het tragisch besef namelijk dat de
waarden, waaraan wij boven alles gehecht bleven, door onze kapitalistische en
burgerlijke wereld te schande gemaakt en bezoedeld waren. Dat is de grondslag, het
hoofdelement, waardoor de strijdgenoten van Esprit verenigd werden. Om deel uit
te maken van Esprit was 't niet nodig een examen in personalisme af te leggen, maar
men moest in 't diepst van zijn eigen hart de stoffelijke, intellectuele en geestelijke
ellende aanvoelen van de hedendaagse wereld. De geestelijke waarden, ja, zelfs de
zuiver-godsdienstige waarden zijn - niet rechtstreeks, maar toch in
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feite - steeds nauwer verstrikt geraakt in een net van dwalingen en verwarringen, die
onder voorwendsel van die waarden te verdedigen, ze in gevaar brengen en verstikken.
Onder voorwendsel bij voorbeeld van het gezin te verdedigen, verdedigt men een
gevaarlijke hokjeszetterij, men vormt een eigen kringetje dat voor buitenstaanders
gesloten blijft; onder voorwendsel het vaderland te verdedigen, vecht men voor de
belangen van een geslepen handelshuis, om nog van geen lagere belangen te gewagen;
onder voorwendsel de godsdienst te verdedigen, zoekt men een dekmantel voor zijn
eigenbelang en een vrijbrief voor het - met een gerust geweten - bedrijven van
onrechtvaardigheden. Daarom moeten we op de eerste plaats de hoogste waarden
ontdoen van deze verraderlijke voorwendsels, en ze incarneren in andere instellingen
en in andere zeden. Dus tegelijkertijd een inwendige en een uitwendige revolutie,
op het gebied der zeden namelijk en op het gebied der instellingen, die men niet van
elkaar kan scheiden: geen herstel dus, maar een totale vernieuwing, een 'renaissance',
zoals Mounier het noemde. Het personalisme begrijpen, is vóór alles beseffen dat
het niet voornamelijk een leerstellig systeem is, maar dat het zich letterlijk in een
strijd zonder verpozing en op alle fronten van dag tot dag heeft ingedrongen.
Het doel van de personalistische en gemeenschaps-revolutie waarvoor Esprit strijdt
is dus, aan iedereen weer de mogelijkheid te geven tot een persoonlijk leven: innerlijk
leven, leven van ontspanning, artistiek leven, poëtisch contact met de wereld, - alles
wat op de huidige dag voor de meeste mensen onmogelijk is wegens de ellende
waarin ze leven, of wegens de te burgerlijke levensopvattingen. In één woord, wij
moeten het iedereen mogelijk maken dat hij zijn persoonlijkheid zoveel mogelijk zal
kunnen ontplooien, en niet dat hij zoveel mogelijk zal verdienen. Wij moeten opnieuw
aanleren wat vriendschap, liefde, kameraadschap, gezin, ja, wat de mensheid zelf is.
Degene, die niet bang is voor inwendige conflicten omdat de strijd tegen zichzelf
hem tot een hoger peil zal opvoeren; degene die heel de uitwendige natuur aanvaardt,
zonder welke hij zich niet eens bewust zou zijn van zichzelf; degene die zich openstelt
voor het bovennatuurlijke dat hem vervolmaakt zonder hem te vernietigen; - deze
persoon is niet het individu dat zich terugtrekt op zichzelf om met zichzelf genoegen
te nemen, maar hij is dat tegenstrijdige en onvoltooide wezen, dat de noodzakelijkheid
heeft ingezien aan alles zijn aandacht te wijden en zich aan allen te geven om zichzelf
te vervolmaken en ten volle te realiseren. De persoon is geen object: hij is juist dat
wat in elke mens niet als object kan behandeld worden. Dit betekent niet dat men de
persoon
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moet verwarren met een naar binnen gekeerd leven. Er is een vorm van personalisme
waartegen Mounier altijd bijzonder streng optrad; het is de houding van degenen
die, om elke dwang en elke dreigende last te ontgaan, in hun schulp kruipen en zich
opsluiten in hun eigen kleine ik. De wereld is tegenwoordig vol zogenaamde
personalisten, die de techniek en de collectivering veroordelen en zelfs angstig
terugdeinzen voor de ontwikkeling zelf van de mensheid. Deze 'petite peur du XXème
siècle' ergerde Mounier. Niet, dat de persoon geen eenzaamheid vraagt; maar
eenzaamheid is geen isolement, geen zich opsluiten. 'De eenzaamheid van de
kunstenaar is niet die van een eiland, maar die van de zee', zeide Bergamin. Isolement
is afscheiding, verstoordheid en wrok, eenzaamheid echter veronderstelt
verbondenheid: in het hart van een Karmelietes klopt het hart van de gehele
mensheid...... zo niet, dan is zij niet op haar plaats. En de wereld die een sta-in-de-weg
is, is ook middel en instrument: de persoon realiseert zich slechts op zijn vaart door
de volle werkelijkheid. Moeizame arbeid behoort tot 's mensen wezen: alleen door
de arbeid, dat wil zeggen, door de hervorming der wereld wordt hij een volwaardig
mens. De kunst is 's mensen natuur. Zo is, aldus Mounier, het persoonlijk bestaan
een altijddurende wisselwerking tussen een beweging naar buiten en een beweging
naar binnen; deze behoren beide tot het wezen van de mens, en beide kunnen ze de
mens in boeien slaan ofwel van alle banden vrij maken. Er bestaat een levensdialectiek
tussen interioriteit en objectiviteit, en wellicht is het tegenwoordig nodig, tegenover
de triomferende vormen van subjectivisme, aan de waarde der objectieve kennis
weer haar ware plaats terug te geven. Het woord 'exister' geeft door zijn voorvoegsel
te kennen, dat 'zijn' is: zich naar buiten ontplooien, zichzelf uiten. Wij zijn vol dingen
die ons naar buiten drijven, maar werkelijk kennen is het andere nauwkeurig
onderzoeken. Het subject vindt en versterkt zichzelf slechts door middel van het
object. 'We moeten uit het inwendige naar buiten treden om het inwendige te
handhaven en te versterken.'
Misschien is het niet onjuist te zeggen, dat de Esprit-beweging een
opvoedingsbeweging was en blijft en dat de gedachte van Mounier in een zeer diepe
zin een paedagogische gedachte is. Dit is trouwens een kenmerk, dat eigen is aan
onze tijd: Nietzsche sprak over 'Schopenhauer als opvoeder', terwijl hij zelf de
opvoeder was voor de nieuwe tijd. Het marxisme is niets anders dan een paedagogie
van de revolutionnaire actie, en de moderne psychologie is ontstaan uit de drang naar
een meer wetenschappelijk verantwoorde verzorging van kinderen, zieken en
krankzinnigen. Ja, meer nog, sinds de laatste
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vijftig jaar werd, ten gevolge van de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, het
verstandelijk vermogen zelf aan een nauwkeuriger onderzoek onderworpen, en de
kenleer van een Bachelard wordt een soort paedagogie van de rede. De tegenwoordig
zo sterk ingewortelde afkeer van de 'paedagoog' is tenslotte niets anders dan een
negatieve uiting van het verlangen naar de nieuwe paedagoog. Daarom is het helemaal
geen toeval, dat het markantste werk van Mounier een Traité du caractère is. Dit
standaardwerk, dat als 't ware náást Esprit schijnt geschreven, houdt er toch nauw
verband mee. Het woord 'karakter' omsluit een gelukkige dubbelzinnigheid. Het
betekent namelijk ten eerste het complex van voorwaarden die ons gegeven en in
mindere of meerdere mate opgedrongen zijn, en ten tweede de grotere of geringere
kracht waarmee wij die gegevens trachten te beheersen, ''n Karakter hebben' is het
nietzelfde als 'karakterhebben'. Karacteriologie en anthropologie houden nauw verband
met elkaar, en het ene kan zich niet zonder het andere ontwikkelen. Het werk van
Mounier is dan ook geen 'Traité de caractériologie', maar een 'Traité du caractère';
dat wil zeggen, het is niet alleen een verhandeling over hetgeen er blijvend ligt in
het karakter, wat er van den beginne af en voor altijd gegeven is in de geest van de
mens; maar het behandelt ook de wijze waarop deze mens zijn persoonlijke
aangeboren grondslag benut, hoe hij die aanleg wijzigt, aanvult en er op reageert:
hij legt het accent op datgene wat men de anthropologie van 's mensen bestemming
zou kunnen noemen. De caracteriologie werk van Mounier is dan ook geen 'Traité
de caracteriologie', maar zij vereenzelvigt er zich niet mee; ja, we mogen zelfs zeggen,
dat zij er wantrouwend tegenover staat. Is het 'type' juist niet het afgebakende en het
levenloze in het karakter? Ons karakter is niet alleen een vast gegeven, maar het
omvat evenzeer de vrijwillige en talrijke aanvullingen, waardoor wij dat gegeven in
evenwicht houden. Wat is de mens anders dan iemand die in staat is het gegevene
voorbij te streven door het gebouw dat hijzelf op trekt? De typologie geeft lijnen
aan, maar niet de wording; en die typische lijnen zijn juist de struikelblokken, en
soms de afwijkingen, van de persoonlijke inspanning. In die zin kan men dus zeggen,
dat elk type een negatief type is: 'Wij zijn slechts typisch in de mate waarin we niet
helemaal persoonlijk zijn.' En juist omdat de caracteriologie van Mounier ten volle
personalistisch wil zijn, is zij een totale anthropologie. Want het doel dat nagestreefd
wordt is de karaktervorming, de schepping van zichzelf door zichzelf. 'Geen karakter
hebben' wil dus zeggen dat we altijd de schuld geven aan onze naaste en aan de
wereld: een man
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van karakter neemt zelf de verantwoordelijkheid van al wat hem overkomt. Zelfs op
psycho-physiologisch terrein banen wij grotendeels onze eigen weg. Zo zijn
meevallers en tegenvallers, geluk en ongeluk veel meer ons eigen werk dan het werk
van de omstandigheden. Het noodlot - aangenomen dat het bestond - ligt in het
individu zelf, en niet buiten hem. Geen geluk hebben, is onbewust zijn ongeluk
zoeken en willen. 'In grote mate mogen we zeggen, dat de mens de gebeurtenissen
tegenkomt, die hij verdient', zeide Mounier. En Nietzsche had reeds uitgeroepen: 'In
alles wat je overkomt, stuit je op je zelf!'
De mens, zoals Mounier hem wenst, is dus in wezen edelmoedig, en wel in de zin
der cartesiaanse edelmoedigheid; de menselijke waarde te durven zoeken in het
offeren van wat men bezit. Wat is, in gans de reeks der wezens, de persoon ten slotte
anders dan datgene wat zin geeft aan de rijke en overvloedige levenskrachten, door
deze te overstromen met het licht van een edelmoedig streven? De edelmoedigheid
is het, die ons van het instinct naar de liefde geleidt. Wanneer de natuurdriften armelijk
zijn, is ook de persoonlijkheid arm en het karakter grillig en onzelfstandig. Maar de
natuurdrift, die zich in zichzelf opsluit, ontaardt op de duur in een gierigheid op het
eigen ik, een zijns-hebzucht, die heel wat erger is dan alle geldhebzucht: om de
natuurdrift tot haar vervolmaking te brengen, moet de rede haar openstellen voor iets
hogers. De edelmoedigheid dankt zeker een deel van haar kracht aan de natuurdrift,
maar zij vereist ook een meesterschap over de drift, een overwinning over het egoïsme
en de impulsieve oerdrang der natuur. Maar ook de rede op haar beurt loopt gevaar
af te dwalen van de weg, wanneer zij zich het hoogste recht toekent en de uitwisseling
der goederen wil beheersen: ook zij moet zichzelf voorbijstreven en zich openstellen
voor het transcendente der liefde. Natuurdrift, rede, liefde, - dat is de dialectiek van
de edelmoedigheid. In tegenstelling met de hebzucht, die in strijd is met het echte
leven, kan de edelmoedigheid zich niet tevreden stellen met de gewone gang van het
leven maar te volgen, doch zij geeft aan het leven zijn zin. En dit werk van wetenschap
en actie eindigt met een ontleding van de roeping binnen de perken van het karakter.
Zeker, om te weten waarover men kan beschikken, moet men eerst zichzelf kennen:
vandaar de grote betekenis van de wetenschap, der karakterkunde. Maar zichzelf
kennen is ook, ja, vooral zichzelf kiezen: elke zelfkennis is een weddenschap met
zichzelf als inzet. In zijn hoogste vorm heeft het karakter een religieuze betekenis.
Dit is volstrekt geen anti-intellectualisme: de gelovige die het verstand niet hoog
genoeg aanslaat bewijst slechts, dat hij ergens persoonlijk gefaald heeft in zijn geloofs-
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inzicht, of dat hij zich verschuilt achter de rustige verzekerdheden zijner kinderjaren,
omdat hij bang is de christelijke werkelijkheid aan te grijpen en tegemoet te treden.
Ook de godsdienstige levenshouding ontkomt niet aan de menselijke ambivalentie:
zij is de uitdrukking van psychische zwakheid ofwel van de allerhoogste inspanning.
En het woord 'heil' kan evenzeer betekenen een vlucht als het zoeken van de
verhevenste strijd, waarbij de persoon tot vervolmaking komt in de heerlijke
waaghalzerij van het geloof.
***
De persoonlijkheid van Mounier kwam terzelfdertijd tot ontwikkeling als de uitbouw
van zijn personalisme en de ontwikkeling van Esprit: hij is van zijn persoonlijkheid
tot het personalisme, niet van het personalisme tot zijn persoonlijkheid gekomen.
Hij was dan ook tegen te haastig opgebouwde systemen. In het begin van zijn laatste
werk over het Personalisme schreef hij: omdat de hoofdstelling van het personalisme
het bestaan is van vrije en scheppende personen, plaatst het in het centrum van zijn
structuur een beginsel van onberekenbaarheid, hetgeen elke wil tot een vaste en
definitieve systematisering uitsluit. Het verzet zich tegen niets zo sterk als tegen de
heden ten dage zo algemene voorkeur voor een denk- en actiesysteem, dat werkt als
een automatisch distributie-apparaat voor het geven van oplossingen en richtlijnen,
waardoor het zoeken is uitgeschakeld en de mens zich tracht te bevrijden van elke
onrust, van elke proefneming, van elk risico. Trouwens, een nieuwe gedachte moet
al haar problemen niet te gauw samenbundelen.' Daarom sprak hij ook liever over
'de personalismen' dan over 'het personalisme'; hij probeerde alleen er de
overeenkomstige stellingen en de gemeenschappelijke levenshoudingen uit te halen.
Al die personalismen waren tot op zekere hoogte verschijningsvormen van één
Personalisme, dat, in zich zelf ongrijpbaar, zijn limiet zag in de persoonlijkheid zelf.
Esprit en hijzelf waren geen doeleinden, maar instrumenten en middelen; zij waren
dienaren - toegewijd aan een zaak in de zin van Royce. Hij moest niets hebben van
het bezitters-instinct, en hij heeft dan ook geen 'Personalistisch manifest' gepubliceerd,
doch een 'Manifest ten dienste van het personalisme'. Dank zij deze bescheiden
terughoudendheid van de stichter, dank zij zijn nederigheid, verenigd met een
zeldzame moed en kracht, kunnen de Esprit-beweging en het personalisme ook na
zijn heengaan, hun vaart voortzetten en de wind der volle zee trotseren.
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'Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung' in West-Duitsland
door Oswald von Nell-Breuning S.J.
WANNEER er sprake is van medezeggenschap en winstdeling stuit men op de
moeilijkheid dat de hiervoor in verschillende landen gebruikte termen niet eenzelfde
inhoud betekenen, hetgeen het wederzijds waarderen en zelfs begrijpen in niet geringe
mate bemoeilijkt. De 'Mitbestimmung', de medezeggenschap, die in Duitsland staat
in het brandpunt der sociaal-economische discussies, dekt b.v. een veel omvattender
begrip dan het Engelse 'Joint Management', of het Franse 'Cogestion'. Het omgekeerde
is het geval met de tweede term in het bovenstaande opschrift: 'Gewinnbeteiligung',
het delen in de winst, speelt in Duitsland slechts een ondergeschikte rol, maar het
woord heeft dan ook veel engere betekenisgrenzen dan het Engelse 'Profit Sharing'.
In het onderstaande artikel wordt het vraagstuk der Mitbestimmung, zoals die in
Duitsland verstaan wordt, in zijn gehele omvang uiteengezet en toegelicht. Een
tweevoudige onderverdeling van dit onderwerp is hierbij noodzakelijk: de
Mitbestimmung in de bedrijfspolitiek, of, om het anders uit te drukken, op het boven
de bedrijven staande bestuursniveau, en de Mitbestimmung in de bedrijven zelf:
alleen deze laatste beantwoordt aan het Engelse 'Joint Management' en aan het Franse
'Cogestion'.
Medezeggenschap der werknemers zowel in de bedrijfspolitiek als in het eigenlijke
bedrijf is in Duitsland niets nieuws. Reeds in de grondwet van Weimar (11-8-1919)
was een bepaling opgenomen, dat op het plan der bedrijven, der landen en ten slotte
van het Rijk raden zouden gevormd worden, waarin de arbeiders vertegenwoordigd
waren. Deze bepaling was het overblijfsel van hetgeen, na de overwinning der
revolutie van 1918 van de Soviet-russische leuze: 'Alle 'macht in handen van de
raden', in Duitsland vasten voet gekregen had, in werkelijkheid een uitermate tamme
en verwaterde opvatting der raden. Wat in feite tot stand gekomen is zijn de raden
in het eigenlijke bedrijfsleven, terecht 'Betriebsräte', bedrijfsraden, genoemd,
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en bovendien op het hoogste bedrijfsniveau de zogenaamde 'Reichswirtschaftsrat',
de economische Bedrijfsraad.
De door de wet van 4-2-1920 ingestelde bedrijfsraden bestonden uitsluitend uit
werknemers. Zij droegen dus hun naam niet geheel met recht. Daar zij de
vertegenwoordigers der werknemers waren, en als zodanig met hun belangen
tegenover de eigenaars (ondernemers) van het bedrijf stonden, zou men ze juister
arbeidersraden genoemd hebben. De arbeiders, vertegenwoordigd door de
bedrijfsraden, hadden zekere bevoegdheden in zuiver sociale aangelegenheden van
het bedrijf mee te spreken. Maatregelen, die direkt verband hielden met het welzijn
der arbeiders, kon de bedrijfsleider alleen met goedkeuring van de bedrijfsraad
doorvoeren. Van de andere kant had de bedrijfsraad de plicht, voor de sociale vrede
in het bedrijf te zorgen. Op de eigenlijke bedrijfsleiding, d.w.z. op de beslissingen
van de ondernemer in economische aangelegenheden, had hij geen invloed. Alleen
in zulke ondernemingen, die als naamloze vennootschappen een raad van toezicht1))
hebben, mocht de bedrijfsraad enkele zijner leden als vertegenwoordigers in de raad
van toezicht benoemen, doch de leden van de bedrijfsraad waren altijd in de
minderheid en konden te allen tijde in de raad van toezicht door de vertegenwoordigers
der aandeelhouders overstemd worden.
De bedrijfsraden hebben niet de betekenis gekregen die men hen toegedacht had.
Eén reden daarvan is, dat de wet hun slechts zeer beperkte macht heeft gegeven.
Maar de eigenlijke reden was, dat de vakverbonden tegenover de bedrijfsraden een
zeer gereserveerde houding aannamen. De vakverbonden vreesden namelijk dat zij
invloed en aantrekkelijkheid zouden verliezen, naarmate de bedrijfsraden in betekenis
toenamen. Hier vertoont zich reeds de samenhang, die tussen medezeggenschap in
het bedrijfsleven en boven het bedrijfsleven bestaat: beide kunnen elkaar aanvullen,
doch ook elkaar in de weg staan.
De 'Reichswirtschaftsrat', de economische rijksraad, die het instrument der
medezeggenschap op het hoogste bedrijfsniveau moest worden, bestond uit
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, en had dus een orgaan van
gelijkberechtigde samenwerking kunnen

1) De raad van Commissarissen (Aufsichtsrat) is een instelling die aan het Duitse zakenrecht
eigen is. Het zakenrecht der meeste landen kent een 'board of directors', een raad van beheer,
waartoe ook de directeur behoort. Het Duitse zakenrecht echter maakt nauwkeurig onderscheid
tussen de directie, (een of meer managers) en de raad van Commissarissen. Deze laatste
wordt door de aandeelhouders gekozen. Met de leiding der zaak mag hij zich niet bemoeien;
dit recht heeft alleen de directie. De raad van Commissarissen heeft alleen de directie aan te
stellen en te controleren: in uiterste gevallen kan hij een of meer leden der dirctie uit hun
ambt ontzetten.
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worden. Een tijdlang heeft hij ook zeer nuttig werk verricht. Daar hij echter slechts
een beradende, adviserende stem had, daarentegen niet de bevoegdheid om eventuele
maatregelen te nemen, begon de belangstelling al spoedig te verslappen. En zo is
ook deze, op zich zelf veel belovende aanloop, in zijn eerste pogingen blijven steken.
Een ander veelbelovend begin, niet op wettelijke maar op vrijwillige grondslag,
was de, reeds in de woelingen der revolutie tussen de werkgevers en vakverenigingen
principieel overeengekomen en de 4-12-1918 officieel opgerichte
'Arbeitsgemeinschaft' der handels- en nijverheidsverenigingen der Duitse werknemers
en werkgevers. De 26-3-1920 ontstond daarnaast een soortgelijke arbeidsgemeenschap
tussen werkgevers en werknemers in land- en bosbouw. Jammer genoeg hebben na
deze verblijdende eerste pogingen gebrek aan wederzijds vertrouwen en andere
tekortkomingen het mooie werk weer te niet gedaan. Het totstandkomen van de
arbeidsgemeenschap, die beslissend heeft bijgedragen Duitsland in de winter 18/19
voor het ondergaan in het bolsjewisme te behoeden, is voor een groot gedeelte te
danken aan de christelijke arbeidersleider Adam Stegerwald.
Toen omstreeks het midden der twintiger jaren de arbeidsgemeenschap ineenstortte
en de belangstelling voor de economische rijksraad begon te verflauwen namen de
vakverenigingen, of juister, de vrije, d.w.z. feitelijk socialistische vakverenigingen
het denkbeeld der sociale democratie (Wirtschaftsdemokratie) weer op. De arbeider,
die op politiek terrein gelijke rechten verkregen had, moest deze nu ook op
economisch gebied verwerven; de politieke democratie was slechts een
vorm-democratie als zij niet op een sociaal-democratisch fundament als onderbouw
rustte. Het is niet te ontkennen, dat deze gedachte een kern van waarheid bevat. Daar
echter de propaganda voor de economische democratie slechts een camouflage was
voor socialisatie-strevingen, bleek het spoedig dat de openlijke en formele socialisatie
door overheveling van particuliere zaken in gemeenschapsbezit voorlopig geen kans
van slagen had. Deze veldtocht voor de sociale democratie is totaal mislukt. De
christelijke vakverenigingen en de katholieke en evangelische arbeidersbeweging
hebben zich van het begin af op een afstand gehouden.
Toen in 1933 de nationaal-socialisten zich meester maakten van de macht was het
einde der medezeggenschap gekomen. Ook op economisch gebied, zowel als geheel
genomen als in de afzonderlijke bedrijven, werd de Führer-idee het albeheersende
principe. De arbeider in zijn bedrijf had te gehoorzamen zoals de soldaat op de
binnenplaats zijner kazerne; en hij mocht er zich mee troosten, dat ook de werkgever,
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die zijn bevelen van het staatsgezag ontving, ook slechts te gehoorzamen had.
Na de debâcle van 1945 werden onmiddellijk pogingen in het werk gesteld om de
gedurende de nazi-terreur afgeschafte medezeggenschap weer te herstellen en uit te
breiden.
De Control Council Germany der geallieerden heeft weliswaar de wet op de
bedrijfsraden van 1920 niet hersteld, maar toch op 10-4-1946 een nieuwe wet op de
bedrijfsraden (Gesetz Nr. 22) uitgevaardigd, die, hoewel uiterst vaag in redactie, toch
de mogelijkheid liet bestaan, in de afzonderlijke Duitse landen wetten in te voeren,
die aan de bedrijfsraden verdere bevoegdheden toekenden. Verschillende landen
hebben dit gedaan. Het verste is in dit opzicht het land Hessen gegaan, dat aan de
bedrijfsraden het recht op medezeggenschap in sociale, persoonlijke en economische
aangelegenheden toekende. Door deze wet, die overigens eerst in 1950 in werking
treden kon, hebben de arbeiders voor het eerst recht gekregen, door middel van de
door hen gekozen vertegenwoordiging, de bedrijfsraad, ook in gewichtige
economische beslissingen, als gelijkberechtigden met de ondernemer besprekingen
te voeren. Maatregelen zoals de omschakeling van het bedrijf op andere producties,
of het invoeren van geheel andere werkmethoden (de lopende band, b.v.) zijn nog
slechts met toestemming van de bedrijfsraad mogelijk. In het begin meenden de
ondernemers dat met het in werking treden van deze wet de bedrijfsleiding onmogelijk
geworden was en het bedrijf zelf ten dode opgeschreven. Gelukkigerwijze echter
hebben de Hessische werkgeversverenigingen onder leiding van een eminente
katholieke ondernemer zich laten vinden een eerlijke poging tot samenwerking met
de bedrijfsraden op de grondslag der nieuwe wet te doen. In tegenstelling met vroeger
leggen nu de vakverenigingen een levendige belangstelling voor deze zaak aan de
dag. De wet geeft hun beslissende invloed op de samenstelling der bedrijfsraden.
Men mag de hoop koesteren, dat het experiment in Hessen het bewijs zal leveren,
dat de bedrijfsraden en de hen steunende vakverenigingen voldoende
verantwoordelijkheidsgevoel zullen hebben om van de hun toegekende macht het
juiste gebruik te maken. Van het welslagen dezer gedurfde poging kan voor de
organische ontwikkeling van het recht tot medezeggenschap in Duitsland veel
afhangen.
Ondertussen had zich een gebeurtenis voorgedaan die ontzaglijk groot opzien
baarde. De katholiekendag in Bochum nam en verkondigde in het begin van
September 1949 het volgende besluit:
'De katholieke arbeiders en werkgevers zijn het met elkaar eens, dat het
recht op medezeggenschap in sociale, persoonlijke en econo-
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mische aangelegenheden een natuurlijk recht der arbeiders is, in de door
God gewilde orde, en overeenkomend met de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle arbeiders. Wij eisen, dat dit recht door de
wetgeving erkend wordt. Naar het voorbeeld van vooruitstrevende
bedrijven moet reeds nu overal met de verwezenlijking van dit recht
begonnen worden.'
Dit besluit wekte een geweldige storm van toejuichingen, niet alleen bij de katholieke
arbeiders, maar in alle kringen van de werkende stand. Bij de oprichting van de Bond
van Vakverenigingen (centraal orgaan voor alle Westduitse vakverenigingen met
meer dan 5.000.000 leden) werd dezelfde eis geformuleerd, onder uitdrukkelijke
verwijzing naar het besluit van de Bochumse Katholiekendag.
Het besluit van Bochum is, zoals de Aartsbisschop van Keulen, Kardinaal Frings,
de 18-9-1949 constateerde, in 'lapidaire' stijl gesteld en zo algemeen gehouden, dat
daarbij verschillende interpretaties toelaatbaar zijn. Zeker is, dat het op de
medezeggenschap in de bedrijven betrekking heeft. Onzeker is in hoeverre deze
medezeggenschap een eis van het natuurrecht is. Onbeslist is ook gebleven de omvang
waarin de medezeggenschap op sociaal en economisch gebied en in persoonlijke
aangelegenheden dient te gaan. Bij de mondelinge afkondiging werd het recht op
medezeggenschap 'onbegrensd' genoemd, doch deze extreme opvatting heeft men
later niet gehandhaafd. Sindsdien wordt er in katholieke kringen her- en derwaarts
geredeneerd en gedebatteerd hoe ver dan wel op elk der genoemde terreinen de
medezeggenschap dient te gaan.
In aansluiting aan de beslissingen van de katholiekendag en de eis van het
vakverenigingscongres in München namen de vakverbonden deze aangelegenheid
krachtdadig ter hand. Zij namen het standpunt in, dat het vraagstuk der
medezeggenschap slechts als één geheel op bedrijfs- en bovenbedrijfsniveau kon
worden opgelost, en beide niveaus wilden zij op heel eigenaardige wijze met elkaar
in verband brengen. Onderhandelingen tussen vakverenigingen en werkgevers werden
met gedeeltelijk succes bekroond. Het moet echter gezegd worden, dat in zake
economische medezeggenschap de wederzijdse standpunten onverenigbaar bleken
te zijn. Ook vooruitstrevende ondernemers meenden in dit punt de eisen der
vakverenigingen te moeten afwijzen.
Nu deden de vakverenigingen het volgende voorstel. In alle bedrijven van een
zekere omvang (b.v. van 300 of meer arbeiders) zou een lichaam in het leven geroepen
worden, gelijkend op de bovenvermelde raad van commissarissen. Deze raad van
commissarissen zou voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van het kapitaal,
voor
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de helft uit vertegenwoordigers van de arbeid. De leden van deze raad zouden door
de aandeelhouders (share-owners) gekozen worden. Doch de keus zou niet vrij zijn;
in tegendeel, de vertegenwoordigers van het kapitaal zouden op voordracht van het
centrale orgaan der werkgeversverenigingen, de vertegenwoordigers van de arbeid
op voordracht van het centrale orgaan der vakverenigingen gekozen worden. Dit zou
feitelijk hierop neerkomen, dat van beide kanten de commissarissen van alle grote
bedrijven van hoger hand benoemd werden; de vergadering der aandeelhouders
behield alleen nog het recht van goedkeuring. Hier is het punt waar de boven de
bedrijven staande leiding in de bedrijven dient in te grijpen.
Afgezien van dit éne geschilpunt zijn de ondernemers en de vakverenigingen het
in hoofdzaak met elkaar eens, zowel wat de economische leiding van het bedrijf als
het bedrijf zelf aangaat.
Op het eerste gezicht schijnt het voorstel der vakverenigingen inderdaad
onaanvaardbaar; het schijnt eenvoudig ten doel te hebben langs de weg der centrale
benoemingen een 'koude' socialisatie door te voeren. Al naar de bezetting dezer
centrale lichamen zou een hoogst bedenkelijke 'stuurinrichting uit de verte' te vrezen
kunnen zijn.
De vakverenigingen beweren echter dat zij een geheel ander doel voor ogen hebben.
Zij hebben de ervaring opgedaan, dat de arbeiders niet altijd de beste krachten in de
bedrijfsraad benoemen, doch maar al te dikwijls de luidste schreeuwers. Daarom
was het te vrezen, dat niet de beste mensen in de raad van commissarissen terecht
zouden komen, wanneer de benoeming aan de arbeiders werd overgelaten. De
vakverenigingen stelden daarom voor, zoals zij dat noemen, een zeefapparaat in te
schakelen; de vakcentrale zou wel zorgen, dat alleen zulke lieden op de voordracht
kwamen, die werkelijk in elk opzicht geschikt en bevoegd zijn de verantwoordelijke
taak van commissaris te vervullen. Bij de tegenwoordige samenstelling van de bond
der vakverenigingen kan men overtuigd zijn dat zij zich aan deze richtlijnen zullen
houden. De vakverenigingen wijzen er verder op, dat reeds volgens de bestaande
wetten de raad van commissarissen geheel buiten het bedrijf moet staan, hetgeen
niets anders betekent dan dat niemand, die onder de directie staat en in zijn positie
van de directie afhankelijk is, lid kan zijn van de raad van commissarrissen, wiens
taak het is de directie te benoemen, te controleren, en mocht het nodig zijn, uit zijn
ambt te ontzetten. Daarmede zijn alle arbeiders van het bedrijf principieel van de
raad van commissarissen uitgesloten en ook niet bevoegd de commissarissen te
kiezen.
Daarom: voordracht door het centrale orgaan der vakverenigingen,
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keus (d.w.z. bekrachtiging der voordracht) door de vergadering der aandeelhouders.
Het lijdt geen twijfel, dat deze opvattingen ernstige overweging waard zijn. Toch
zullen waarschijnlijk andere wegen gevonden moeten worden om het juiste en
gezonde, dat er in verborgen ligt te verwezenlijken. De ondernemers zijn bereid een
derde van de plaatsen der commissarissen aan de arbeid af te staan; de pariteit in de
raad menen zij om klemmende redenen te moeten afwijzen.
Op zich zelf beschouwd zijn er twee mogelijkheden het vraagstuk der
medezeggenschap op te lossen. De ene manier volgt de weg der wetgeving, waartoe
men in Duitsland in het algemeen grote neiging voelt; de andere manier de weg der
vrijwillige overeenkomst. In vele bedrijven zijn tussen ondernemer en bedrijfsraad
dergelijke overeenkomsten gesloten. Zulke 'bedrijfsovereenkomsten' regelen natuurlijk
in de afzonderlijke bedrijven alleen de aangelegenheden van het bedrijf zelf, met
inbegrip van de kwestie in welke mate aan de vakverenigingen een invloed op deze
aangelegenheden wordt toegestaan. Het zou echter ook mogelijk zijn de
bedrijfsmedezeggenschap geheel algemeen te regelen door overeenkomst tussen de
Verenigingen van werkgevers en werknemers, of zelfs direkt tussen de wederzijdse
centrale organisaties. De wet op de collectieve arbeidscontracten van 9-4-19492) heeft
deze mogelijkheid geschapen. Zo zou het mogelijk zijn dit gehele problemencomplex
met onmiddellijke in-werking-treding voor alle leden der beide contracterende partijen
te laten regelen, en wel, - daar onder zekere voorwaarden collectieve arbeidscontracten
algemeenbindend verklaard kunnen worden, - eventueel met hetzelfde wettelijke
effect als door vrije overeenkomst der beide partijen. Dat zou dan op een vernieuwing
der 'arbeidersgemeenschap' neerkomen, met dit onderscheid echter, dat voortaan de
door de beide partijen gesloten overeenkomsten in zaken die de bedrijven en de
wetten op de bedrijven betreffen, kracht van wet zouden hebben. Op deze grondslag
zouden dan de beide partijen betrekkelijk gemakkelijk op het boven het bedrijf
liggende niveau tot overeenstemming gebracht kunnen worden; deze overeenkomsten
zouden dan alleen het karakter van verdragen, niet van rechtsnormen hebben. Zodra
echter zulke overeenkomsten in de praktijk hun bruikbaarheid bewezen hadden, kon
de wetgever daaraan zijn sanctie geven en ze zo onder de normen van het door de
grondwet vastgestelde openbare recht laten opnemen. Of de beide partijen er in

2) Deze werkelijk voortreffelijke wet van de 9.4.1949 heeft in gewichtige onderdelen zijn laatste
vorm gekregen door de medewerking van een eminente katholieke arbeidsarbiter.
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zullen slagen elkaar tegemoet te komen, zodat alles met onderling goedvinden, zonder
de hulp van de wetgever in te roepen, zou geregeld worden, blijft onzeker. Om op
alles voorbereid te zijn bereidt de bondsregering een wetsontwerp voor ter bespreking
op de bondsdag, voor het geval dat de partijen te kort schieten in het volbrengen van
hun taak en deze aan de politieke instantie ter oplossing teruggeven. Het zou zeer te
wensen zijn, dat het niet tot dit ultimatum komt. De wetgever zou neiging kunnen
gevoelen en misschien gedwongen worden met grote en overhaaste schreden vooruit
te ijlen in een zaak die groeien en tot rijpheid komen moet. De vrijwillige
overeenkomst tussen de beide partijen heeft naast andere voordelen ook nog dit, dat
men in alle kalmte, voet voor voet, maar daarom ook gestadig voortschrijden kan.
De wet zou dit moeilijke vraagstuk met een ruk verder brengen en alle verdere
ontwikkeling blokkeren; de vrijwillige overeenkomst schept de mogelijkheid de
zaken te allen tijde aan de behoeften van het ogenblik aan te passen en aan de hand
der opgedane ervaring voortdurend verder te ontwikkelen.
Door de uitvoerige uiteenzetting van het recht op medezeggenschap is de kwestie
van het delen in de winst geheel op de achtergrond gedrongen. Onder
'Gewinnbeteiligung' (profit sharing) verstaat men in de strikte zin des woords in
Duitsland alleen wat er voor de werknemer, na dekking van alle kosten, met inbegrip
van lonen, renten, en afschrijvingen als 'winst' overblijft. Van deze winst eist de staat
het grootste deel op onder de naam van inkomstenbelasting (income tax), die bij
rechtspersonen 'Körperschaftssteuer' (corporation tax) genoemd wordt. De werknemers
kunnen derhalve slechts delen in hetgeen overblijft nadat de staat zijn part opgestreken
heeft.
Ondernemers en arbeiders zijn het er over eens dat het veel aantrekkelijker zou
zijn, als de staat met een geringer deel tevreden wilde zijn, om op deze wijze meer
over te laten dat werkgevers en -nemers onderling konden verdelen. Dat zou kunnen
gebeuren door de lonen te verhogen, want lonen zijn onkosten en verminderen als
zodanig de belastbare winst. Daarom is het streven daarop gericht, een beweeglijk
loonstelsel in te voeren, waarbij het loon uit twee delen komt te bestaan; een vast
contractmatig vastgesteld deel, en zekere bijkomstige, boven het vastgestelde loon
uitgaande betalingen, die op en afgaan al naar het bedrijf met meer of minder succes
gewerkt heeft en zoveel mogelijk overeenkomen met het aandeel, dat de gezamenlijke
of afzonderlijke arbeiders aan dit succes gehad hebben.
Men maakt onderscheid tussen de deling in de winst en het van
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de opbrengst van het bedrijf afhankelijke loon, omdat dit laatste betaald wordt uit
de opbrengst van het bedrijf en niet uit de winst van de ondernemer. Talrijke methoden
heeft men uitgedacht en geprobeerd om elke arbeider of althans elke groep van
arbeiders voor de goede gang van zaken in het bedrijf te interesseren. Daar de
toestanden in elk bedrijf verschillend zijn, kan men geen algemene regels geven. De
houding der werklieden inzake winstdeling (bijkomstig loon) is verschillend. Een
gedeelte komt er voor op; andere menen, in het belang der klassensolidariteit, een
afwijzende houding te moeten aannemen, opdat hetzelfde werk overal hetzelfde loon
hebbe. Men bemerkt hier de invloed der socialistische nivelleringsbestrevingen, die
zich ook in katholieke kringen doen gevoelen.
De natuurlijke bekroning, of juister, de natuurlijkste basis voor het recht op
medezeggenschap en deling in de winst zou zijn het gemeenschappelijke eigendom
der bedrijven. Deze kwestie wordt in haar gehele betekenis nog altijd niet begrepen.
In de hedendaagse uiteenzettingen - ook in de katholieke sociale kringen van Duitsland
- wordt de kwestie van het medezeggenschap ongetwijfeld overschat, de kwestie van
het mede-bezit evenzeer onderschat.
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Geest en waarde van sport en spel
door Dr H. Van Waesberghe S.J.
IEDER, die prijs stelt op een standpunt in de dingen des levens, wordt gedwongen
om tegenover het sportverschijnsel zijn positie te bepalen. Niemand kan zich daaraan
onttrekken. Het dringt zich op aan de vaders en moeders, aan de jongens en meisjes,
aan de priesters en dominees. aan scholen en universiteiten, aan het gemeentebestuur
en landsbestuur, aan de directie van krant, bioscoop en radio-omroep.
Bij velen bespeurt men een verzet tegen de sportverdwazing. Maar men voelt zich
machteloos. Men wil zich keren tegen de sportexcessen, maar ziet geen kans om de
grens te trekken tussen heilzame beoefening en overdrijving. Waar het mogelijk is,
tracht men hier en daar een beperkende invloed uit te oefenen op het sportverschijnsel,
dat steeds verder om zich heen grijpt en voor de rest schikt men zich - met min of
meer berusting - in het onvermijdelijke.
Sommigen gaan verder. Zij beschouwen de sport als de moderne afgod. Zij wanen
alle sportbeoefenaren in aanbidding voor een monster, dat steeds meer de cultuur en
de religie bedreigt. Zij sporen aan tot onthouding en zoeken inmiddels naar de
efficiënte pneumatische hamer, die dit afgodsbeeld verbrijzelt.
Anderen tonen zich voor deze tragische opvattingen totaal onvatbaar. Zij achten
de sport een welkom middel voor lichamelijke opvoeding en menselijke ontwikkeling.
Zij houden het speelveld voor een kweekplaats van deugden als besluitvaardigheid,
karaktervastheid, gemeenschapszin en matigheid. Wanneer slechts enkele
overdrijvingen in de sportbeoefening worden geweerd, menen zij de sport aan te
kunnen prijzen als een welkome medestander in de opvoeding. Na de eerste
wereldoorlog zeiden zij, dat de strijd aan het IJzerfront op de cricketvelden van Eton
gewonnen was.
Welk standpunt men tegenover de sport moge innemen, aanprijzend, verwerpend
of berustend, steeds ziet men zich genoodzaakt ergens een grens te trekken tussen
waarde en onwaarde. Het lijkt alsof die grens zeer verschuifbaar is. Als men de drie
geschetste standpunten overziet, krijgt men de indruk, dat het oordeel in hoofdzaak
bepaald wordt door factoren, die buiten het sportterrein liggen en die door hun
samenhang met het sportverschijnsel de grens doen verleggen
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naar uiterst-links of uiterst-rechts, of naar een compromis-achtige middenpositie.
Wij zullen echter op deze materie nooit vat krijgen, als wij het sportverschijnsel op
de eerste plaats van buiten af beoordelen. Om spijkers met koppen te slaan, is het
nodig eerst het hedendaagse sportverschijnsel zelf te analyseren. Welnu, wie zich
deze moeite geeft, stuit in zijn bezinning aanstonds op het onderscheid tussen sport
en spel. Dit is de grenslijn, die uit deze materie zelf te voorschijn komt. Deze moeten
wij eerst zo scherp mogelijk uit de verschijnselen opdiepen.
Het onderscheid tussen sport en spel is in zeker opzicht onscherp. Het is geen
mathematische grenslijn, in de zin van de 'idée claire et distincte' van Descartes.
Steeds meer blijkt, dat de concepties van deze wijsgeer het contact met de volle
werkelijkheid missen. Het philosophisch existentialisme heeft de magerheid van het
cartesiaans essentialisme aan het licht gebracht.
Op ons onderwerp toegepast betekent dit, dat sport en spel niet onderscheiden
kunnen worden op de wijze, waarop men een rode en een witte draad in een weefsel
onderscheidt. In samengestelde verbondenheid gaan zij in elkaar over. Dezelfde
speler kan op het ene moment waarlijk 'spelen' en een volgend ogenblik 'sport'
bedrijven. Van een zelfde elftal zal men van de linkshalf zeggen, dat hij 'speelt',
terwijl de rechtshalf een typische vertegenwoordiger is van het verschijnsel 'sport'.
Dit heeft de velen tot wanhoop gebracht, die getracht hebben de distinctie tussen
sport en spel te vinden op grond van vooropgestelde definities. Hun pogingen leiden
tot eindeloze discussies over benamingen, die steeds steriel eindigen, omdat zij
gebaseerd zijn op de onwerkelijke philosophie van Descartes. Sport en spel zijn niet
twee afgeronde gegevens, maar het zijn twee mentaliteiten, twee zielsverhoudingen,
die met enige inspanning onderscheiden kunnen worden zoals men twee bouwstijlen
of twee karakters van elkaar onderscheidt.

Oorsprong en verbreiding.
Het onderscheid tussen de ludieke geest en de sportmentaliteit treedt duidelijk te
voorschijn uit de gegevens over oorsprong en verbreiding van sport en spel. Het spel
is van alle tijden en wordt aangetroffen bij alle volkeren der aarde. 'Sport' daarentegen
is van angelsaksische oorsprong en wordt slechts daar aangetroffen, waar mechanisatie
en techniek zijn doorgedrongen.
Ter adstructie van deze stelling kunnen wij teruggrijpen op het

Streven. Jaargang 4

170
Boek der Spreuken, dat de oorsprong van het spel verlegt tot de oorsprong der
schepping. De Wijsheid ziet iets speels in de grondvesting der wereld:
'Toen Hij de hemel welfde, was ik aanwezig
Toen Hij een kring trok rond het vlak van de oceaan
Toen Hij daarboven de wolken bevestigde
En de bronnen van de oceaan begonnen te stromen,
Toen hij de zee haar grenzen stelde
Dat de wateren haar oevers niet zouden overschrijden,
Toen Hij de fundamenten der aarde legde,
Was ik bij Hem als een troetelkind
Was ik elke dag zijn vermaak
Dartelde ik heel de tijd onder zijn ogen
Spelend op zijn wereldrond'.
(Spreuken 8, 27, 31)

De gehele cultuur-geschiedenis der mensheid kan men daarna doorlopen en overal
een ludieke inslag terugvinden; in de chinese seizoensfeesten, in de oorlogsvoering
en rechtspraak, in de barok en poeder- en pruikentijd, in het middeleeuws scholastiek
dispuut, in toneel, muziek en dans. Huizinga heeft dit uitgewerkt in Homo ludens,
Wil men liever de geschiedenis der mensheid laten rusten en zich beperken tot één
mensenleven, dan treffen we de leeftijd van 2-6 jaar, waarin het kind, behalve eten
en slapen, niets anders doet dan spelen. En vele jaren daarna is de verhouding der
geslachten een nooit verdrogende bron van spel.
Het zijn slechts enkele grepen, die een indruk kunnen geven van de algemene
verspreiding van het spel door alle eeuwen heen bij alle volkeren. Wanneer men deze
beschrijving volledig zou uitwerken, zou men moeten concluderen, dat het spel een
eeuwige trek is van het menselijke leven en dat het dus wortelt in de constitutie der
menselijke natuur. Tegenover deze oude adel van het spel is de sport een parvenu.
De overgang van occasioneel vermaak naar een vast georganiseerd club- en
wedstrijdwezen is van recente datum. Om de ancienniteit van de sport te staven,
beroept men zich soms op de olympische spelen der Grieken, in de veronderstelling
dat daar reeds sport bedreven werd. De kenners der klassieke cultuur echter weten,
dat dit beroep niet steekhoudend is. Naar de uiterlijke vorm waren het wedstrijden
zoals wij die nu ook kennen, maar de bezielende geest was een geheel andere. Het
waren heilige spelen, nauw verbonden met de volksreligie. Het was een feestelijke
viering van het verworven heil en een sacrale uiting van de hoop op toekomstig heil.
Huizinga tekent de overgang van spel naar sport aldus:
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'Met de toenemende systematisering en disciplinering van het spel gaat
op de duur iets van het zuivere spelgehalte verloren. Dit openbaart zich
in de scheiding tussen professionals en amateurs. De speelgroep scheidt
diegenen uit, voor wie het spel geen spel meer is. De houding van de
professional is niet meer die van het spel; het spontane en zorgeloze gaat
van hem niet meer op. De sport neemt in de hedendaagse samenleving een
plaats in terzijde van het eigenlijke cultuurproces, dat buiten haar omgaat.
In de archaïsche beschavingen maakten de wedkampen deel uit van gewijde
feesten. Zij waren onmisbaar als heilige en heilwerkende handelingen. Dit
verband met de cultuur is in de moderne sport geheel verloren gegaan. Zij
is volstrekt ongewijd geworden. De volmaaktheid, waarmede de moderne
sociale techniek het uiterlijk effect van massa-demonstraties weet te
verhogen, verandert niets aan het feit dat noch de olympiaden, noch de
organisatie der sport aan de Amerikaanse universiteiten, noch de luid
gepropageerde landenwedstrijden de sport tot een stijl en cultuur
scheppende functie kunnen verheffen. Zij blijft, hoe belangrijk ook voor
deelnemers en toeschouwers, een steriele functie, waarin de oude spelfactor
grotendeels is afgestorven.
Deze opvatting gaat lijnrecht in tegen de gangbare openbare mening, voor
welke de sport als het spel-element bij uitstek in onze cultuur geldt.
Inderdaad heeft zij van haar spelgehalte het beste verloren.'
De verbreiding van de sport over de aarde valt nauwkeurig samen met de verbreiding
van techniek en administratie. Waar fabrieken en kantoren ontstaan, daar vindt men
als een onvermijdelijk begeleidingsverschijnsel ook de sportvelden. Sport is een
compensatie voor de mechanisering van het leven. In de westerse beschaving is een
soort leven ontstaan, dat eigenlijk niet leefbaar is. De ziel past daar niet in. Zij zoekt
een uitweg in het spel, omdat het spel de activiteit is waar de gehele ziel in gelegd
kan worden. Helaas wordt de mens in het spel zelf nog achtervolgd door de invloeden,
waarvoor hij compensatie zocht: efficiency en rationalisatie, geld en publiciteit, de
zucht naar organisatie en topprestatie. Deze verbastering van het spel door alles waar
het spel de mens een ogenblik aan wilde onttrekken, is: sport. Het is een spelsoort
die doortrokken is van de tijdgeest, waaruit deze spelvorm voortkomt.

Het fundamentele onderscheid.
Spel en sport zijn complexe verschijnselen, die niet tot één hoofd-
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kenmerk kunnen worden herleid. Wie het spel tracht te analyseren, stuit op een
veelheid van karakteristieke kenmerken, die tot een samengesteld geheel verbonden
moeten worden. Het is hier niet de plaats om de vele theorieën, die ter verklaring
van het spel zijn opgesteld, de revue te laten passeren. Van al deze theorieën kan
men iets leren omtrent het fundamentele onderscheid tussen spel en sport. Uit deze
veelheid van gegevens beperken wij ons hier tot de bespreking van één fundamenteel
gegeven, dat in alle speltheorieën een belangrijke rol speelt, n.l. de tegenstelling
tussen ernst en spel, omdat deze antinomie bijzonder geschikt is, om het ludieke
tegenover het sportieve te typeren.
Op het eerste gezicht lijkt het zeer moeilijk om het onderscheid tussen spel en
ernst zuiver te bepalen. Immers, enerzijds hoort men verzekeren dat het spel slechts
spel is en niet ernst, en anderzijds staat het vast - zowel voor het kind als voor de
volwassene - dat het spel ernstig moet worden gespeeld. Deze schijnbare tegenspraak
kan worden opgelost door een onderscheid te maken tussen tweeërlei soort ernst:
levensernst en spelernst. Hoewel onze taal er hetzelfde woord 'ernst' voor gebruikt,
zijn zij van geheel verschillende makelij. Het spel n.l. is naar zijn diepste wezen een
onttrekking aan de ernst des levens en is daardoor geen ernstige aangelegenheid.
Maar anderzijds speelt men het met heel zijn ziel en in deze zin speelt men ernstig.
Datgene, waarmee men zich bij het spel bezig houdt, is een volkomen onbelangrijke
zaak. Vergeleken bij de problematiek van kostwinning, lijden, liefde, hoop en dood
is het van niet de minste betekenis of een bal door een korf heen gaat of er langs.
Het is totaal onbelangrijk of een bal tussen drie latten passeert of er net naast. En het
maakt voor de waarden, die wij in het dagelijkse leven nastreven, niets uit, of een
bal juist binnen de lijn stuit, of tegen drie paaltjes botst. Voor de korfbal-, voetbal-,
hockey-, tennis- en cricketwedstrijd echter zijn deze gebeurtenissen doorslaggevend.
Bij het spel gaat het juist daarom. En daarom alleen. Wat voor het leven absoluut
niets te betekenen heeft, betekent voor het spel alles. In deze zin, dus als
waarde-object, is het spel niet ernstig. Als men dit spel toch ernstig speelt, dan is dit
in het geheel niet, omdat de speler enige objectieve levenswaarde zou toekennen aan
de inzet van het spel. De zuivere speler weet, dat het spel hem in een totaal andere
waarden-wereld verplaatst. Zijn spel is een in-lusio, een illusie. 'De speelruimten
zijn gebannen grond, omheinde terreinen, waarbinnen eigen regels geldig zijn. Het
zijn tijdelijke werelden, binnen de gewone, ter volvoering van een gesloten handeling.'
(Huizinga.)
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Elke echte speler weet, dat hij een fictieve waarde nastreefd. Lange spreekt terecht
van 'eine bewuszte Selbsttäuschung'. Aardig is het voorbeeld van de jongen, die door
zijn vader wordt aangetroffen op de voorste van een rij stoelen en 'treintje speelt'.
Als zijn vader hem wil knuffelen, zegt de zoon, dat hij de locomotief nu niet mag
zoenen, anders denken de wagens, dat het niet meer echt is.
Deze fictieve spelwaarden worden met hart en ziel nagestreefd. In deze zin is het
spel echt en ernstig. De subjectieve inzet van de persoon is een totale. Het spel is
niet ernstig omdat geen enkele ernstige waarde op het spel staat. Het spel is ernstig,
omdat het de inzet vraagt van de gehele persoon. Het ene woord 'ernst' dat tweeërlei
lading dekt, mag ons niet van de wijs brengen. Onder een gelijke benaming wordt
een geheel verschillende inhoud aangeduid.
Terloops zij hier opgemerkt, hoe begrijpelijk het is, dat de hedendaagse
samenleving compensatie zoekt in het spel. Velen worden gedwongen tot een leven
en een werk, waar men zijn hele persoon niet in leggen kan. Waar geen arbeid
mogelijk is, die het stempel van onze persoon draagt, zoekt men een aanvulling in
een fictieve waarde, die in staat is de gehele persoon op te nemen.
Aan de hand van het onderscheid tussen spel en ernst, treedt een zeer fundamenteel
verschil tussen spel en sport nu duidelijk naar voren. Het echte spel heeft geen
pretenties. Het is belangeloos en onopzettelijk. Het is spontaan, argeloos en
ongewichtig. Het is een bevrijding van de levensernst. Het sport-bedrijf echter maakt
de fictieve waarden tot reële. Het is gewichtig en opzettelijk. Het is gericht op
prestatie, record, de plaats in de competitielijst, promotie en degradatie. Het winnen
van de wedstrijd wordt gemaakt tot een levenswaarde, die meetelt na afloop van de
wedstrijd en daarom onvermijdelijk ook tijdens het spel een rol speelt. De prikkel
van het spel is voor de meeste competitiespelers niet meer voldoende; zij hebben een
andere inzet er bij nodig. Zij hebben de stimulans nodig van het clubblad en het
krantenverslag. Zij hebben niet genoeg spelernst en vullen dit aan met echte ernst.
Zij nemen het echte spel niet meer voldoende au sérieux. Maar zoals de levensernst
niet in het spel thuis hoort, past ook de spelernst niet in het leven. De sportorganisatie
echter streeft er voortdurend naar om aan het spel consequenties te verbinden voor
het leven buiten het speelveld. De clubs zijn een sector van het leven geworden,
terwijl het spel slechts een smalle marge van tijdelijke ontheffingen buiten het leven
moet zijn. Sport is spel, dat niet ophoudt als het spel uit is. Het spel verdraagt echter
een dergelijke verwisseling van fictieve en reële waarden niet.
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Waar de sportgeest toeneemt, neemt de spelgeest af. En omgekeerd. Zij werken
elkaar wederkerig tegen. Als de ludieke geest het wint, gaat de sportmentaliteit eraan.
En in de mate waarin de sportgeest de overhand krijgt, wordt de speelsfeer
weggedrongen. Het fundamentele onderscheid tussen sport en spel is nu zeer scherp
te trekken langs de grenslijn van spelernst en levensernst. Juist omdat zij elkanders
antipoden zijn. Van sport is daar sprake, waar de gewichtigheden des levens in het
spel indringen. Waar alles wat buiten de krijtlijnen moet blijven, deze grenzen
overschrijdt.
In het zuivere spel daarentegen werpt de gehele ziel zich in heilige ernst op een
onbetekenende bezigheid en dit vervult de speler zozeer, dat hij voor geen
levensernstige kwestie nog aandacht overhoudt. Als het spel uit is of onderbroken
wordt, stort zijn gesloten fictieve wereld ineen, en hij keert verkwikt terug naar de
gewone wereld, die hem opnieuw omsluit.
Samenvattend loopt het fundamentele onderscheid tussen sport en spel langs de
volgende tegenstellingen:
de ludieke geest
wortelt in de menselijke natuur;

de sportmentaliteit
komt voort uit de machine-cultuur;

algemeen verbreid;

compensatie voor een onnatuurlijke
levenswijze;

natuurlijk verbonden met het sacrale;

volstrekt profaan;

cultuur scheppend;

acultureel;

occasioneel beoefend;

in vast verband georganiseerd;

in de margo van het leven;

een sector van het moderne leven;

onpretentieus;

gewichtig;

belangeloos, doelvrij;

op prestatie gericht;

zich bewegend in een fictieve wereld;

trekt de reële wereld door in het spel;

heft zich zelf op;

neigt naar zelfbestendiging;

ernstig, omdat het alle aandacht
dezelfde ernst als in andere
captiveert; niet-ernstig, omdat het niet om aangelegenheden van het leven.
werkelijke waarden gaat.
Het waarde-oordeel over sport en spel moet aan deze typering aansluiten en verband
leggen met de andere levenswaarden.

Spel en cultuur.
Huizinga is na 35-jarige overdenking 'tot de overtuiging gekomen dat menselijke
beschaving opkomt en zich ontplooit in spel, als spel'.
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Terwijl hij zijn werk aan de openbaarheid prijs geeft, bekruipt hem echter 'de vrees,
dat velen, ondanks alle arbeid, die er in steekt, het een onvolledig gedocumenteerde
improvisatie zullen achten'. Men kan Huizinga dankbaar zijn dat hij deze vrees
overwonnen heeft. Wij bezitten nu een boek, dat zeer sterk de aandacht vestigt op
de verwantschap tussen spel en cultuur. Het boek schiet nauwelijks tekort in
documentatie - men vindt over dit onderwerp nergens rijker materiaal bijeen dan in
Homo ludens - maar de auteur blijft zozeer steken in de beschouwing van de
uitwendige verschijningsvorm van het spel, dat hij het spel als ziele-aangelegenheid
gaat onderschatten. Daardoor is hij geneigd, de cultuur-verschijnselen naar hun
formele buitenkant te groeperen en de innerlijke betekenis over het hoofd te zien.
Ook in deze materie kan men niet uit de vorm concluderen tot de functie.
Huizinga heeft te weinig oog voor wat er in de spelers omgaat. Hij is niet
doorgedrongen tot het onderscheid tussen spelernst en levensernst, noch tot het
onderscheid van het spelende dier en de spelende mens, noch tot 'het spel als
openbaring van levensdriften' (Buytendijk). Deze reserves echter nemen niet weg,
dat ieder, die belang stelt in de relatie tussen spel en cultuur Homo ludens ter hand
moet nemen. Het zal hem bij aandachtige lezing duidelijk worden, dat het spel
inderdaad een aangelegenheid is der cultuur. Hieruit volgt, dat elke bedreiging van
het spel ook een bedreiging der cultuur is. Er staan dus wel zeer grote belangen op
het spel.

Spel en religie.
Guardini heeft een belangrijk hoofdstuk geschreven over 'Liturgie als Spiel' en over
rubrieken als spelregels. Naar deze belangrijke uiteenzetting zij een ieder verwezen,
die zich voor het verband tussen religie en spel interesseert. Wanneer men ten opzichte
van een dergelijke beschouwing gereserveerd zou wensen te blijven, dan heeft men
toch nog altijd te bedenken, dat wij in onze kerken het hart tot God verheffen met
zang en orgelspel. En dit is geen beschouwing, maar een feit.
Er moet dus enig verband zijn. Maar er is ook onderscheid. Huizinga is in zijn
neiging om een formele verwantschap te duiden als een functionele identiteit zo ver
gegaan, dat hij het onderscheid tussen spel en religie onrecht doet. Religie is geen
spel. Religie is zozeer doortrokken van levensernst, dat het uiterlijk gewaad van
enige spelvormen ons niet mag misleiden.
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Spel is in het aardse vlak een onttrekking aan de levensdruk. Religie is een verdieping
en een verheffing onder en boven het aardse vlak. Tegenover het spel, dat zich
beweegt in de margo van het leven, is de religie verankerd in het centrum. Spel en
religie staan tegenover elkaar als dissipatie en concentratie, als omtrekcirkel en
middelloodlijn. Dat er ondanks dit fundamenteel verschil een formele overeenkomst
is tussen spel en religie, wordt verklaard door het feit, dat spel en religie ieder op
hun eigen wijze het menselijke-leven-van-taak-en-plicht transcenderen.
Het inzicht in overeenkomst en verschil tussen spel en religie is van het allergrootste
practisch belang. Huizinga is niet de enige, die de band te nauw gelegd heeft. Vele
christelijke opvoeders zijn geneigd om in de moraalsector van het godsdienstige
leven aan het spel een waarde toe te kennen, die het spel niet geven kan. Zij hebben
met name voor jonge mensen grote verwachtingen van het speelveld als van een
plaats waar christelijke deugden worden aangekweekt. Wat daar spelenderwijs is
geleerd, hoopt men later in het leven vanzelf terug te vinden.
Dit is een belangrijk maar moeilijk vraagstuk, dat niet in een handomdraai kan
worden opgelost. Wij zullen er daarom wat uitvoeriger bij stil moeten staan.
Stellen wij ons een concreet spelbeeld voor ogen: de middenlinie van de tegenpartij
is gepasseerd, de midvoor heeft de bal onder contrôle en is zich bewust, dat hij nog
slechts de backs en de keeper der tegenpartij tegenover zich heeft; hij kan een
doorbraak wagen; hij gaat echter niet recht op het doel af, maar zwenkt iets naar
rechts, hij passeert de linksback, maar komt daarbij in een moeilijke scoringspositie.
Inplaats van zelf zijn kans te beproeven, tikt hij de bal naar links, waar zijn
binnenspeler ongedekt staat. Deze schiet ineens en scoort in de rechterhoek van het
doel, waar de keeper, die zich inmiddels weer iets naar het midden van het doel had
teruggetrokken, door zijn positie 'on the wrong leg' kansloos is. Het aandeel van de
midvoor in dit doelpunt is aan iedere insider duidelijk. Maar het doelpunt staat op
de naam van de linksbinnen. De vraag rijst nu of deze midvoor zich hier als een
onbaatzuchtig mens heeft getoond en of hij door dit geval in christelijke naastenliefde
gevorderd is.
Om het religieuze gehalte van deze spelhandeling te beoordelen, moeten wij ons
niet laten leiden door het uiterlijke beeld van dit spelverloop. Religie is een
aangelegenheid der ziel. Als ik iemand een sigaret presenteer, dan is het nog niet
zeker, dat dit een daad is van altruïsme. Aan de buitenkant gezien, sta ik inderdaad
iets van mijn
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bezit af aan een ander, maar aan de binnenkant kan het zowel een deugd zijn als een
ondeugd. Het kan een truc zijn om in de achting van een medemens te stijgen, of om
hem aan mij te verplichten. Het kan ook zijn dat ik het zuiver doe om hem van dienst
te zijn. Het uiterlijk verloop van mijn geste zegt over deze zielehoudingen niets.
Op dezelfde wijze moeten wij de daad van de midvoor niet van buiten-af
beoordelen, maar wij moeten indringen in zijn binnenste. Zo keren wij terug naar de
in het begin geschetste geest van sportsman en speler. Is onze midvoor door de
sportmentaliteit bevangen, dan is ook deze speldaad een uitvloeisel van de geest, die
in hem leeft; d.w.z. het is geen zuivere daad van belangeloos spel, maar het ludieke
is in hem tot een bepaalde hoogte geweken voor prestatiezucht, verlangen om te
promoveren of aan degradatie te ontkomen, etc., etc. Zijn daad - de linksbinnen in
staat te stellen te scoren - is waard, wat deze motieven waard zijn. Deze motieven
zijn in zijn binnenste samengeweven tot een bepaald geheel en deze hele bagage
brengt hij binnen de krijtlijnen mee. Sport is immers spel, dat doortrokken is van
levensernst. Ook zijn christelijke deugden - in de mate waarin hij deze bezit - brengt
de sportsman mee in het veld. Hij kan ze hier beoefenen evengoed als in zijn
dagelijkse werkkring en in het huisgezin. Is hij onbaatzuchtig thuis, dan zal hij dat
ook in zijn sport zijn. Wij zien geen enkele reden waarom hij het minder of meer
hier zou zijn dan daar. Het sportveld, de straat, het gezin, de fabriek en het kantoor,
dit alles zijn sectoren van zijn leven en op al deze plaatsen kan hij christelijk of
minder christelijk worden, de deugden en ondeugden beoefenen.
Er is geen enkele reden te vinden waarom deze sportsman op het voetbalveld meer
dan op de straat deugden zou beoefenen. De sportsman wordt niet christelijker door
zijn sport dan door zijn neus te snuiten. De sport stimuleert hem niet tot deugd, maar
biedt hem enkel de gelegenheid ertoe. Het is geen opvoedende kracht en geen scholing
tot religieuze verdieping, maar enkel een nieuwe omgeving waarin hij dezelfde
deugden van het dagelijkse christelijke leven op dezelfde wijze als in elke andere
omgeving kan beoefenen of nalaten. Want sport is spel, waarin het dagelijkse leven
wordt doorgetrokken.
Geheel anders staat in deze problematiek de zuivere speler, die voor zijn medespeler
een scoringskans schept. Hoe komt hij daartoe? Hij gaat geheel op in zijn spel.
Consideraties, die buiten het spel gelegen zijn, werken niet op hem door. Hij leeft
voor een uurtje in een andere wereld: de fictieve wereld van zijn spel. De eigen wetten
van het spel, zijn beleving van de eigen dynamiek van de spelsfeer,
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drijft hem ertoe niet zelf op het doel te schieten, maar zich te beperken tot een tactische
bres in de verdediging. De spelsituatie, die hij veroorzaakt heeft, brengt hem tot deze
beperking. Zijn aanvoelen van deze situatie, was beslissend voor zijn daad. Het team
moet zijn overwicht op het veld in een doelpunt uitdrukken. Tijdens het gehele spel
voelt hij zijn verbondenheid met zijn medespelers. Ieder heeft een eigen taak in dit
verband. Naarmate hij een beter speler is, is hij meer vatbaar voor dit teamverband,
meer vatbaar dus voor zijn eigen plaats in het geheel, dit is: hij heeft meer besef voor
de beperkingen, die deze rol meebrengt opdat een geordend verband onsta. Hij weet
dit niet alleen in abstracto, maar zijn spelervaring heeft zijn aanvoelen in deze concrete
spelsituatie verfijnd, en dit aanvoelen van verband en verbondenheid gaf de doorslag
bij zijn handeling.
Deze rudimentaire psycho-analyse van de ludieke midvoor introduceert het
vraagstuk van de zedelijke en religieuze beoordeling van zijn spelhandeling. Was
dit afgeven van de bal een deugd? Was het onbaatzuchtigheid? altruïsme?
naastenliefde?
Als wij de hier verdedigde beginselen consequent toepassen op deze speler, dan
heeft zijn daad de uiterlijke schijn van onbaatzuchtigheid. Maar meer niet. Immers,
de spelernst is van een totaal andere makelij dan de levensernst. De onbaatzuchtigheid,
die het spel voorschrijft, is dus ook van een totaal ander genre dan de
onbaatzuchtigheid van het christelijke leven. Allen, die neigen tot identificatie van
speldeugd en ernstige deugd, tonen te weinig begrip voor het fictieve, illusoire en
irreële van de eigen wereld van het spel.
Zij begaan principieel dezelfde fout als de sportsman, die zijn spel verernstigt door
competitie-gewichtigheden. Op principieel dezelfde wijze bastaarderen zij het spel
door paedagogische gewichtigheden. Met hun goede maar naïeve bedoelingen trachten
zij het werk van de Schepper te verbeteren, die de menselijke natuur zo gemaakt
heeft, dat zij zo nu en dan gerecreëerd, d.i. herschapen worde door het onpretentieuze,
belangeloze spel.
De hier verdedigde opvatting van de nutteloosheid van het spel, dat daardoor ook
niet tot het aankweken van ernstige deugden dient, stemt volkomen overeen met de
bevindingen van de psychologen, die het spel terzake kundig hebben onderzocht.
Onder de velen, die hier zouden te noemen zijn beperk ik mij tot enkele citaten.
Allereerst van Buytendijk, eminent kenner van de psychologie van het spel en
ontwerper van de beeldtheorie van het spel. De eigen sfeer van het spel, die zo geheel
anders is dan het werkelijk bestaande, wordt in zijn opvattingen sterk beklemtoond.
Zo b.v. in deze verklaring:
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'Het spel wordt oud en mat, omdat de beelden hun “beeldachtigheid”
verliezen en tot dingen of reële gebeurtenissen worden.'
Vervolgens Claparède, die de kloof tussen spel en werkelijkheid sterk tot gelding
brengt in zijn samenvattende definitie: 'Le jeu, phénomène de dérivation par fiction'.
Tenslotte Janet, die b.v. in 'Les débuts de l'intelligence', niet moede wordt te betogen,
'que le jeu ne sert à rien'.
Dit gelukkig accoord met de psychologie wordt echter bedreigd door een conflict
met de christelijke moraal. Het bezwaar ligt voor de hand: 'Hetzij gij eet, hetzij gij
drinkt, of wat ge ook doet, doet alles ter ere Gods (1 Cor. 10-31). Maar de ethiek van
het spel schijnt door het doelvrije spel in het gedrang te komen. Want als het spel
nergens toe dient, kan het ook geen godsdienstige betekenis hebben. Is het spel dan
immoreel of a-moreel?
De grootste geesten, die de mensheid heeft voortgebracht, hebben zich met deze
meest fundamentele vraag naar de relatie tussen spel en religie beziggehouden. Plato
heeft er het zijne van gezegd. Als de theoloog Thomas dit verband onderzoekt grijpt
hij terug op de heiden Aristoteles, voor wien deze problematiek evenzeer bestond.
De oplossing die Sint Thomas in de 13de eeuw geeft, is in wezen dezelfde als die
Aristoteles er 3 eeuwen voor Christus aan gegeven heeft. En ook heden ten dage
blijft hun constructieve synthese van kracht.
Wanneer men Aristoteles en Thomas over de band tussen spel en religie raadpleegt,
blijkt, dat zij reeds lang vóór de experimentele psychologie doorzien hebben dat het
spel een eigen besloten wereld van nutteloze prestaties is. Zo schrijft Aristoteles:
operationes ludi non ordinantur ad aliquid aliud (het spel is doelvrij).
Thomas neemt dit over en vraagt zich af hoe dit te rijmen is met de grondeis der
zedelijkheid: dat alles zal worden geordend tot God als laatste doel (ad virtutem
requiritur ut ordinentur omnia propter aliud). Zijn oplossing van deze moeilijkheid
is dezelfde als die van Aristoteles: spelen is de beoefening van een aparte deugd. Zij
noemen deze deugd de 'eutrapelia', de speldeugd. Deze past in het totale
deugdencomplex, niet door inpassing van de spelprestaties tussen de levensopgaven,
maar door de verkwikkende terugslag dezer belangeloze handelingen op de ziel van
de speler (delectatio, quae in talibus actibus habetur ordinatur ad aliquem animae
recreationem et quietem). Terwijl als objectief gegeven het spel volstrekt nutteloos
en doelvrij is, heeft het subjectief een weldadige keerzijde, waardoor het geheel zin
en betekenis krijgt. Het dient ergens toe zich soms bezig te houden
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met dingen die nergens toe dienen. Dit doet de mens deugd. Dit is de speldeugd.
Onze midvoor die goed speelde en niets anders deed dan dat, was dus inderdaad niet
amoreel. De deugd die hij louter en alleen door te spelen beoefende is niet een der
deugden van het ernstige leven, als naastenliefde of nederigheid, maar de deugd van
de korte intermitterende losmaking van de levensernst.

Spel en lichamelijke opvoeding.
Over dit onderwerp is veel geschreven. En er zou nog meer over te schrijven zijn.
Voor ons overzicht moge de aanhaling volstaan van een samenvattende passage van
de hand van Buytendijk:
'Wij willen volstaan met te herhalen, dat er in de puberteit een
psychophysische desorganisatie bestaat, waarmede de knaap en het meisje
op de drempel van de gemeenschap treedt. De systematische geleide
lichamelijke opvoeding kan dan de beheersing van het lichaam doen
herwinnen, de uitbundigheid der sportieve uitingen een catharsis voor de
hormonale irritering zijn, de training en de gedisciplineerde athletiek het
zelfbewustzijn stabiliseren, en het samenspelen het isolement en de
vervreemding opheffen in de reële gezonde sfeer van jeugdige solidariteit
en haar ethische waarden.'
De grote betekenis die het spel voor de jeugdige heeft vindt men in dit citaat
voortreffelijk samengevat. Dat het spel een belangrijke lichamelijke betekenis heeft
voor het jonge organisme, wordt wel door niemand in twijfel getrokken. De
ontwerpers der verschillende speltheorieën hebben dit ieder op hun eigen wijze
benadrukt. En ondanks alle meningsverschil over dieper gelegen vragen, is er practisch
niemand die niet inziet dat de weg naar de lichamelijke volwassenheid over het
speelveld loopt.
Er bestaat in dit leven echter niets dat zuiver lichamelijk is. Lichaam en geest zijn
in de mens zo dooreen geworpen, dat elke lichamelijke verandering tevens een
geestelijke keerzijde heeft en omgekeerd. Vandaar dat lichamelijke opvoeding
noodzakelijk tevens opvoeding is van geest en karakter. Sport en spel zijn in dit
opzicht een tweesnijdend zwaard en het mag ons in dit verband niet meer
verwonderen, dat een zo hoog geestesgoed als de cultuur door de sport evenzeer
wordt bedreigd als door het spel bevorderd.
Het citaat betrekt ook ethische waarden in de beoefening van spel en sport. Dit
sluit aan bij hetgeen Aristoteles en Thomas erover gezegd hebben. Menigeen zal
echter geneigd zijn om deze uitspraak
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te lezen als een bevestiging van de opvatting dat de deugden van het ernstige leven
reeds in sport en spel beoefend worden. Dit staat in het citaat echter niet te lezen.
Het 'hoe' van de verbinding tussen spel en ethiek laat Buytendijk in het midden. De
aristotelisch-thomistische philosophie van deze materie begint, waar Buytendijk
ophoudt. En als deze philosophie juist is, dan is het enige dat de speler doen moet:
spelen en alles wat de levensernst insluit, buitensluiten. De gunstige gevolgen van
deze zuiver ludieke mentaliteit tekent Buytendijk in een zin, die op de geciteerde
volgt: 'Zo vermindert een goede motorische opvoeding de gevaarlijke leegte van het
hart, verjaagt zij de ongezonde phantasie en de zelfzuchtige jacht naar lustbevrediging,
die in vele vormen de ontwikkeling der perpersoonlijkheid bedreigen met een
persisterend pubertimisme, een der grootste zedelijke gevaren der samenleving.'

Conclusies.
1. Het is voor de Nederlandse beschaving minder erg, dat goede voetballers naar
Franse en Italiaanse profclubs afvloeien, dan dat het principiële amateurisme
wordt opgegeven.
2. De amateur, die professional wordt, trekt de laatste consequenties uit de huidige
versporting van het spel.
3. Niet de pers moet verantwoordelijk gesteld worden voor de huidige
sportverdwazing, maar de sportbonden.
4. De pers trekt ten gerieve van het publiek de financiële consequenties van de
gewichtigdoenerijen der sportmentaliteit.
5. De sportleiding heeft tot taak de prikkel der competitie overbodig te maken. De
Engelse hockeyers bewijzen, dat goed spel nog steeds zonder competitie mogelijk
is.
6. Daar de ludieke geest meer gevaar loopt naarmate de sportclub imposanter is,
verdienen de kleinere clubs de voorkeur boven de grotere.
7. Om dezelfde redenen verdienen de sportspelen die minder publiciteit genieten,
de voorkeur boven de andere.
8. Spel is cultuurplicht.
9. Een der meest verstrekkende gevolgen van de oorlog is het tekort aan speelgoed.
10. Onder de verschillende spelen komen voor de hedendaagse jeugd de sportspelen
het meest in aanmerking, omdat zij de directe compensatie bevaten voor de
onnatuurlijkheid van het hedendaagse leven. Mits men het sportspel spele.
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Europa
door Roger de Craon Poussy
HET begrip 'een goed Europeaan' is een weinig in discrediet geraakt, sinds de
verkondigers van een nieuw Europa zich te zeer en te luid er op beroepen hebben.
Wereldoorlogen zijn over het algemeen niet bevorderlijk voor de belijdenis van trouw
aan ons werelddeel en aan zijn eigen aard. Tijdens de vorige volkenworsteling heeft
van uit Zwitsers gebied de Fransman Guilbeaux tussen de naam van ons continent
en het woord van generaal Cambronne een verband gelegd, dat lange tijd bij de
aanhangers van een fundamentele omwenteling als onverbreekbaar gold. En thans
klinkt er wederom een wild koor van stemmen, waarvan sommige verzekeren, dat
Europa er slecht aan toe is met zijn kastelen en met zijn bazalt, en andere dat het als
klein aanhangsel van het geweldige Azië tot dienstbaarheid aan dit werelddeel
vervallen is; er is een derde groep stemmen, doch die blijven zwijgen onder de
ontzetting die zich over onze westerse wereld verspreid heeft; ze twijfelen en ze zijn
vertwijfeld: Finis Europae? En was dit einde verdiend?
Allereerst is er dit. De gevleugelde woorden waarmee de door het noodlot en op
het slagveld geslagenen hun eigen ondergang met een antieke bondigheid - hoewel
aangegrepen door de diepste smart - aan het nageslacht verkondigen, zijn steeds
apokrief; ze komen uit de verdachte propagandakeuken van hen, die een bijzondere
reden hebben om het afsterven van een die in 't geheel niet dood is, voor het levendeen
het nageslacht uit te schreeuwen. Zo heeft bijvoorbeeld Kosciuszko nooit zijn Finis
Poloniae uitgesproken, doch deze necrologie over het Poolse staatswezen werd door
de 'Südpreussische Zeitung' uitgevonden en door Goebbels geestelijke voorvaderen
verspreid. Wanneer thans zoveel over het einde van Europa gesproken wordt, dan
voelen wij aanstonds: hier klagen en wenen zij, die bij dit vermeend overlijden een
kannibalistisch welbehagen over zich voelen komen. Ons echter past de rustige
zekerheid, ons hoort de overtuiging: Europa, onvergankelijk en onvervreemdbaar,
leeft en zal in nieuwe glans herrijzen. Niet alleen voor een volk, doch ook voor een
volkerengemeenschap geldt het woord van een wijze staatsman, dat ook een grote
natie kan vallen, lijden, bloeden; te gronde gaat alleen een nietswaardige. Is Europa
echter zonder waarde en waardigheid?
Het antwoord daarop eist vooraf een bescheid op de vraag: wat is
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Europa? Zo pas hebben op het eedgenootschappelijke grondgebied twee onderzoekers
van ongelijke aard getracht dit te doorgronden. De vakgeleerde Schmidt heeft zich
de nuchtere begrenzing in de tijd en in de ruimte tot taak gesteld. De denker en
artistiek begenadigde, de universele mens Gonzague de Reynold schouwde dieper,
in aloude geheimen en verborgen samenhangen: 'qu'est-ce que l'Europe?' Als een
mythe, een vrouw, die uit het Oosten het licht in het nog omnevelde avondland had
gebracht, openbaart zich Europa in Hellas, zoals de profeten van het Oude Testament
de voorboden en voorlopers van de Verlosser waren. Vanuit Griekenland wordt
Rome met Europese substantie gevuld. Het wereldrijk rondom de Middellandse Zee
vormt een laatste antiek uitgangspunt voor hetgeen uitgroeien zal tot een westerse
volkerengemeenschap. Op de bodem van de klassiek-heidense en de oudste christelijke
beschaving verheffen zich de Europese middeleeuwen; hierop de Renaissance, aan
welker einde ons werelddeel het bewustzijn van zijn eenheid en zelfstandigheid, de
heerschappij over de zeeën en over de vreemde continenten, óf reeds verworven óf
voorbereid heeft.
Europa verplaatst zich van het Zuiden uit in noordwaartse richting, grijpt naar het
Oosten, en het heeft zijn volle uitbreiding bereikt, zodra het overal op de oceaan of
op zijn binnenzeeën stuit, behalve aan de landscheiding die ons werelddeel van Azië
scheidt weliswaar, maar ook met het grotere continent verbindt. De geesteseenheid
van Europa berust op de gemeenschappelijke onderbouw, waarvan we de delen reeds
noemden: de Oudheid, die harerzijds het duizenden jaren oude legaat van oosterse
culturen als last en bevruchtende zegen met zich droeg; dan het Christendom, en ten
slotte de verscheidenheid van noordse en oostelijke 'barbaren', die het antieke en het
christelijke, zij het ook in ongelijke mate, absorbeerden, die echter ook hun eigen
aard in het gemeenschappelijke Europese wezen uitstraalden. De schakeringen daarin,
die wij in het Europese geheel ontmoeten, scheiden ons werelddeel in meerdere
zones, die zich in ruimte en tijd laten verklaren. Hoe later een gebied door de Oudheid
en het Christendom werd veroverd, hoe verder het van hun Middellandse-zeecentra
verwijderd lag, des te sterker bewaarde het zijn eigen aard, des te heftiger verzette
het zich tegen de gemeenschap van het avondland. De sporen van dit 'jongerzijn',
van deze afzijdigheid, werden nooit meer uitgewist.
Zo nemen wij dan waar een mediterrane, Latijnse kern van Europa, die ook de
Keltische landen langs de Atlantische Oceaan omvat: de kleine Limes scheidt het
Romeinse Brittannië van het pas later opgenomen, onherbergzamer Schotland; de
grote Limes van de Rijn tot aan
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de Donau, strekt zich uit tussen de meest Europese zone en die haar het naast ligt,
het toekomstige rijk der Duitsers. De ene is reeds westelijk en christelijk bij het
uitsterven van de Oudheid, de tweede wordt het uiterlijk niet voor de 9de eeuw. Het
Skandinavische Noorden, het Slavische Oosten volgen als derde zone in de loop van
de 10de en 11de eeuw. In Noorwegen en in Zweden heerst voortaan ongehinderd de
Europese geest, wat het latere doordringen van Oudheid en Christendom weer goed
maakt. De Slaven hebben in hun jonge Europeërschap voortdurend het opdringen
van vijandige krachten uit het Aziatische Oosten te trotseren; dat laat het nog gistende
ferment in hen slechts langzaam tot bezinken komen. Zo staat het ook met een vierde
zone, die oorspronkelijk het oudste Europa was: de Balkan, de gebieden tussen
Donau, Adriatische en Aegeïsche zee werden door de inval van achtereenvolgende
Turks-Tartaarse veroveraars uit de verbondenheid met het Westen gerukt en kwamen
pas na lange scheiding terug in de hun voorbestemde cultuurgemeenschap. Hun
religieus schisma heeft deze, eens van Hellenisme doortrokken, en daarna in de
byzantijnse vorm van het Christendom ingeschakelde volken in nauwer aanraking
gebracht met de vijfde van de Europese zones, de Russische.
De vraag of ook deze tot ons werelddeel en tot onze beschaving behoort, moet
bevestigend beantwoord worden. Dwaze, op onwetendheid en op kortzichtig
miskennen steunende pogingen, de Latijns-Keltische kern van het avondland (Henri
Massis) - ofwel deze samen met zijn Germaanse uitbreiding (de ideologen van het
Derde Rijk) - af te sluiten van een minderwaardig Oosten dat in een bonte
verscheidenheid Chinezen, Slaven, Muzelmannen, Indiërs (daarbij voor de lieden
van de Action Française ook de Duitsers) zou omvatten; deze door politieke wensen
ingegeven waandenkbeelden vinden geen steun in de feiten. Rusland is nauwelijks
later dan de andere Slaven en dan Skandinavië Europees geworden. Het heeft de
antieke cultuur langs de geenszins minderwaardige weg over het byzantijnse Oosten
ingeademd, de mildere, de meer bedwelmende en verleidelijke Helleense, zonder de
bittere, harde Romeinse geur. Het putte diep uit christelijke bronnen, en wel
onmiddellijk uit de Oost-Europese oer-bron. Weliswaar dient aan de stelling, dat
Rusland tot Europa behoort, onmiddellijk te worden toegevoegd: het Russische wezen
is niet alléén door zijn verbondenheid met Europa bepaald. In deze vijfde zone stond
de deur naar Azië steeds open: veel rijkdom en veel onheil stroomden daarlangs
binnen: doch Rusland en met Rusland ook Europa drongen hunnerzijds door dezelfde
grens - de Oeral, het Kaspische laagland, de Kaukasus - Azië binnen. Zowel de druk
van de Mongoolse nomaden

Streven. Jaargang 4

185
als de Russische expansie over de hoog-Aziatische steppen, waren beide van
doorslaggevend belang. Zo vormde zich in de wijde vlakten van de IJszee tot aan de
Euxinos een brede brug, die nog Europa en toch niet meer alleen-Europa was.
De meest scherpe trekken van het Europees karakter hebben zich, zoals niet
moeilijk te bewijzen valt, niet in de beide betwiste en omstreden grens-zones in het
Oosten en Zuid-Oosten ontwikkeld, doch in het gesloten gebied dat de
Latijns-Keltische kern, en de Germaanse en Slavische aanwinst omvat; kortom in
de westerse wereld, die op het hoogtepunt van de Middeleeuwen het oppergezag van
Paus en Keizer, althans theoretisch, erkende; die in de kruistochten een bindende
gemeenschapsbeleving vond; die toen gemeenschappelijke instellingen, een
gemeenschappelijke beschaving en een gemeenschappelijke sociale orde bezat, en
tussen welker leidende kringen een internationale verstandhouding bestond. Nooit
misschien was het bewustzijn van Europese saamhorigheid zó sterk, trad het particulier
volksbewustzijn zo zeer er achter terug, als in het tijdperk van de 11de tot de 13de
eeuw. Het Latijnse dak welfde zich over de vertrekken, waarin de onderscheidene
staten (eerder dan de onderscheidene volken) zich ingericht hadden. De
maatschappelijke orde vertoonde overal dezelfde trekken. Daardoor werd een elite
zich meer en meer bewust van het Europeaanzijn hetgeen aangevoeld werd als een
voorrecht en tevens als een verplichting. Want de brede massa's, die niet verder dan
hun beperkte gezichtsveld zagen, en die, wanneer ze al een cultuur hadden, er een
bezaten die geestelijk en stoffelijk aan de geboortegrond was gebonden, mochten
dan al vrede nemen met dit beperkt geluk; zij vormden in ieder land de uit
wantrouwen, onwetendheid en onvoldoende wereldervaring onverdraagzame, naïef
op eigen superioriteit fier gaande natie. Alleen tussen de hooggeborenen en de
hooggeleerden slingerden zich de banden van burcht tot burcht, van stad tot stad. De
uitwisseling van economische en vooral van intellectuele goederen maakte het
mogelijk, elkaar te kennen, te erkennen en te waarderen. Sinds het tijdperk, waarin
uit de versmelting van Germaanse edelen, Gallo-Romaanse senatoren en
groot-grondbezitters, de hogere stand van Europa zich geconstitueerd had, de stand
waarin later de Slavische vorsten, ja zelfs de Oegrisch-Finse en Turks-Tartaarse
dynastiën geassimileerd werden en vergroeiden, heeft een toestand geheerst, die
Bernard von Brentano voortreffelijk aldus bepaalt; 'in de tijden van vóór 1815 waren
er in Europa twintig duizend families, en wie tot deze behoorde, was nu eenmaal
Europeaan; wie er niet toe behoorde, was volk, en dat wil zeggen: Duitser of
Engelsman, of Savojaard of Deen'.
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Na de, door een onoverbrugbare kloof van de mensen met minder doorluchtig bloed
gescheiden, eerste gemeenschap der supra-nationale - of juister: der niet
exclusief-nationale - Europeanen uit de dynastiën van de hoge middeleeuwen, volgde
de zich uitbreidende gemeenschap van ridders en adel, gegrondvest op ambt,
vermogen en levenswijze. Daarna, respectievelijk gelijktijdig ermede, verscheen een
derde klas van Europeanen, samengebonden door ontwikkeling en door geleerd of
artistiek beroep: de humanisten en hun opvolgers, professoren en literatoren. In deze
bijna duizend jaar omspannende periode, waarin de Europese elite zich meer tot
elkaar getrokken voelde dan tot de eigen staat- en taalgenoten van lagere sociale of
intellectuele stand, heeft zich het gemeenschappelijke vermogen opgehoopt, met zijn
voor ons gehele avondland kenmerkende woorden, een vermogen, dat later aan de
hoede van een gedemocratiseerde samenleving toevertrouwd zou worden.
Dit geestelijk vermogen kunnen wij uit een zakelijk en een persoonlijk oogpunt
beschouwen. In het eerste geval openbaart zich zijn inhoud, in het tweede het gebruik
dat van deze kostbaarheden in het leven wordt gemaakt.
En we zien aan de horizont het ideale beeld van de volmaakte Europeaan oprijzen.
In den beginne was dat de kalos kai agathos der Hellenen, de schone, gecultiveerde
en om evenwicht bezorgde, musische mens, burger en soldaat, de goden erend en de
speer hanterend in sportief spel en in ernst. Dan volgde de civis vomanus, minder
gevleugeld van gedachte, doelbewuster in zijn daden, uitverkoren om een rijk te
regeren, de deemoedigen genadig te sparen en de tegenstanders aan zich en zijn
imperium te onderwerpen. De dappere krijger van Noords-Germaanse aard gelijkt
op de Hellenen in lichaamstucht en adel van zeden; vromer is zijn eenvoud en
ongekunstelder zijn vroomheid. Ook hij weet heer te zijn over gewillige knechten
en aan weerspannige vijanden weet hij op wrede wijze zijn wet op te dringen. Doch
deze koude en weinig gevoelige gestalte wordt warmer en hartstochtelijker onder de
mildere hemel aan de kusten van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.
De ridder, de preu chevalier, dient God en de koning, de dames en de minnecultus.
De zang en de dans, de bekoorlijke werken van de beeldende kunst, de majestueuze
werken der bouwkunst houden zijn meer ontvankelijke geest gevangen. En hij laat,
soms met tegenzin, soms bereidwillig, het vroegste 'prototype' van Europa mede tot
gelding komen, waarin de karakteristieke trekken niet door het lot der geboorte
bepaald werden: de kundige clericus, die heiligheid en kennis in zich verenigt.
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Dan meldt zich de Uomo universale van de Renaissance aan, in zijn zeden en zijn
streven gelijk aan een Corteggiano, edelman van soms zeer nederige afkomst, geadeld
door verdienste en verstand, geadeld door genie en succes, bewonderaar en uitlegger
van de Oudheid, criticus en toch voor immer belijder van de christelijke leer,
raadgever, speelbal, vermaner en rechter van de machtigen, meester van de pen,
waarvoor zo dikwijls het zwaard overwonnen neerzinkt. En dan de honnête homme,
het puik van de thans eindelijk over de drempel van het zelfbewustzijn zich
opwerkende burgerstand, vruchtgebruiker en medeschepper van de, gelijk nooit te
voren, alleen-heersende economische orde van het kapitalisme, zich zorgvuldig
distanciërend van de naijverige middenstander en van de kleine luiden, die volk en
slechts aan de grond gebonden natie blijven, aanleunend bij de hem scheel bekijkende
en door hem als minder levenskrachtig geminachte adel, die hem evenwel tot
voorbeeld wordt. Maar de honnête homme uit de burgerstam wordt dan op zijn beurt
een voorbeeld voor de getemde adel, die thans ook belangstelling laat blijken voor
kunst en voor literatuur, of het voor noodzakelijk houdt, te doen alsof; die niet meer
in hoofs bedrijf en in ridderlijke oefening de enig waardige taak van zijn stand ziet.
De gentleman belichaamt nogmaals, en in een meer actuele mengeling, de synthese
van ridder en burger, of van handelsman en held, met een interessant toevoegsel van
kunstenaar en geleerde, dat, versterkt, de dandy en dilettant voortbrengt. Hier hebben
we, in een Britse metastase van de 'kalos kai agathos', het (tot dusver laatste) ideaal
van de Europeaan, welks kracht tegelijk met de politieke en economische macht van
Engeland toenam en om zich heen greep. Doch neen, er begon zich nog een ander
'prototype' van de Europeaan te vormen, dat op zijn beurt op weg is zich met het
reeds historisch geworden beeld van de gentleman te versmelten, zoals deze veel
van zijn voorgangers in zich opgenomen had: de gestalte van de arbeidende mens.
Zij is in gelijke mate in het democratische Westen en in het nationaal-socialistische
Duitsland opgehemeld en verheerlijkt geworden. Van Eugène Sue en Michelet tot
Ernst Jüngers 'Arbeiter' voert één rechte weg. Hier doet zich de invloed gevoelen
van de Sovjet-Unie. Het is van diepe betekenis, dat Rusland aldus voor de eerste
maal zijn onafscheidbare verbondenheid met Europa tracht uit te drukken door mede
te werken aan het creëren van een 'prototype' dat het gehele werelddeel tot voorbeeld
aangeboden wordt. De arbeider, die in duizenden vervlogen jaren in druk en ellende
door de tijdvakken schreed, onopgemerkt in het sombere duister van zijn bestaan,
treedt nu in het licht;
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hij maakt zich gereed om zijn plaats, de eerste onder de zon, te veroveren. En als
van zelf scheidt ook hij, de proletariër, zich als elite van de massa's af, waaruit hij
stamt en waarmee hij door banden van gevoel en bloed verbonden is. Want ook in
hem, zoals steeds en in allen, wordt de ervaring bevestigd, dat Europa een hoog dak
betekent, waarop duizenden, ja millioenen uitverkorenen in schone gemeenschap
verenigd, de vrije lucht ademen, terwijl daaronder de massa van de in de begrensde
ruimte huizenden alleen in de nationale grenzen geboeid is.
Wat echter slingert zich als een samenbindende keten om de veelheid van de
Europese volken; wat is de inhoud van hun gemeenschappelijk Europees bestaan?
Allereerst hun afkomst. Zonder ons aan de mystieke dromen van de rassenwaan over
te geven, mogen we evenwel het belang van de erfelijke aanleg niet over het hoofd
zien, die voor de massa van de Europeanen een andere is, dan bij de bewoners van
beide andere continenten van de oude wereld, en een andere dan bij de nakomelingen
van de eerste Amerikanen. In de vier duizend jaren Europese geschiedenis, heeft
zich een mengsel van rassen gevormd, die in de afzonderlijke landen, bij de
onderscheidene naties, verschillend gedoseerd is, die echter overal dezelfde
componenten vertoont: Noords, Atlantisch, Faals, Westers, Middellands, Alpijns('Ostisch'), Dinarisch, voor-Aziatisch en hoog-Aziatisch ras, waarbij de zes
eerstgenoemde typen de kern, de beide laatstgenoemde slechts een op velerlei plaatsen
bespeurbare, nu eens opgeslorpte, dan weer afzonderlijk stand houdende aanvulling
vormden.
Het kan niet ontkend worden, dat de Europeaan, de 'blanke', tegenover de Neger,
de Mongool, de Indiaan, doch ook tegenover taalverwante Indiërs, een eigen type
belichaamt; dat Portugezen en Zweden, Ieren en Russen, ja - wanneer geen
ideologische verwarring in het spel is - Poolse Joden en Duitsers, zich sterker
saamhorig voelen, dan zij allen met zwarten of gelen, die louter door het toeval van
het staatsburgerschap of van de omgangstaal met hen zijn verbonden. De
gemeenschappelijkheid van voorgeslacht die voor de overgrote meerderheid van de
Europeanen bestaat, is een feit dat zich positief hierin uitdrukt, dat bij het teruggaan
naar het gezamenlijke voorgeslacht in de mannelijke en vrouwelijke linie, bij
geslachtsbrieven die tot in de vroege Middeleeuwen reiken en die dan theoretisch
milliarden ascendenten omvatten, dezelfde personen, weliswaar in de meest
veranderlijke volgorde, als voorouders van de gezamenlijke thans levende bewoners
van ons continent moeten optreden; dat daarom allen met allen bloedverwant zijn.
Negatief betekent deze voorouders-gemeenschap,
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dat in de ascendentie van de Europeanen de voorouders van de zwarte Afrikanen en
van de meeste Aziaten niet voorkomen, respectievelijk zo zelden, dat we de
uitzonderingen - bijvoorbeeld de schaarse afstamming van geïmmigreerde Negers
en Chinezen - practisch buiten beschouwing kunnen laten. Europa is dus op de eerste
plaats de woonplaats van één grote volkenfamilie, dit woord in de eigenlijke
genealogische zin opgevat.
De tweede factor van eenheid is de taalverwantschap. De gedachten van
Schmidt-Rohr over de 'Sprache als Bildnerin der Völker', waaraan door de
vakwetenschap te weinig aandacht werd geschonken, kunnen niet van de hand
gewezen worden. 's Mensen woorden omgeven hem met een aura waaraan hij zich
nooit geheel kan onttrekken, zoals de taal zelf door de lucht waarin zij weerklinkt,
mede gemodeleerd wordt. De idiomen van de meeste Europese naties zijn met elkaar
verwant; daarbij verdient de gemeenschappelijke woordenschat minder aandacht,
dan wel de structurele overeenkomst als getuigenis van gelijke zielsaandoeningen.
Want ook de Europese talen die niet van de dominerende Indo-Europese stam worden
afgeleid, zoals het Magyaars, het Fins en het Estisch, of het geheimzinnige Baskisch,
doen ons minder vreemd aan, dan bijvoorbeeld de Sino-Thai groep met haar velerlei
tonen, haar gebrek aan een scheiding in woordsoorten, haar eigenaardige filosofische
inhoud.
Ten derde heeft Europa ook een eigen denken ontwikkeld. En dit denken legt nog
meer gewicht in de schaal dan het verschil van ras of taal. De mens van ons continent
staat met andere gevoelens tegenover de kosmos en het leven, dan bijvoorbeeld de
Neger of de Oost-Aziaat. Al was er alleen maar de overtuiging van de pluraliteit der
met elkaar strijdige en toch coëxisterende waarheden, die voor de Chinees
vanzelfsprekend is; al was er alleen maar het geloof aan het hogere zijn van de schijn,
dat de Indiër leidt; al was er slechts het geloof aan de identiteit van persoon en zaak
bij de Neger: het zou voldoende zijn om de geestelijke scheidsmuur te verklaren die
bestaat tussen hen en de Europeaan. Tot in de laagste klassen van achterlijke
volksgroepen, tot in de diepten die nooit door een straal van het vorsend verstand
werden getroffen, werkt de wet van het Europese denken, de norm van de Helleense
wijzen en van de Scholastiek, van de filosofen der Renaissance en van de Verlichting;
klinkt ingehouden nog de boodschap van de élan vital en van het piekerend peinzen
over ons bestaan.
Het Europese denken heeft, samen met het door bloedverwantschap en levensruimte
beheerste gevoel, de Europese kunst voortgebracht, die op haar beurt zo duidelijk
van de kunst van andere cultuurkringen is
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onderscheiden. Verwonderd, zij het ook bewonderend, kijkt de toeschouwer uit onze
streken naar een Japans Nô, naar een Chinees schimmenspel, luistert hij naar de
onvatbare harmonieën van een lied uit het verre Oosten; wellustig geprikkeld of met
ontzetting - al naar gelang - verneemt hij de wilde cacofonie van de Afrikaanse
muziek; vaag een verre verwantschap aanvoelend, doch zonder innerlijke ontroering,
geeft hij zich over aan het weemoedig lokken van de Arabische, Muzelmanse
toonkunst. Met eerbiedige afschuw staat hij voor de lelijke grimassen van Mexikaanse
tempelgoden of Indische afgoden. Doch het pakt hem niet met de innigheid van het
meetrillende hart, zoals wanneer hij Europese muziek beluistert, Europese
schilderkunst beschouwt, Europese bouwwil aan zijn verwezenlijkingen ervaart.
Beethoven, Mozart, Richard Wagner, Verdi, Bizet, Sibelius, Grieg, Moussorgski,
Rimsky-Korsakof, Borodin, Smetana, Bartok, zijn slechts de verscheidenheid van
één en hetzelfde muzikale gevoelen. Spaanse, Noorse, Siciliaanse, Rijnlandse,
Hongaarse domkerken leggen als stenen gedenktekens getuigenis af van een verwant
streven, om aan het goddelijke een woning te schenken en aan het vaderland de
goddelijke tegenwoordigheid. Rafaël en Lawrence, Goya en Albrecht Dürer, Corot
en Lukas Cranach, Tintoretto en Veresjtsjagin, hebben met elkaar meer gemeen, dan
elk van hen met Utamaro of Hokusai. Donatello, Thorwaldsen en Mestrovic zijn één
tegenover de beeldhouwwerken in de tempel van Angkor. En dat niet in de laatste
plaats, omdat het Christendom alle Europese kunst, zowel van ongelovigen als
gelovigen, alle Europees denken en voelen beheerst, of het nu in afzonderlijke gevallen
navolging, schijnbare onverschilligheid, of tegenspraak uitlokt. Christelijke moraal,
christelijke kijk op mens en dier, op gebeurtenissen en toestanden houden in Europa
iedereen gevangen, of hij wil of niet.
Daarvan vinden wij het bewijs overal in het recht en in het staatsleven, in de
internationale sfeer en in de maatschappelijke orde. Het Christendom heeft op al
deze gebieden een paar grondbegrippen ingeplant: de wilsvrijheid van de enkeling,
zijn recht op geluk en op vrijheid, zijn plicht om eigen heil te bewerken en dat van
de naaste te eerbiedigen. Dit alles, in de Oudheid slechts voorbereid, bij primitieven
en in andere cultuurkringen onbekend of niet als zodanig erkend, en tenslotte door
de jongste barbaren weer in twijfel getrokken, heeft Europees gezag verkregen. Zelfs
dan, wanneer deze verworvenheden geminacht werden, heeft men het niet openlijk
gedaan. De uitvluchten die werden aangevoerd om zich er voor te verontschuldigen;
de gewelddaden die werden gepleegd om de stem van het eigen geweten en
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de protesten van de betrokkenen tot zwijgen te brengen, zij leggen het sterkste
getuigenis af voor de invloed van de christelijke leer op het openbare leven, zoals
elke huichelarij feitelijk een hulde is van de boosheid aan de deugd. Door deze
christelijke substantie, die zelfs in anti-christelijke systemen steeds weer doordringt
- willen ze niet in schande en verdrukking ten onder gaan - is het harmonische
evenwicht tot stand gekomen tussen gezag en vrijheid, dat als Europese staatsvorm
steeds het ideaal van onze volkerenfamilie heeft gevormd. Zowel despotisme als
anarchie zijn hier steeds onwelkome indringers geweest. Het evenwicht van gezag
en vrijheid sluit willekeur uit, de willekeur van de heersende en die van de opstandige
leden der beschaafde maatschappij. Uit het recht op geluk komen voort het
rechtvaardige loon, de bescherming van de rechtmatig verworven eigendom, de
veiligheid van de persoon, een minimum politieke bevoegdheid voor iedere
staatsburger; en al volgt er niet uit de democratie als alleenzaligmakend regime, nóch
de gelijkheid van allen, dan toch wel het Suum cuique, de aan iedereen toegestane,
hem passende maat van rechten. Volgens tijd en plaats zal dat verschillend
omschreven worden. Europa heeft tijdperken gekend, waarin verlicht absolutisme,
andere waarin standenaristocratie, en weer andere waarin zuivere democratie
beantwoordden aan de rechtsbehoefte van de elite en het verlangen naar geluk van
de massa's. On-Europees zijn alleen het ombuigen van het recht en de
onverschilligheid ten opzichte van geluk. Zulks is eenmaal in Azië en in Afrika,
evenals in het vóór-Columbiaanse Amerika bij primitieve en hooggecultiveerde
volken in zwang geweest; bij de eerste omdat hun de psychische en zedelijke
differentiëring ontbrak, bij de laatste omdat hun wereldbeschouwing de wilsvrijheid
ontkende, en het lot van de enkeling als een schikking van het noodlot gelaten
aanvaardde, of ook omdat ze passief-geduldig wachtten tot de sluier der Maya
scheurde en een kwellend Iets in het verlossende Niets verging.
Europa echter buigt zich voor de waarde der persoonlijkheid, voor haar vrijheid
en voor haar drang naar geluk. Geluk hier beneden en geluk in zaliger oorden. Wijl
echter dit voelen en dit denken, wijl staat en maatschappij, kunst en wetenschap
essentieel door deze overtuiging gedragen worden overal waar de blanke zich
gevestigd heeft, is Europa niet alleen aan ons oude continent, niet aan de Old Country
gebonden. De uitgewekenen, die naar de beide Amerika's, naar Australië en in de
gematigde zones van Afrika kwamen, hebben Europa's geest in zich en met zich
meegebracht. Het heeft weinig zin, Europa te plaatsen in een geforceerde tegenstelling
met de nieuwe wereld, die bij een onderzoek toch geen stand houdt. De verschillen
tussen de afzonderlijke naties
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van ons werelddeel zijn aanzienlijker dan bijvoorbeeld die tussen Engelsen en
Yankee's, tussen Portugezen en blanke Brazilianen, tussen Spanjaarden en Peruanen
of Argentijnen. Een man uit Melbourne of uit Toronto heeft zeker meer met de
Londenaar gemeen dan met een landgenoot uit het Australische oerwoud of met een
Eskimo uit Labrador. Een Zuid-Afrikaanse boer staat dichter bij de Hollander dan
bij de naburige Matabele of Zoeloe. Neen, Europa is thans overal waar de Europese
geest heerst, het is in alle mensen van Europees bloed.
Deze waarheid zal zich in de komende jaren verstevigen, daar waar de botsing
met andere cultuurkringen, met andere wereldopvattingen zal plaats hebben. Het
koloniale probleem, de gewettigde strijd van de naar emancipatie verlangende
volkeren van Azië en later van Afrika, het opvlammend Amerikanisme van de
Indianen, zullen de solidariteit van de Europese volkerenfamilie op dezelfde wijze
smeden, als de naties van ons werelddeel - meestal in de strijd tegen vijandige buren
- tot het bewustzijn van hun eigen aard en van hun zelfstandigheid, van hun innerlijke
eenheid zijn gekomen.
Dan zal blijken, dat Rusland - zoals zijn antiek en christelijk erfgoed, zoals de
afstamming van zijn bewoners dat laten vooruitzien - zich tot Europa wendt, hoewel
het zich door het zwaartepunt van zijn Aziatische landmassa en door de
Tartaars-Oostelijke componenten van zijn cultuur ook laat overhalen tot de verbinding
met Oostaziaten, Muzelmannen, Afrikanen. Wij geloven niet aan Europa's einde.
Integendeel, zijn geest zal - anders dan de reus Antaios, die alleen uit de aanraking
met moeder aarde nieuwe krachten putte - uit de ontmoeting met de gezegende nieuwe
continenten steeds opnieuw frisse energie putten. Europa kan niet vergaan, omdat
het, als het moet, herleeft in Amerika en in Australië, de werelddelen aan welke
krachtens hun natuurlijke rijkdommen, hun ligging te midden van de wereldzeeën,
de ontembare dadendrang en de zedelijke en politieke aandrift van hun burgers, de
toekomst schijnt te behoren. Doch is werkelijk zo'n berustende hoop als troost van
node? Europa, ons continent, bezit de reddende levensdynamiek wanneer het slechts
de begeesterende levenswil wakker roept. Zich zelf kennen, de onvergelijkelijke
waarden erkennen die in dit geboorteland van de vrijheid, van het recht, van de
beschaving, van het denken en van de verhevenste Godsliefde geborgen zijn, dat
betekent reeds voor Europa duur en bestendigheid. Diep was, diep is de val van onze
volkerengemeenschap, doch geen ondergang bedreigt haar, zolang ze en ook omdat
ze haar waarde en haar waardigheid zal hooghouden.
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Polítiek Overzicht
Internationaal
NA drie maanden van hachelijke strijd is er plotseling, dank zij het genie van Mac
Arthur, een zodanige omkeer gekomen in de strategische toestand van Korea, dat
met de val van Seoel de oorlog beslist is. Terwijl de V.N. zich met angst afvroegen,
of hun leger, dat zich hardnekkig aan de Zuid-Oostkust van het schiereiland
vastklemde, geen tweede Duinkerken tegemoet ging, ondernam de grijze Mac Arthur
een gewaagd offensief achter de communistische linies om ze van hun voorraadbases
af te snijden en aldus tot de terugtocht te dwingen. Plotseling werden verschillende
havens, waarlangs de aanvoer moest komen, bezet en de voornaamste er van, Intjon,
benevens het vliegveld van Kimpo, beide van grote betekenis voor de hoofdstad
Seoel, werden door de dappere Amerikaanse mariniers veroverd. Dat Seoel nog tien
dagen stand hield, is te wijten aan de 'Zelfmoordbataljons', die hun hardnekkig verzet
eerst opgaven na van de Noord-Koreaanse regering geheim bevel gekregen te hebben
zich terug te trekken.
Dat generaal Marshall als minister van defensie Johnson heeft opgevolgd kon op
het gunstige verloop in Korea niet meer van invloed zijn, maar voor de toekomst,
met name voor de verdediging van West-Europa, is deze benoeming van groot
gewicht. Johnson had de vervulling van zijn plicht gezocht in de afbraak van het
leger. Hij wilde zelfs het beroemde marinierscorps ten dode opschrijven. Duizenden
Amerikanen lieten in Korea het leven, omdat zij aanvankelijk onvoldoende waren
uitgerust. Johnson droeg hiervoor de verantwoordelijkheid. Zijn verwachting, bij de
aanvaarding van zijn ambt uitgesproken, dat hij 'meer vijanden dan vrienden zou
krijgen', is meer dan vervuld. Truman aanvaardde de ontslagaanvrage met de woorden:
'In de verschrikkelijk betreurenswaardige omstandigheden, die zich hebben
voorgedaan, ben ik van mening, dat ik mij met uw oordeel moet verenigen'.
De bevrijding van Zuid-Korea bracht automatisch de vraag naar voren: hoe moet
het nu met Noord-Korea? Moeten de overwinnaars stand houden voor de 38ste
breedtegraad?
Acheson heeft voorgesteld om geheel Korea vrij, onafhankelijk en verenigd te
maken. Met de voorbereiding wenst hij te belasten een V.N.-commissie met ver
strekkende bevoegdheid en een sterke Aziatische vertegenwoordiging.
De 38ste breedtegraad zal noodzakelijkerwijze onder de voet worden gelopen. De
Sovjet-Unie, die de bevrijding van Korea een onwettige en gewapende invasie noemde,
zou met zijn 'veto' dit kunnen voorkomen. Daarom heeft Acheson aan de Assemblée
voorgesteld, dat, indien, de V.N. wordt verhinderd handelend op te treden, binnen
24 uur een spoedzitting van de Algemene Vergadering kan belegd worden. Daarmee
zou dan het 42-maal misbruikte veto-recht verlamd zijn.

Streven. Jaargang 4

194
Verder zouden de leden een gedeelte van hun strijdmacht voortdurend gereed houden
voor directe dienst ten behoeve van de B.N. Deze maatregel was nodig, verklaarde
Acheson, zolang de Sovjet-regering de weg naar de vrede verspert. Visjinski, toonde
zich in zoverre pacifist, dat hij met een reeds vroeger verworpen voorstel voor de
dag kwam om de vrede te verzekeren, of, zoals hij het uitdrukte 'de naderende dreiging
van een nieuwe oorlog weg te nemen'. Om de indruk van rechtzinnigheid zijner
woorden te versterken, citeerde hij Stalin, die eens gezegd had, dat de V.N. een
'belangrijk instrument waren voor de wereldvrede'. Maar deze schone woorden hadden
even weinig succes als het viermaal ja-knikken van Jacob Malik op de vier vragen,
of hij voor vrede was. Sinds Berlijn, en vooral sinds Korea, zijn de ogen open gegaan
en is men schichtig geworden voor vredesbetuigingen, die met de feiten in tegenspraak
zijn.
Hoever de verdediging tegen het communisme moet gaan, is een geschilpunt, dat
zowel in Engeland als in de V. St. aan de orde is gesteld. Churchill stelde voor, dat
de regering de export zou staken van zware machine-gereedschappen en strategische
grondstoffen, die zouden bijdragen tot het oorlogspotentieel van mogelijke agressors.
De minister van economische zaken achtte het echter nutteloos een economische
blokkade toe te passen, waarbij Engeland het risico liep, dat de orders voor vitale
goederen naar elders gingen. De Amerikaanse senaat nam vlak daarna het besluit,
iedere financiële en economische hulp te staken aan elk land, dat wapenen of voor
militaire doeleinden bruikbare goederen verkocht aan landen achter 'het IJzeren
Gordijn'. Achteraf kwam de Senaat hierop terug en verzachtte het decreet, in
overeenstemming met het Huis van Afgevaardigden, door te bepalen, dat de nationale
veiligheidsraad, waarvan de president der V. St. voorzitter is, de bevoegdheid krijgt
om economische hulp te onthouden aan landen, wier handel met de Sovjet-Unie en
de Oost-Europese landen in strijd is met de veiligheidsbepalingen der V. Staten.
Tegen de 'vijfde colonne' der communisten in het binnenland traden het Huis van
Afgevaardigden en de Senaat eensgezind op. Zij bepaalden, dat alle communistische
organisaties zich moesten laten registreren, dat degenen, die onder verdenking stonden
van spionnage konden worden gesequestreerd. Het was verboden en strafbaar een
communist in overheidsdienst te gebruiken, communistische propaganda te voeren,
zonder dit uitdrukkelijk er bij te zeggen. Bovendien - dit met het oog op het proces
tegen Alger Hiss - werd de strafbaarheid van spionnage van drie tot tien jaar na het
misdrijf mogelijk gemaakt. Truman vond deze besluiten te gevaarlijk voor het behoud
van de democratie en weigerde er zijn goedkeuring aan te geven. Ditmaal had echter
zijn veto geen succes, want de Senaat nam opnieuw, volgens door de Grondwet
gewaarborgd recht, met 2/3 meerderheid, haar wet aan. En hiervoor heeft zelfs de
president van de V. Staten het hoofd te buigen.
De vergadering van de 'Grote Drie' in het Waldorf-Astoria hotel te New-York
hield zich hoofdzakelijk met de verdediging van West-Europa bezig. De vraag of,
en in hoeverre, West-Duitsland er zijn
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deel toe zal bijdragen, was de neteligste. Schuman, bijgestaan door J. Moch, achtte
het tegenover zijn land niet verantwoord een Duits leger te formeren, zolang een
voldoend uitgerust Frans leger nog ontbrak. Bevin, die zich door Shinwell liet
voorlichten, toonde minder resistentie tegen het Amerikaanse plan een Duits leger
zijn eigen land tegen agressie te laten verdedigen, verenigd met of opgenomen in de
aanzienlijk versterkte Amerikaanse troepen. Uiteindelijk zal een verenigd
West-Europees leger, onder een Amerikaanse opperbevelhebber tot stand moeten
komen. Of, zoals Mc Cloy het geleerder uitdrukte: 'de integratie van een Duitse
strijdkracht in de voorgestelde uitgebalanceerde collectieve strijdmacht voor de
defensie van West-Europa onder een Noord-Atlantisch opperbevel'.
Om de positie van het Franse ministerie niet te ondermijnen, heeft men althans
voorlopig - alsof een definitieve beslissing niet dringend nodig was - dit plan
uitgesteld. Niettegenstaande minister Stikker zich voor de integratie van een Duits
leger aan Amerikaanse zijde verklaarde, heeft ook de Noord-Atlantische Raad der
twaalf aangesloten mogendheden zich slechts met de rest der voorstellen der 'Grote
Drie' eens verklaard. Namelijk West-Duitsland krijgt een nieuw statuut, waardoor
de periode van bezetting overging in die van een protectoraat. De staat van oorlog
werd opgeheven, zonder dat daarom vrede is gesloten. Elke aanval op de Bondsstaat
of op Berlijn, zal beschouwd worden als een aanval tegen de geallieerden zelf. De
regering van Bonn mag een ministerie van buitenlandse zaken oprichten en bij
vreemde mogendheden gezantschappen instellen. Zij mag onbeperkt een handelsvloot
bouwen en haar staalproductie opvoeren. Haar mobiel politiecorps zal 30.000 man
bedragen. Zo ontwikkelt zich Duitsland tot gelijkberechtigd deelgenoot en de Franse
hoge commissaris, Poncet, voorspelde: 'Op deze stap zal een volgende en wellicht
de laatste volgen'.
In de satellietstaten wordt de strijd tegen het geloof en de Kerk naar gelang de
omstandigheden meer of minder heftig gevoerd. Toen de verkiezingen in
Oost-Duitsland (15 October) in het zicht waren, heeft het politiburo der S.E.D. een
circulaire tot zijn afdelingen gericht, met het verzoek zich voorlopig van elke vorm
van anti-kerkelijke propaganda of van aanvallen en provocaties jegens de
geestelijkheid of van kwetsing der godsdienstige gevoelens der bevolking te onthouden
tot de verkiezingen achter de rug waren. In Hongarije daarentegen viert de vervolging
hoogtij. Om erger te voorkomen hebben de bisschoppen van Hongarije, in navolging
van hetgeen de Poolse bisschoppen hadden gedaan, een soort accoord, buiten de
officiële goedkeuring van het Vaticaan om, met hun regering gesloten. Mgr. Grösz,
aartsbisschop van Kalosca, verwachtte van deze toenadering een ruimere
bewegingsvrijheid voor de geestelijkheid. Nauwelijks was deze stap gezet of de
minister van onderwijs en eredienst vaardigde een wet tegen de kloosterlingen uit,
waarbij voor hen ieder verlof om op religieus terrein werkzaam te zijn werd
ingetrokken. Alle eigendommen van orden en congregaties, voorzover zij nog niet
in beslag waren genomen, moesten ontruimd worden en aan de staat overgedragen.
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Het voorwendsel voor deze maatregel was, dat het verblijf van deze religieuzen in
de verschillende steden een 'gevaar vormde voor de openbare orde en veiligheid'.
Afgezien van de overige Orden zijn in één nacht, zonder iets van betekenis te kunnen
meenemen, 134 Jezuïeten naar verschillende gevangenissen overgebracht. De opvolger
van kardinaal Mindszenty op de zetel van Esztergom schijnt niet uit hetzelfde hout
gesneden. Onder terreur van de communisten heeft hij een aantal tegen Rome gekante
geestelijken op belangrijke posten benoemd. Om orde op de zaken te stellen,
benoemde het Vaticaan de bisschop van Csanad, Mgr. Andres Hamvas, tot apostolisch
Administrateur van dit aartsbisdom, vertrouwende daarmee een einde te maken aan
de gevaarlijke handelwijze van Mgr. Berestoczy.

Nederland
De uitvoerige Troonrede heeft deze keer velen teleurgesteld. Zij was meer een schets
van de huidige toestand dan dat zij perspectief bood voor de toekomst. Het meest
duidelijke was wel, dat opnieuw van Nederland grote offers voor de defensie moeten
worden gevraagd. Ter geruststelling werd er bij gevoegd, dat de regering het mogelijke
zal doen om een redelijk evenwicht te bevorderen tussen de eisen, gesteld voor de
medewerking aan de collectieve veiligheid en het economische, sociale en culturele
welzijn van ons volk.
Het voornemen van de regering om een loonsverhoging van 5% met een maximum
van 160 gulden per jaar in te voeren, heeft heel wat monden en pennen in beroering
gebracht. Dit voorstel ging gepaard met de verzekering dat deze loonsverhoging
economisch op de duur slechts houdbaar zal zijn, indien door het gehele bedrijfsleven
met inspanning van alle krachten wordt gestreefd naar een verdere verhoging der
productie en der arbeidsproductiviteit, die sinds de oorlog, vergeleken met 1939,
enige percenten is teruggelopen. Voor een simultane prijsstop kon de regering niet
warm lopen, omdat de nationale afgeslotenheid van eertijds thans verderfelijk zou
zijn en Nederland mede verplicht is de integratie van de Europese economie te
bevorderen. De reacties op deze voorstellen waren gemengd. In de Tweede Kamer
werd aangedrongen, dat de regering vergunning zou verlenen om ook boven de
gestelde loongrens van 5% te mogen gaan. Het debat eindigde voorlopig met de
aanneming van de motie-Stapelkamp, waarin voor de gepensionneerden zo spoedig
mogelijk maatregelen werden gevraagd. Deze motie werd aanvaard met 39 tegen 38
stemmen.
In Indonesië heeft Moh. Natsir een 'parlementair' kabinet van 18 leden gevormd,
dat niet te zeer is gebonden aan de wensen en de eisen der partijen. Moh. Roem,
oud-Hoge Commissaris in Nederland, heeft Buitenlandse zaken voor zijn rekening
genomen. De nieuwe regering is onder waarderende woorden, ook voor Nederland,
dat een zetel in de V.R. verwierf, tot de V.N. toegelaten. In de Troonrede werd
gezinspeeld op de moeilijkheden, die tussen de Unie-leden zich hadden voorgedaan
en met name werd het vraagstuk Nieuw~Guinea
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genoemd, waarover beide landen verdeeld zijn. De berichten uit Indonesië over dit
geschil worden nog wel eens tegengesproken. Maar indien het waar is, dat een
Nieuw-Guineër of Irianer, in ieder geval een Nederlands onderdaan, als lid van het
Indonesisch parlement is opgenomen en indien de bedreiging, die op chantage lijkt,
waarlijk gedaan is: dat Nederland heeft te kiezen tussen de Unie en Nieuw-Guinea,
dan zullen in de geheime zitting der Tweede Kamer harde noten gekraakt zijn over
de onberekenbare mentaliteit van onze overzeese partner.
2-10-'50
K.J.D.

België
Op 2 September deelde het departement van Landsverdediging mede, dat de Regering,
om aan de internationale verplichtingen van België te voldoen, een wetsontwerp aan
de Kamers zou voorleggen om de militaire dienstplicht vanaf 1950 op twee jaar te
brengen, en de vorige lichtingen, van 1945 af, voor perioden van ongeveer vier
maanden weer op te roepen. De dienstplichtigen die op 1 October moesten afzwaaien
zouden vier maanden langer onder de wapens worden gehouden. In de loop van
September werd ook in Engeland de dienstplicht op twee jaar gebracht; Nederland
en Frankrijk echter gingen niet zo ver. Toen de oorlog in Korea plots een gunstige
wending nam, en de Belgische legerleiding daarenboven liet horen dat zij niet over
de kaders en de kazernes beschikte om twee lichtingen tegelijk te vormen, wijzigde
de regering haar ontwerp: de lichting van 1949 zou toch op 1 October 1950 afzwaaien,
de lichting 1950 zou 18 maanden dienstplicht hebben en men stelde twee volle jaren
in het vooruitzicht voor de lichtingen vanaf 1951.
De Belgische C.V.P.-regering oordeelde dat de verhoging van de dienstplicht een
essentieel nationale aangelegenheid was en men het odium van deze antipathieke
maatregel, die de Staat trouwens voor zeer grote uitgaven stelde, niet op één partij
mocht laden: daarom hield de eerste-minister Pholien op 28 September besprekingen
met de voorzitters der drie traditionele partijen, die echter niets beloofden. 's
Anderdaags kwam de Algemene Raad der Socialistische partij samen en op voorstel
van de voorzitter Buset - waartegen zich zelfs Spaak niet durfde te verzetten - verwierp
de Raad de verdubbelde dienstplicht
Toen in het begin van September plots de verlenging van de militaire dienstplicht
werd aangekondigd, juist op een ogenblik dat de U.N.O.-strijdkrachten in Korea in
een gevaarlijke positie stonden, en toen ook nog uitlekte dat de minister van
Binnenlandse Zaken rantsoenkaarten liet drukken, greep een paniekstemming een
groot deel der Belgische bevolking aan. Het werd een hamsteren op grote schaal.
Niet enkel vlees en suiker, steenkolen en textielwaren, maar tot lucifers toe, werden
in zo grote hoeveelheden opgekocht, dat weldra verscheidene producten niet meer
te vinden waren en de prijzen begonnen te stijgen. De eerste-minister Pholien achtte
het niet
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beneden zijn waardigheid voor de radio een gemoedelijk praatje met de huismoeders
te houden. Op 27 September verscheen in het staatsblad een ministerieel besluit,
waardoor een prijzencontrôle werd ingevoerd. Intussen is het publiek weer tot
bezinning gekomen en wordt de toestand zachtjes aan weer normaal.
Op Zondag 3 September hield de Katholieke Arbeidersjeugd het jubel-congres
van haar 25-jarig bestaan. 75.000 Kajotters uit 40 landen kwamen te Brussel in het
grote Heizel-stadion samen. In het bijzijn van vier kardinalen, van talrijke bisschoppen
en prelaten, en van verscheidene Belgische ministers, droeg Mgr Cardijn, de stichter
der Kajottersbeweging, te 10 uur een plechtige H. Mis op, met pontificale assistentie
van Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey. 's Namiddags voerden de Kajotters en
Kajotsters een prachtig congresspel op, dat door zijn diepe betekenis, door de
kleurenweelde en perfecte harmonie, op de toeschouwers een onvergetelijke indruk
maakte. Na de boodschap van Zijne Heiligheid de Paus, die in het Nederlands aanving,
hield Mgr Cardijn een gloedvolle rede, waarin hij 'zijn' kajotters en kajotsters opriep
om de hele arbeiderswereld te veroveren.
Op 11 September deelde de eerste-minister Pholien in een persconferentie mee,
dat de regering, om de verzoeningspolitiek in België door te zetten, het oproerige
overheidspersoneel van de Juli-revolutie niet zou straffen. De slechte indruk die deze
mededeling op zeer velen heeft gemaakt, werd grotendeels weggenomen, toen de
eerste-minister de volgende dag bekend maakte, dat de communisten voortaan uit
de staatsdiensten zouden worden geweerd. Het zal slechts weinigen verwonderd
hebben, dat de socialisten onmiddellijk tegen die 'fascistische' maatregel protesteerden,
terwijl de rood getinte Algemene Centrale van de Openbare Diensten een vlammende
protestdagorder uitvaardigde.
De grote politieke gebeurtenis van de maand was echter het tweedaagse
buitengewoon C.V.P.-congres van 23 en 24 September. De capitulatie van de
C.V.P.-regering Duvieusart voor de rode straat-revolutie van Juli l.l., met als gevolg
de practische abdicatie van Zijne Majesteit Koning Leopold III, had bij de
C.V.P.-kiezers en vooral bij de Vlamingen een immense desillusie veroorzaakt en
het vertrouwen in de partij geschokt. Daarop had de leider der partij, baron van der
Straten-Waillet, zijn ontslag aangeboden en was er ook een Onderzoekingscommissie
samengesteld om de verantwoordelijkheid van de leiders in het falen der regering
vast te leggen. Reeds enkele dagen voor het congres was het uitvoerig verslag van
deze Commissie in de pers verschenen. Het kwam hierop neer: de grote schuld voor
het zwichten van het wettelijk gezag voor het oproer en voor het ondermijnen der
democratie ligt bij de socialisten en de liberalen. De regering Duvieusart heeft echter
niettegenstaande duidelijke waarschuwingen, niet de nodige voorzorgsmaatregelen
getroffen en heeft onvoorzichtigheden begaan; daarenboven zetelden er op belangrijke
posten C.V.P.-mandatarissen die niet met hart en ziel achter het program der partij
stonden en dan ook gemakkelijk voor een capitulatie in de koningskwestie te vinden
waren: het past dat
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deze personen zich uit de leidende functies der partij terugtrekken. Niemand werd
echter met name genoemd.
Op het congres zetelden de Vlaamse en de Waalse fracties meestal afzonderlijk,
maar kwamen dan in plenaire vergadering samen voor het nemen van besluiten. De
stemming in de twee afdelingen verschilde aanmerkelijk: terwijl in de Vlaamse
vleugel velen bepaald aan koppensnellerij wilden doen, werd in de vergaderingen
van de Waalse vleugel veel goeds over de gewezen eerste-minister Duvieusart gezegd
en veel ter ontlasting aangevoerd.
Op Zaterdag namiddag hield de heer Cool, voorzitter van het Algemeen Christelijk
Vakverbond (A.C.V.) een merkwaardige rede. Onze vakbeweging, zo zei hij, wil
zich aan geen politieke partij binden en zal geen druk op het congres uitoefenen. De
christelijke arbeiders zijn diep geschokt geweest door de Juli-gebeurtenissen. Zij
willen echter niet zozeer op het verleden terugblikken en de heersende verbittering
in daden omzetten, als wel aandringen op christelijke caritas, op eensgezindheid en
op een sociale politiek in de toekomst.
In de bewogen nachtzitting, die in de twee secties pas om kwart voor één wordt
opgeheven, komen o.a. minister Segers, de heer De Schrijver, de gewezen voorzitter
van de C.V.P. en de heer Van Cauwelaert. voorzitter van de Eerst Kamer, aan het
woord: zij beklemtonen dat het verslag der Commissie eenzijdig is en dat vóór alles
de eenheid der partij moet geëerbiedigd worden. In de Waalse sectie verdedigt zich
Graaf Carton de Wiart, minister van justitie in de regering Duvieusart; de heer Wigny,
in die regering minister van koloniën, verklaart dat er in een homogene
C.V.P.-regering ook mannen nodig waren, die door hun houding het vertrouwen der
tegenstanders konden winnen.
De twee secties vergaderen 's Zondags weer afzonderlijk in ochtend- en
middagzitting. Te 15.40 uur komen de twee fracties samen voor een slotvergadering.
Een ontwerp van resolutie wordt voorgelezen waarin het Congres de voorzitter, de
heer Vandekerkhove, en de leden der Onderzoekscommissie bedankt, en 'acte neemt
van het verslag en de conclusies der Commissie', en waarin het het Nationaal Comité
verzoekt om voorstellen voor een hervorming betreffende de polls en de
arrondissementscomité's in de geest van het verslag voor te leggen. Deze resolutie
wordt nagenoeg met algemene stemmen aangenomen. Daarop wordt de heer Theo
Lefèvre, volksvertegenwoordiger van Gent, tot nationale voorzitter van de C.V.P.
gekozen met 620 stemmen op 1146; tot voorzitter van de Vlaamse vleugel wordt de
heer Jef Deschuyffeleer gekozen en tot voorzitter van de Waalse vleugel de heer
Herbiet. Ook de andere leden van het Nationaal Comité worden aangewezen.
Het Congres werd door de katholieke kranten op uiteenlopende wijze beoordeeld.
Als positief resultaat mag men echter aanstippen: de eenheid der partij werd gered
en het geschokte vertrouwen enigszins hersteld. De socialistische pers, die zo hoge
verwachtingen op dit congres had gebouwd, kon dan ook de volgende dagen haar
ontgoocheling niet verbergen.
Ad interim
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Forum
IXe Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen
Van 28 Augustus tot 3 September 1950 werd te Parijs in de lokalen van de Sorbonne
het IXe Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen gehouden.
Meer dan 1350 historici van 37 verschillende landen hadden zich laten inschrijven.
Tal van bekende persoonlijkheden op historisch gebied kon men op het Congres
ontmoeten; de Belgische historici van naam waren bijna alle aanwezig, de Nederlandse
integendeel waren eer schaars vertegenwoordigd.
Bij de openingszitting gaf Prof. Nabholz, de organisator van het vorige congres
te Zürich in 1938, de algemene richting onder de historici zeer goed weer, toen hij
zei, dat de histoire-bataille en de politieke geschiedenis de tegenstellingen onder de
naties al te lang hadden onderstreept, terwijl integendeel de kultuurgeschiedenis juist
de elementen van eenheid onder de volkeren deed uitkomen. Ook de Franse Minister
van Nationale Opvoeding sprak in die zin: de historici, zo zei hij, hebben de toekomst
in handen; indien zij aan de jeugd leren, hoe alle naties tot de groei en de bloei van
onze beschaving hebben meegewerkt, zullen zij de grondslagen van een internationale
samenwerking hebben gelegd. De boodschap van de heer Jaime Torres Bodet,
Directeur-generaal van de Unesco, die het Congres materiële steun verleende, wees
er terecht op, dat 'aucune tentative ne peut être valablement faite en vue de resserrer
les liens entre les peuples sans une sûre connaissance de leur passé, de leurs traditions
et de leur contribution respective au commun héritage de l'humanité'.
Gedurende de hele week vergaderden 's morgens van 9 tot 12 u. tegelijkertijd de
zeven verschillende secties: anthropologie en demographie, geschiedenis der
geestelijke stromingen (idées et sentiments), economische geschiedenis, sociale
geschiedenis, kultuurgeschiedenis, geschiedenis der staatsinstellingen, politieke
geschiedenis; zelfs was er een 'hors-section', waarin o.a. over het geschiedkundig
werk in Latijns Amerika en over de Slavische wereld werd gehandeld. Bekende
historici hadden een rapport gemaakt over een onderdeel van elke sectie:
algemeenheden, Oudheid, Middeleeuwen, Moderne en Hedendaagse geschiedenis;
deze rapporten waren in boekvorm uitgegeven en tijdig aan elk der deelnemers
gestuurd. Aldus kon na een korte inleiding een vruchtbare bespreking van een rapport
gehouden worden. Zo b.v. had Prof. Marron van de Sorbonne het rapport gemaakt
over de cultuurgeschiedenis in de Oudheid. Hierin wees hij drie-, viermaal een opinie
van Prof. Toynbee af en nam hij stelling tegen Prof. Ehrenberg van Londen. Op de
zitting echter fungeerde Toynbee als voorzitter en de eerste spreker was Prof.
Ehrenberg... Ook Seston, Palanque en Bérard voerden er het woord. Niet altijd kon
men de bespreking van een rapport geslaagd noemen: op congressen moet men er
nu eenmaal genoegen mee nemen af en toe grandioos zijn tijd te verliezen.
De namiddagen van 2 tot 5 uur waren gewijd aan 'Communications'. Meer dan
250 historici hadden zich aangemeld voor een dergelijke 'mededeling' van 20 à 30
min. Zo functionneerden soms 20 onderafdelingen tegelijkertijd, waarin telkens drie
mededelingen werden gedaan, waarop dan een discussie volgde. Terwijl de
morgenzittingen dus aan alge-
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mene overzichten waren gewijd, hield men zich na de middag met detail-problemen
bezig. Soms gaf dit aanleiding tot levendige discussies. Dit was het geval na een
uiteenzetting van Prof. Dhondt over de Staten van Vlaanderen in de Middeleeuwen,
waaruit bleek dat hun samenstelling niet overeenkwam met de door de juristen
verspreide opvatting over de 'Assemblées d'Etats'. De spreekbeurt van P. Willaert
S.J. over 'Les études janséniennes', waarbij nochtans Dr J. Orcibal, bekend om zijn
nogal anti-jezuïetische studiën over het Jansenisme, aanwezig was, leidde helaas niet
tot een dergelijk debat.
Natuurlijk waren er allerlei extra's aan het Congres verbonden. De maire van Parijs,
de heer De Gaulle, ontving op Dinsdag een sterke afvaardiging op het prachtige
stadhuis; het Centre Catholique des intellectuels français hield op Woensdag een
avondreceptie; de Société de l'histoire de France nodigde ons de Donderdag uit op
een receptie in de salons van het Hôtel de Rohan; op Vrijdag werden te 14 uur de
congressisten rondgeleid door het Quartier latin, en te 21 uur konden zij de mooi
verlichte galerijen van het Louvre-museum bezoeken; alle musea van Parijs waren
die week gratis toegankelijk. Tenslotte, op Zondag 3 September, droeg Mgr Henri
Chappoulie, bisschop van Angers, te 8.30 u. in de kapel van de Sorbonne een plechtige
H. Mis op, waaronder R.P. René d'Ouince, hoofdredacteur van de 'Etudes', een
toespraak hield, en te 10 uur werd het Congres met een slotzitting besloten.
Gezien de vele zittingen die tegelijkertijd plaats hadden, is het, zolang het verslagboek
van het Congres niet is verschenen, onmogelijk een overzicht te geven van de vele
en uiteenlopende werkzaamheden van dit Congres. In dit algemeen kultureel tijdschrift
is het ook niet nodig. Wij mogen volstaan met de aandacht te vestigen op enige meer
typische kenmerken, en ook op enige leemten van het Congres.
Eerst en vooral moeten wij wijzen op een zeker falen van de katholieke
universiteiten. Van de vrije universiteit van Brussel hebben drie professoren en drie
docenten een spreekbeurt gehouden, van de rijksuniversiteit van Gent eveneens drie
professoren, terwijl van de R.K. Universiteit van Leuven, alleen Prof. Van Houtte
een trouwens merkwaardige lezing hield. Noordnederlandse sprekers zijn slechts
weinig opgetreden: Prof. Rüter van de universiteit van Leiden, had de eer als
rapporteur te fungeren voor de sociale geschiedenis in de Moderne Tijden; van de
zes Noordnederlandse historici behoorde geen enkele tot de R.K. Universiteit van
Nijmegen. Van de staatsuniversiteit van Rome traden negen professoren op, terwijl
de faculteit van kerkgeschiedenis van de Gregoriana, het Pauselijk Archaeologisch
Instituut en het Russicum geen sprekers telden. De jonge Joodse universiteit van
Jerusalem deed zich flink opmerken: drie professoren en een docent hielden een
lezing.
Nu ligt de schuld hiervan niet enkel bij de katholieken. Het viel velen op dat onder
de zeven secties met hun reeks rapporten die het hele gebied der geschiedenis moesten
bestrijken, er geen enkele gewijd was aan kerkgeschiedenis, godsdienst of religieuze
stromingen, tenzij zeer onrechtstreeks. De Commissie voor kerkgeschiedenis heeft
op Zaterdag namiddag in een eigen vergadering dan ook eenparig een motie
goedgekeurd waarbij een sectie voor godsdienstgeschiedenis op het Xe Internationaal
Congres van 1955 werd gevraagd. Deze motie werd in de plenaire slotvergadering
van 's Zondags aangenomen. Het Vaticaan blijkt te laat te zijn gewaarschuwd: het
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het bisdom Gent, rector van het Pauselijk Archaeologisch Insti-
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tuut; hun aanvraag om spreekbeurten te houden was echter te laat binnengekomen.
In de discussies zijn de geestelijken zeker te weinig opgetreden. Wij herinneren
ons een uiterst interessant debat over de religieuze revival in de tweede, derde en
vierde eeuw van het Romeinse Keizerrijk; het ging over de invloed van de Oosterse
godsdiensten en van het Christendom en over St Augustinus: dat er toen onder de
tien à vijftien aanwezige priesters geen specialist was om met kennis van zaken een
eigen opinie naar voren te brengen, is nogal beschamend.
Toch moet men uitdrukkelijk aanstippen, dat er nergens blijk werd gegeven van
anticlericalisme of welke vijandigheid ook tegen de Katholieke Kerk of tegen de
godsdienst in 't algemeen. Vaak was er wel een achteloos voorbijgaan aan of een
ignoreren van de godsdienstige waarden, al hebben katholieke historici herhaaldelijk
op de religieuze factor de nadruk gelegd. Opvallend is, dat slechts enkele historici
de marxistische opvatting van de geschiedenis verdedigden. Tegenover het
determinisme van het dialectisch materialisme is er meer dan eens gewezen op de
rol van de menselijke vrijheid in de ontwikkeling der geschiedenis.
Zoals men weet is de geschiedenis een wetenschap van de negentiende eeuw.
Aanvankelijk hebben de historici zich op de politieke geschiedenis toegelegd: de
reden hiervan is vooral, dat politieke feiten met naam en datum gemakkelijk kunnen
vastgesteld worden; ook de nationalische stromingen dreven er toe de politieke
tegenstellingen, de oorlogen en veldslagen eerst te bestuderen. Met de opkomst van
het liberalisme werd de economie een steeds belangrijker factor: een naam als Pirenne
illustreert dit voldoende; daarop heeft het socialisme en de Christelijke sociale
beweging een sterke impuls aan de sociale geschiedenis gegeven. Zoals Prof.
Renouvin zei, gaat nu de volle aandacht naar de economische en de sociale
geschiedenis; dezelfde bekende historicus was echter van mening, dat over tien of
twintig jaren deze belangrijke sectoren van het geschiedkundig veld tot hun juiste
verhoudingen zouden zijn teruggebracht. Het zal niemand verwonderen dat de sociale
geschiedenis van liberalen en marxisten zo geweldig van elkaar verschillen: de
documentatie waarop zij steunen is meestal van zo subtiele en vlottende aard en ook
zo onvolledig, dat er voor een subjectieve voorstelling een al te ruime plaats openblijft.
Alle deelnemers aan het Congres zullen getroffen zijn geweest door het netelige
talenprobleem. Als officiële internationale talen golden: Frans, Engels, Duits, Italiaans
en Spaans. Italiaans en Spaans werden slechts zelden gesproken. Al was men nog
zo hoffelijk voor de enkele Duitse historici, men merkte al heel gauw dat het Duits
werd vermeden: dit was in de discussies soms een zware handicap voor de
Scandinaviërs, de Duitsers, de Oostenrijkers, tal van Zwitsers en ook van
Noord-Nederlanders. Het gebeurde in een morgendebat dat Prof. Ritter van Freiburg
im Breisgau een zeer interessante mededeling over de kultuurgeschiedenis voorlas
in het Duits, en zich genoopt zag deze nog eens zelf in het Engels te resumeren. Frans
werd het meest gesproken - men is niet voor niets in Parijs! - maar ook veel Engels
(en Amerikaans!). Het was werkelijk pijnlijk om aan te horen hoe onbeholpen en
stotterend beroemde historici zich in een vreemde taal uitdrukten; de sympathieke
Prof. Toynbee, die meer dan eens een zitting voorzat, ontsnapte evenmin aan dit
euvel, als hij het waagde Frans te spreken. Een dergelijke ondervinding maakt het
voor iedereen duidelijk hoe wenselijk het ware één wereldtaal te hebben die allen
behoorlijk beheersen.
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Nog een laatste opmerking. Wellicht is er geen wetenschap die met meer recht een
Duitse wetenschap kan worden genoemd. Het nazi-regime, de oorlog en het vernielen
van de meeste Duitse bibliotheken hebben de Duitse geschiedschrijving sinds vele
jaren grotendeels uitgeschakeld: deze leemte viel zeer sterk op. Anderzijds zal het
iedereen getroffen hebben hoe de Engelsen en de Amerikanen stilaan op de voorgrond
treden; vooral in de economische en de sociale geschiedenis, in de geschiedenis der
wetenschappen en in het hanteren der statistieken, doen zij zich steeds meer gelden.
Het besluit van het Congres was wel hetgeen in de openingszitting reeds was
gezegd: de geschiedvorsing moet meer en meer gericht worden op hetgeen de volkeren
verbindt: de economische en de sociale geschiedenis, de kuituur en de godsdienst,
de kunsten en de wetenschappen, terwijl de geschiedenis van de nationale
tegenstellingen, van oorlog en veldslagen veel van haar belang heeft verloren. 'Je
crois au génie réconciliateur de l'histoire', zei Prof. Labrousse van de Sorbonne. Een
kerkhistoricus constateert dan ook met genoegen, dat de kerkgeschiedenis, van haar
oorsprong af, internationaal en universeel is geweest, of, om het met een Grieks
woord te zeggen: katholiek.
M. DIERICKX S.J.

Orpheus
Bij het boek van Walther REHM, Orpheus. Der Dichter und die Toten.
Selbstdeutung und Totenkult bei Novalis, Hölderlin, Rilke (Schwann,
Düsseldorf, 1950, 704 blz., geb. DM 24).
Men weet dat de alleroudste Griekse zanger, de Thrakische Orpheus, met lier en
stem de levenloze en levende natuur te beheersen wist, bijna de dood. Want zijn
overleden gemalin Eurydike zou hij, zonder zijn onrustige en ongedurige liefde uit
de onderwereld naar het levenslicht hebben bovengebracht. Daardoor werd hij het
symbool van de mystieke dichter, die leven en dood, lijden en geluk, boosheid en
liefde, helderheid en mysterie, vangen wil in een geheimzinnige harmonie, één en
eeuwig. Het symbool van de koninklijk-profetische zanger die, zingend van uit een
innerlijk bezit, de wereld boven zich verheft in een blijvend paradijselijk bestaan.
Hij kon het symbool van Christus zelf zijn; want ook Ruusbroec nog stelt Christus
voor als 'onze cantor en onze voorzanger', - en het Orpheus-motief, in
zuiver-christelijke zin, zou de dichtkunst verheerlijken als een diep transformerende
macht, die de mensen zuiverend en bevredigend opvoert tot aan de rand van Christus'
vergoddelijkende verlossing.
Helaas! het Orpheus-motief, in de Duitse achttiende-tot-twintigste eeuw, is
onchristelijk, geleidelijk antichristelijk geworden. Ontstaan, in de
Sturm-und-Drang-tijd, aan de droom van een zich vernieuwende wereld, gaf het
gestalte aan een dichtkunst die de eigen functie vastlegde als een herscheppen, die
ze doortrok tot een assimilerend bezweren van de dood. Orpheus verdrong Christus.
In de plaats van zonde en verlossing, van openbaring en geloof, van liefde en offer:
een magische poëzie, een toververmogen, en, in de ban van het lied, een vergoddelijkt
bestaan! Maar godheid en vergoddelijking werden dan een pantheïstisch geziene
harmoniëring; zo maakte het motief de schoonheid en kunst tot opperwezen en
godsdienst. Doch zo verzwond de godsdienst zelf;
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zo verloor de kunst functie en doel: overschat en overspannen, kon de schoonheid
slechts ontwricht worden, ontdaan, uiteindelijk neergehaald. Het Orpheus-motief
legt dan, in de Duitse dichtkunst der laatste anderhalve eeuw, misschien haar diepste
wezen bloot: een idealisme en toch een ontaarding; een verschuiven van waarden,
waarbij het betrekkelijke absoluut wordt en onheil sticht; een spelen met vuur. Het
Orpheus-motief, in een breder tijdscomplex gezien, hoort bij het weg-ebben van
godsdienstigheid en orde; terwijl de gevaarlijke ontreddering zichzelf nog verblindt,
als was zij ongewone aanwinst en vooruitgang.
Met deze gedachten trachten wij het boek van Walther Rehm tegelijk samen te vatten
en te beoordelen. Het onderwerp zelf duidt aan met welke vaste hand de auteur, voor
de literatuur- en cultuurgeschiedenis, naar de kern grijpt; even vast zijn greep, wanneer
hij het Orpheus-motief herleidt tot dichterlijke zelfverklaring en tot dodencultus; nog
eens even vast, wanneer hij, onder de vele schrijvers, Novalis en Hölderlin uitkiest,
en, voor een eeuw later, Rilke. Want dit juist kenmerkt deze drie dichters gezamenlijk:
bewust en vermetel tasten ze dichtend naar de sterren, terwijl ze aanhoudend de strijd
uitvechten met dood en verderf. Voor het overige mogen ze dan heel verschillend
zijn: Novalis die een nieuw christendom ontwierp; Hölderlin die de antieke Griekse
samenleving opriep; Rilke die het eeuwig bestaan wilde vatten van alles en allen.
Novalis de geheimnisvolle zanger; Hölderlin de epische symbolist; Rilke de diep
bevangen sprekende met magische woorden. Novalis de ongedurig hunkerende, die
greep in het mysterie; Hölderlin de trotse wijze, voor wie niets vergaan was; Rilke
de geduldig wachtende, tot hij het uiterste kon wagen; Novalis, die jong stierf;
Hölderlin, die jong verdwaasde; Rilke, voor wie de dood ook veel te vroeg kwam......
Ze mogen nog heel verschillend zijn; telkens op een andere wijze symboliseren ze
de gang der samenleving naar een idealistisch pantheïsme, naar een godsdienstloze
cultuur die God toch niet loslaten wil. Ze horen bij de meest duidelijke exponenten
en factoren van tijd en tijdgeest; zonder nog sociaal te leven, voelden en werkten ze
kosmisch, bijna profetisch.
Zo kent men het belang van het hier behandelde onderwerp, van de hier
voorgestelde gestalten: een diepgaand inzicht in de kunst en cultuur der laatste
honderdvijftig jaar ligt er in besloten. Op de meesterlijke conceptie en uitwerking
van elk deel - volgens hetzelfde schema en toch geheel anders - gaan we niet in: er
zijn weinig boeken waarin de literaire criticus, de cultuurhistoricus, de eenvoudige
liefhebber van poëzie zo veel kunnen leren. Dat superieur werk staat alleen verkeerd
gericht: de grote verdienste van Rilke zou zijn, dat hij, vrij en los, het Orpheus-motief
vernieuwde. Voor ons gaan de christelijke en de antieke traditie, die bij Novalis en
Hölderlin nog opleefden, doorheen de negentiende eeuw teloor. Rilke komt dan als
een traditieloos eclecticus; zijn opzet, ongerijmd in zijn vermetelheid, kan alleen
ontredderen en zelf vergaan: het stichten namelijk van een dichterschap met, in en
door zichzelf, absoluutheid en eeuwigheid.
Het boek van Rehm vergt dus een geschoolde geest. Herhaaldelijk moeten zijn
opvattingen, in christelijke zin, verbeterd en bijgewerkt worden. Toch durven wij
het, voor de verdieping van de eigen literatuur, warm aanbevelen.
E.J.
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Forum
Wonderen der parapsychologie1)
Het boek van Zorab, gepubliceerd onder bovenstaande titel, bevat een beknopte
populaire weergave van de belangrijkste parapsychologische verschijnselen ten
behoeve van de leek, die een systematisch inzicht wenst te krijgen in de beginselen
van deze jonge wetenschap. De grote verdienste van dit werkje is zijn helderheid,
waartoe de vele voorbeelden niet weinig bijdragen.
Na de inleiding, waarin de term en het begrip 'Parapsychologie' wordt uiteengezet,
volgt een hoofdstuk over de parapsychologische verschijnselen. Hierin worden
allereerst de parapsychische verschijnselen behandeld d.w.z. die verschijnselen, die
zich op het zuiver mentale plan kenbaar maken m.a.w. die wat uitingen betreft geheel
binnen het psychologisch domein blijven.
De twee voornaamste groepen, die hieronder vallen, zijn de telepathie en de
helderziendheid. De eerste benaming slaat enkel op relaties tussen psychen d.w.z.
gedachtenoverdracht en gedachtenlezing; de tweede benaming, die niets met zien
heeft uit te staan - de term stamt uit een vroegere periode, waarin men andere
verklaringstheorieën aanhing - geeft het paranormale vermogen weer om in tijd en
ruimte, in het hier en nu, in het verleden (retrocognitie) en in de toekomst (proscopie)
waarnemingen te doen. Verder wordt er hier gesproken over de trance de
psychometrie, de wichelroede, pendel, aardstralen en astrologie.
Van groot belang is de vraag, die vaak met het probleem der proscopie wordt
verbonden, nl. volgt uit het feit der proscopie niet, dat het wereldgebeuren van tevoren
vaststaat, dat er volstrekt determinisme heerst ook ten aanzien van de onbeduidendste
menselijke handelingen? M.a.w. wat blijft er over van de z.g. vrije wil? De conclusie
van sommige philosophen als zouden vrije wil en proscopie elkaar uitsluiten, noemt
de schrijver terecht voorbarig en hij voegt er aan toe, dat wel eens zou kunnen blijken,
dat wij op het ogenblik het ganse systeem te simplistisch en wellicht zelfs geheel
verkeerd stellen, en dat zowel de volstrekt gedetermineerde toekomst als onze
conceptie van vrije wil zullen kunnen wegvallen en in elkaar opgaan op een hoger
plan.
Gezien de feiten, die van beide zijden vaststaan, is dit zeker te verwachten, doch
voorwaarde blijft, dat de parapsycholoog de gezonde zelfcritiek, die hij binnen zijn
eigen domein toont, ook toepast bij de aanrakingspunten van zijn wetenschap met
andere. Alvorens over te gaan tot het stellen van het probleem van de vrije wil dient
hij de theologische, philosophische en psychologische opvattingen hieromtrent te
bestuderen. Door de vrije wil te beschouwen als 'keuzevrijheid' voldoet de schrijver
niet aan deze voorwaarde en blijkt dus reeds eerder dan hij verwacht, dat het probleem
zo te simplistisch gesteld wordt.
Toch boezemt de houding van de schrijver ons vertrouwen in, want hij concludeert
dat de tegenstelling schijnbaar is.
Bij de behandeling van de trance waarschuwt de schrijver tegen het grote bedrog
van z.g. geloofs- en openbarings-spiritisten. Hij beoogt hier geenszins de mogelijkheid
1) G. Zorab, Wonderen der Parapsychologie. - Uitg. G.W. Breughel, Amsterdam, 1950, 198
blz., geb. f 6,90.
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af te wijzen, dat afgestorvenen met behulp van bepaalde personen contact kunnen
opnemen met levenden, zoals verder blijken zal.
In aansluiting op de psychometrie of psychoscopie - d.w.z. de gevoeligheid die
sommige mensen in staat stelt o.a. het karakter en de levensloop van hun onbekende
personen te weten te komen
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door slechts van die mensen afkomstige voorwerpen in de hand te nemen - wordt de
z.g. fluide-theorie behandeld. Deze komt hierop neer, dat ieder wezen in de loop van
zijn 'geschiedenis' van de diverse omgevingen impregnaties ontvangt en zodoende
aan de psychoscopist deze historie 'vertellen' kan. Door vele proefnemingen is deze
theorie waardeloos gebleken.
Een tweede categorie der parapsychologische verschijnselen zijn de paraphysische,
dus die zich vooral in de physische wereld voordoen, zoals telekinese (bewegen van
voorwerpen langs paranormale weg), psychokinesis (mentale invloed op physische
voorwerpen bv. op de vrije val van dobbelstenen), levitatie, stigmatisatie.
In laatste instantie is de oorsprong der paraphysische verschijnselen op psychisch
terrein te zoeken, maar hun uitwerkingen laten zich in hoofdzaak in de materiële
wereld constateren. Naar deze uitwerking geschiedt dan ook de indeling dezer
verschijnselen.
Van deze is vooral de stigmatisatie voor ons van belang.
De schrijver verzekert, dat de stigmatisatie niet langer als een vroom bedrog kan
worden gekwalificeerd en dat haar feitelijkheid boven iedere twijfel verheven is. Het
is volgens hem een andere vraag of de stigmatisatie wel geheel en al een paranormaal
verschijnsel is en niet veeleer een mengsel van parapsychologische en psychologische
factoren. Dit hangt natuurlijk allereerst af van de bepaling, die men van paranormaal
geeft. Maar hoe dit ook zij, de schrijver beweert, dat het vaststaat, dat de
gestigmatiseerde door zelf-suggestie, door zelfhypnose op zijn eigen lichaam de
wondtekenen van Christus doet ontstaan. Volgens hem komt de stigmatisatie meestal
tot stand nadat de gestigmatiseerde zich van tevoren zeer verdiept heeft in het lijden
van Christus; hij heeft zich met de Gekruisigde vereenzelvigd en wil deel hebben
aan de martelingen, die de Zaligmaker onderging.
Wij achten zijn conclusie in deze voorbarig. Hij laat namelijk de voorzichtigheid
varen wanneer hij verklaart, dat in die gevallen de ideoplastie zonder meer duidelijk
is. Zodoende suggereert hij, dat overal zonder uitzondering de scheppende invloed
van de gedachte en de voorstelling op de materie werkzaam is en dat aan
bovennatuurlijke invloed niet hoeft gedacht te worden. Het is echter een simplificatie
om alle stigmatisaties van hetzelfde stempel te voorzien. Vooral waar deze
stigmatisaties plaats grijpen in een religieuze contekst, dus in relatie tot het
bovennatuurlijke, is nog meer voorzichtigheid geboden dan elders en het feit, dat
verschijnselen 'natuurlijk' te 'verklaren' zijn, bewijst nog niet, dat alle uiterlijk
gelijkaardige verschijnselen op dezelfde wijze tot stand komen. Iedere ontwikkelde
Katholiek kent feiten, die door naieve zielen ten onrechte als wonderen werden
beschouwd. Doch tevens twijfelt hij er niet aan - zowel wegens zijn ontwikkeling
als wegens de waarde van het leergezag der Kerk - dat er echte wonderen hebben
plaats gehad. Ook onze schrijver meent sommige verhalen uit de hagiographie niet
te mogen verwerpen. Waar hij hieraan niet gedacht heeft ten aanzien van de
stigmatisatie, doet hij dit uitdrukkelijk ten aanzien van de feitelijkheid der levitatie.
Gezien het feit, dat in de levensgeschiedenissen der heiligen en van onderscheiden
z.g. bezetenen bij herhaling melding wordt gemaakt van levitaties, dient, aldus de
schrijver, de parapsycholoog niet te gauw 'het bestaat niet' uit te spreken, doch zijn
oordeel op te schorten.
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De wetenschap der parapsychologie verklaart zich niet tegen de dogma's der
Katholieke Kerk; ze is wellicht zelfs op weg om een der voornaamste, nl. het
persoonlijk voortbestaan na de dood, wetenschappelijk te bewijzen. Bij de
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opkomst van het Moderne Spiritisme dachten de aanhangers van deze leer, dat het
echte experimentele bewijs geleverd was voor het bestaan van een geesteswereld,
van een hiernamaals. Een geest zou namelijk via het medium die verschijnselen
teweeg brengen. De animistische theorie, uitgaande van nieuwere gegevens, schrijft
dit echter toe aan de 'geest' van het medium zelf. Doch de animistische theorie blijft
in gebreke ten aanzien van het merkwaardige verschijnsel der kruiscorrespondenties.
Vier jaren na de dood van de bekende parapsycholoog Myers begonnen enige
automatische medium-schrijfsters, die elkaar niet kenden en 5000 km van elkaar
verwijderd waren, geschriften op te sturen, die elk op zichzelf onbegrijpelijke wartaal
waren, doch die als stukken van een legkaart bij elkaar pasten en dan in een duidelijke
tekst onomstotelijk bewezen, afkomstig te zijn van de ondertekenaar Myers. Deze
had namelijk vóór zijn dood beloofd, dat hij tekenen van leven zou geven, zo er een
hiernamaals zou blijken te bestaan. Hoewel het spiritisme op zichzelf niet bewezen
is, zijn toch de verschijnselen der kruiscorrespondentie moeilijk anders dan door een
spiritistische theorie te verklaren en komen steeds meer parapsychologen tot die
overtuiging.
De parapsychologie heeft veel aanknopingspunten met andere wetenschappen en
schijnt hoe langer hoe meer een centrale wetenschap te gaan worden, die veel nieuwe
stof zal aanvoeren ter herziening van geldende opvattingen. Niet alleen heeft zij de
doodsteek toegebracht aan het Materialisme, maar ook toont zij aan, dat onze opvatting
van 'materie' grondig dient gewijzigd te worden. Meer dan elke andere wetenschap
bevestigt zij het gezegde van Frederik van Eeden: 'Wij leven in een kosmos, die aan
alle kanten te groot is, met begrijpmiddelen, die aan alle kanten tekort schieten'.
A. Schrijnemakers

De Arbeidswaardeleer
De theorie van de arbeidswaardeleer heeft een taai leven, vooral in Oostenrijk. Het
is een soort huisleer van het Oostenrijkse katholicisme. In de vorige eeuw werd zij
door Freiherr von Vogelsang het eerst met veel talent en overredingskracht verdedigd
en sedert dien schijnt zij op de Oostenrijkse bodem onuitroeibaar ingeplant te zijn.
Ondanks weerlegging door feiten en redeneringen houden haar verdedigers koppig
vast. Het moet hun tot hun eer nagegeven worden, dat zij zich door niets laten
ontmoedigen.
Onder de velen, die een mensenleven besteed hebben aan haar verdediging, behoort
ook Abt Wiesinger1). Zeker al van 1914 af, heeft hij zijn werkkracht in dienst gesteld
van deze leer.
Haar redenering is uiterst eenvoudig. Arbeid is de oorzaak van het product, dat
waarde heeft, dus ook de oorzaak van de waarde en omdat het de oorzaak van de
waarde is, is het ook de norm van de waarde.
Deze schijnbaar logisch opgebouwde redenering, is een sophisme. De waarde
komt aan het product mede toe door de waardering van den koper of consument en
zijn waardebepaling is dus mede normerend voor de waarde van het product. De
1) Abt Alois WIESINGER S.O. Cist., Abt zu Schlierbach, Der Operismus, Eine Darlegung der
Grundsätze des Christentums zur Lösung der sozialen Frage. - Oberösterreichischer
Landesverlag, Linz. 248 pp.
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schappelijke of synthetische waardeschatting. Deze waardeschatting is dan mede de
norm van de verdeling van het maatschappelijk inkomen.
Abt Wiesinger zelf wordt gedwongen water in zijn wijn te doen door twee bronnen
van meerwaarde buiten de arbeid als rechtmatig te erkennen: de natuur en de
qualificatie van de arbeid. Hij tracht wel deze bronnen te minimaliseren, maar dat
gebeurt alleen door de werkelijkheid geweld aan te doen. De waarde van het
natuurgegeven is nl. overal en altijd aanwezig: goede en slechte kultuurgrond,
makkelijk bereikbare en dikke kolenlagen, veel en weinig metaalhoudende ertsen.
Het is de dienst aan de consument, die de prijs bepaalt en de arbeid richt zich daarnaar.
De qualificatie van de arbeid schijnt op het eerste gezicht binnen de
arbeidswaardeleer te liggen. Dat is echter maar schijn. Want de meer-waarde van de
arbeid is voor de arbeider een natuurgave en voorzover zij een verworven talent is,
geeft zij meer dan alleen de afschrijving van de bestede onkosten; de arbeider wordt
betaald naar zijn product. Een goed schilder, dokter, advocaat enz. verdient meer
geld, niet omdat hij werkt, maar uitsluitend omdat zijn dienst beter is. Hetzelfde moet
ook gezegd worden van het bewerkte kapitaal. Ook dat wordt beloond niet uitsluitend
naar de maat van arbeid, die het eiste voor zijn totstandkoming en eist voor zijn
productiviteit, maar eveneens naar de dienst, die de consument er van krijgt.
Die consument is dan gewoonlijk de arbeidende producent, die graag de eigenaar
een deel van de opbrengst afstaat, die hij met het geleende geld of goed meer uit zijn
arbeid gehaald heeft.
Als men eenmaal ingezien heeft, dat deze drie dingen de waarde der goederen
intrinsiek mede bepalen, heeft de arbeidswaardeleer haar zin verloren. De uitzondering
is regel geworden en de norm is door de regel intrinsiek veranderd.
'Operismus' is als alle arbeidswaardeleer met veel idealisme ondersteund door een
slechts schijnbaar onaantastbare logica. Men kan ook zeggen, dat het formele logica
is, waar de werkelijkheid dialectische aard heeft.
Het boek leest prettig, omdat het door een eerlijk streven naar gerechtigheid wordt
geïnspireerd en omdat de logische fout der redenering zo doorzichtig is.
P. de Bruin
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Boekbespreking
Godsdienst
P. Franziskus STRATMANN O.P., Die Heiligen und der Staat. Erster
Band: Jesus Christus. Zweiter Band: Petrus - Paulus - Die Martyrer Helena. - Verlag Josef Knecht, Frankfurt am M., 1949.
Christus en de heiligen der Kerk in hun relatie tot hun volk en tot de staat, dit is het
bijzondere onderwerp van deze twee delen van een serie, die P. Stratmann van plan
is voort te zetten tot een geheel van zes delen. De auteur is de bekende Dominicaan,
die als oprichter van de Friedesbund deutscher Katholiken, de haat van de
nationaal-socialisten wekte en daardoor ook naar België moest vluchten, waar hij officieel van het Duitse staatsburgerschap beroofd verklaard - tot in 1945 verborgen
leefde.
P. Stratmann heeft zijn op het christelijk geloof gebaseerde vredesgedachte destijds
in het boek Weltkirche und Weltfriede neergelegd. Inmiddels naar Duitsland
teruggekeerd werd de schrijver door de tijdsomstandigheden en door zijn persoonlijke
ervaringen er toe bewogen een bepaald aspect van het leven der heiligen nader te
onderzoeken, namelijk hun houding tot de staat, die vaak een zeer belangrijke rol in
hun leven speelde. Zeer terecht gaat P. Stratmann van het leven van Christus zelf
uit, die ook in dit opzicht voorbeeld voor alle christenen is. Het eerste deel is geheel
aan Christus gewijd, want ook Zijn leven werd in hoge mate daardoor bepaald, hoe
Hij temidden van het Joodse volk en de Romeinse staat leefde. P. Stratmann laat
zowel in het leven van Christus als in Zijn woorden duidelijk worden, hoe de hoop
van het religieus-politieke nationalisme van de Joden teniet gedaan werd en hoe
Christus zowel volksgemeenschap als het staatsgezag afhankelijk maakte van het
Goddelijk gezag. Zoals Christus in een conflict geraakt met de gemeenschap van
Zijn volk, omdat Hij Zijn goddelijke Vader diende, zo herhaalt zich deze spanning
op volkomen dezelfde wijze bij Paulus en op soortgelijke wijze bij de andere heiligen.
Dit vooral, toen het Romeinse staatsgezag zich als zodanig met het Goddelijke gezag
ging identificeren. In het onderzoek van de christelijke staatsgedachte bij Paulus ligt
de grote waarde van het tweede deel van deze serie, want de brieven van Paulus
hebben veel betrekking op dit onderwerp. Overal blijkt uit de woorden van Paulus,
dat de spanning tussen de heilige en de staat, tussen de christen en de staat, moet
ontstaan, waar de staat zijn afhankelijkheid van het hogere gezag ontkent. Dan is het
recht en plicht van de christen om tégen de staat vóór de waarheid op te komen, want
pas dan is hij een goed dienaar van staat en volk.
Eerst de H. Helena, aan wie P. Stratmann een eigen hoofdstuk wijdt, laat de
mogelijkheid van een meer harmonisch bestaan van de Heilige in een staat zien, die
zich van zijn ondergeschiktheid aan goddelijke wetten bewust wordt.
Telkens laat de auteur doorschemeren, dat het conflict met de staat, waarin de
heilige zo vaak gewikkeld wordt, zich altijd in de geschiedenis zal herhalen. De
beschreven situaties hebben dus min of meer een exemplarisch karakter. Daardoor
wordt het probleem zelf altijd zeer helder en overtuigend gesteld, men zou echter in
sommige gevallen 'n bredere ontwikkeling van de historische wereld, waarin de
heiligen leefden, wensen. Want opvattingen van volk, volksgemeenschap en staat

Streven. Jaargang 4

hebben in de loop der eeuwen in sommige opzichten diepgaande veranderingen
ondergaan, welke ook voor het gestelde probleem van belang zijn.
Vermoedelijk zullen de volgende delen deze ontwikkeling duidelijker laten zien.
In elk geval kan men uit de nu verschenen delen opmaken, dat P. Stratmann een
bijzonder terrein van de hagiographie met veel vrucht bewerkt heeft - een terrein dat
in het licht van de jongste geschiedenis ons aller aandacht vraagt.
Dr K.J. Hahn
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Benedikt BAUR, O.S.B., Werde Licht! Dl 3: Osterfestkreis. Die
Nachpfingstzeit. 7e uitg. - Verlag Herder, Freiburg i.Br., 1950, 708 pp.,
geb. DM. 12.80.
Met dit derde deel zet Herder de heruitgave door van de voor de oorlog reeds zo
bekende meditaties van de Aartsabt van Beuron. De meditaties worden helemaal
geïnspireerd en gedragen door de liturgie de voornaamste thema's uit brevier en mis
van de dag. Aan het einde volgen nog voor de grote heiligenfeesten geheel eigen
meditaties. Met dit derde deel is de heruitgave van de vroegere meditatiereeksen
beëindigd. Herder belooft ons echter nog een vierde deeltje, waarin uitsluitend
meditaties worden opgenomen voor het eigen der heiligen.
P.F.
Michael HENSEN O.P., Het dominicaanse vroomheidsideaal. - De
Toorts, Heemstede, 1949, 71 blz. f 2,50.
Dit boekje geeft een bezielde tekening van Sint Dominicus en dan van diens geest,
synthese van contemplatie en apostolaat, een geest welke nog steeds eigentijds is.
P. Schoonenberg
F.F. PETRUS CANISIUS A SANCTISSIMA TRINITATE O.C.D.:
Meditatie en gebed des harten - J. Schenk, Maastricht, 1949, 70 pp.
In een bescheiden boekje tracht de schrijver een inzicht te geven in het meditatief
en affectief gebed. Hij gaat hiertoe in de leer bij Sint Ignatius en zijn volgelingen.
Na met eigen woorden de meditatie te hebben uitgelegd, laat hij de verdere
ontwikkeling van het gebedsleven zien in citaten van bekende Jezuïeten-schrijvers.
Zo vinden we hier een aardige bloemlezing uit de spiritualiteit van de S.J. en
praktische teksten over het gebed. Het boekje is het best waar geciteerd wordt, want
als de schrijver zelf het woord neemt, proeft men nog al eens de oude kerkboekenstijl
in uitdrukkingen als 'onnoemelijke scharen van engelen en heiligen baden in geneugten
en loven God....' (56); 'De hemelingen, wenken zij u niet toe en vermanen zij u niet,
toch braaf en heilig te leven....?' (57) enz.
J. de Rooy
Ronald KNOX, The Mass, in Slow Motion. - Sheed and Ward, London,
1948, 139 pp., 6.- net.
Ronald KNOX, The Creed, in slow Motion. - Sheed and Ward, London,
1949, 238 pp., 8.6 net.
Beide boekjes zijn een serie preken, welke Mgr Knox voor een meisjespensionaat
hield gedurende de oorlog. Het eerste bevat een dertiental korte voordrachten over
de H. Mis volgens de verschillende gedeelten; het tweede 27 preekjes over de
verschillende artikelen van onze geloofsbelijdenis. Aldus gaan H. Mis en Credo aan
ons geestesoog voorbij als in een langzame film. De preekjes zijn zeer fris van toon
en gedachte, gezond van inhoud, en hoewel gehouden voor kleine kring zeer geschikt
voor ieder die houdt van eenvoudige, gezonde geestelijke lezing. Zover mij bekend
zijn beide werkjes ook reeds in het Nederlands vertaald.
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Ch.N.
A.L.G.M. van OORSCHOT: Vrede.... en er is geen vrede. - Uitgave 650
van het G.G.G. Mariënburg, 's Hertogenbosch, 32 pp.
Een bloemlezing uit de woorden van Z.H. Pius XI over de vrede. In een keur van
teksten zien we de vredes-houding behandeld van onze Paus tijdens en na de
wereldbrand. Een interessante brochure, waarin tal van sprekende teksten om
bezinning vragen op de ideeën van Christus' plaatsbekleder.
J. de R.
J. COLSEN C.M., De Heilige Kathrien Labouré. - Uitgave 651 van het
G.G.G. Mariënburg, 's Hertogenbosch, 70 pp.
Rustig en objectief - vaak puttend uit de biografie van Albert Swaef - heeft Pater
Colsen het leven van Catharina Labouré weergegeven in deze 70 bladzijden. De
Heilige van de wonderbare medalje wordt ons getoond als het simpele instrument
van God, dat dienen moet om in de tijd rond de dogmaverklaring van de onbevlekte
Maagd dit dogma luister bij te zetten. Een goed geschreven, prettig leesbaar boekje.
J. de R.
Anne FREMANTLE, Desert calling, The Life of Charles de Foucauld. Hollis & Carter, Londen, 1950, 343 pp. 15 sh.
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Dit nieuwe boek over de moderne Franse woestijnheilige verdient zijn plaats in de
reeks voortreffelijke Angelsaksische heiligenlevens, die de laatste decennia ons
geschonken hebben. De schrijfster heeft zich nauwkeurig op de hoogte gesteld van
alle beschikbare gegevens, en deze verwerkt tot een boeiende biografie. De
opmerkingen en stijlbloempjes die ter afwisseling worden toegevoegd, vormen de
minst sterke zijde van het verhaal; zij zijn echter schaars, en beletten dan ook niet,
dat wij een scherpe kijk krijgen op de levensgang van de heldhaftige navolger van
Christus, die de Foucauld was. Men leest de 330 bladzijden in één ruk uit, en menigeen
zal onweerstaanbaar gevoelens van bewondering en verlangen naar navolging in zich
zien opkomen. Dit is de kracht en de waarde van dit vita, dat wij daarom ieder, met
name onze jonge leken, aanbevelen.
Het geïllustreerde en goed uitgegeven boek is niet bijzonder duur: 15 sh.
P.v. Litsenburg
Martin BRUYNS, Maria Goretti. - De Fontein, Utrecht, Voor België:
Libra, Antwerpen, 1950, 120 pp., f 3,90 en Fr. 65.
Het is een moeilijke opgave het leven te beschrijven van een onbekend dorpsmeisje,
wier enige bekendheid is: een sensationele dood. Toch is de schrijver er voldoende
in geslaagd haar leven te laten zien als een opgang naar dit sterven. We ervaren deze
martelaarsdood als de beloning van een heiligen-leven. Goed wordt het contrast
uitgewerkt tussen de serene zuiverheid van dit meisje en de donkere hartstocht van
haar moordenaar. Dit alles - als in een schilderij - geprojecteerd tegen de trieste
achtergrond van de moerassige streek waarin Maria Goretti leefde. Bij gebrek aan
oorspronkelijke foto's van de nieuwe heilige werd het boek verlucht met een achttal
opnamen uit de film over haar leven, foto's die het uitstekend doen. Een boek, dat
het lezen waard is!
J. de Rooy
De boodschap van Pater Lombardi. - Paul Brand, Bussum, 1950, 30
blz.
Een korte beschrijving van persoon, werkzaamheid en boodschap gaat de tekst vooraf
van twee redevoeringen die P. Lombardi in Nederland gehouden heeft, waarvan
vooral de tweede, over 'de onderlinge verzoening van de harten der mensen',
indrukwekkend is. Deze brochure is inleiding op een groter werk van P. Lombardi
zelf over zijn 'kruistocht der liefde', dat weldra bij dezelfde uitgever zal verschijnen.
P. Schoonenberg
Dr Alph. MULDERS, Inleiding tot de missiewetenschap. - Paul Brand,
Bussum, 1950, 2e druk, Bijdragen van het Missiologisch Instituut der R.K.
Universiteit te Nijmegen, I. 267 blz. f 9,75.
De verschillende wetenschappen die zich met de missie bezighouden worden hier
kort beschreven volgens hun wezen, methode en bronnen. Na een hoofdstuk over
missiewetenschap in het algemeen worden aldus besproken: missiekunde
(missiestatistiek en missiecartographie), missie-geschiedenis, missietheologie,
missierecht, missiemethodiek en hulpwetenschappen (taalwetenschap, volkenkunde
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en godsdienstwetenschap). Deze tweede druk is belangrijk omgewerkt, vooral in de
hoofdstukken over missietheologie en missierecht. De waarde van deze uitvoerige
inleiding wordt nog verhoogd door de zeer volledige literatuuropgaven bij elk
hoofdstuk.
P. Schoonenberg
Mgr. Dr J.O. SMIT, Val en opstanding van een groot christenvolk. De
Chalden in Perzië, Indië en Azië. ('Het Christelijke Oosten', 2e reeks, deel
1) - De Toorts, Heemstede, 1950, 84 blz. geïll., f 2,50.
M.A. VAN DEN OUDENRIJN O,P., De Armeniërs en hunne Kerk.
(Het Christelijke Oosten, 2e reeks, Deel II). - De Toorts, Heemstede, 1950,
83 pp., f 2,50.
Twee korte overzichten van de geschiedenis dezer oude christenkerken, hun
vervolgingen, afscheuring en de herenigingspogingen. Een korte bibliographie, een
alphabetisch register en enige illustraties volgen in ieder boekje de tekst.
P.Sch.

Streven. Jaargang 4

212
P. FREDEGAND O.F.M.Cap., De Oosterse Kerken. - Geert Groote
Genootschap, 's Hertogenbosch, uitg. n. 644, z.j. 80 blz.
Wat de serie 'Het christelijk Oosten' geeft in monographieën over de verschillende
oosterse kerken vindt men hier zeer kort bijeen in een algemene inleiding, een
geschiedenis der schismata en der herenigingspogingen.
P. Schoonenberg
Anicetus COOL, O.F.M., Handboek van de katholieke verpleegster. Sint Franciscus Drukkerij, Mechelen, 1950, 425 pp., geb. Fr. 80.
Een helder, nauwkeurig, practisch handboekje, dat met veel kennis van zaken en
sprankelende ondervinding werd opgesteld. De vorm zelf van voorstelling met vragen
en antwoorden maken het uiterst leesbaar en aantrekkelijk. Ook het rituaal dat er aan
toegevoegd is munt uit door soberheid en practische bruikbaarheid. Alleen dient te
worden opgemerkt dat de leucotomie al te voorbarig en al te ongemotiveerd
beoordeeld werd. Het was beter geweest daar nog niet over te spreken. Wij kunnen
het boekje ten zeerste aanbevelen aan alle verpleegsters en aan sociale assistenten.
A. Snoeck
Mgr Dr FULTON SHEEN, Het Communisme, vertaald door Fidelis Jutte
O.F.M. - Uitgave 648 van het G.G.G. Mariënburg, 's Hertogenbosch, 32
pp.
Weer een G.G.G.-boekje, dat er zijn mag! Kort en duidelijk worden de argumenten
die het Communisme tracht aan de man te brengen ontleed en weerlegd. En meer
nog: Juist diezelfde argumenten worden gericht tegen het Communisme zelf, dat in
waarheid 'opium voor het volk' blijkt te zijn.
J. de R.
In de reeks 'Ecclesia docens', uitgegeven door de N.V. Gooi & Sticht te Hilversum
verschenen nog in 1949:
Quanta cura. Encycliek van Paus Pius IX van 8 December 1864. Met
Syllabus der voornaamste dwalingen. Vertaald door I. ZEINSTRA O.F.M..
Met een Voorwoord van Dr Nic. SANDERS O.F.M. 47 blz.
Terwijl deze reeks in princiep begint bij Leo XIII, vormt dit zeer bekende tweetal
documenten van zijn voorganger toch een goede inleiding. Het is a.h.w. een negatieve
afweer vóór de meer positieve uiteenzettingen van Paus Leo. Dr. Sanders wijst er
op dat de Syllabus zijn actualiteit niet verloren heeft, hoewel men zeer voorzichtig
moet zijn met de concrete toepassing er van. De zojuist verschenen encycliek Humani
generis van Pius XII kan dit bevestigen.
Divino afflante Spiritu. Encycliek van Paus Pius XII van 30 September
1943 over de meest geschikte middelen om de studie van de Heilige Schrift
te bevorderen. Met aanhangsel. Vertaald (en ingeleid) door Mgr Dr Jan
O. Smit. 72 blz.
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Bij deze laatste Bijbel-encycliek zijn als aanhangsel vertaald vooreerst het Motu
proprio over de voor het breviergebed toegestane nieuwe psalmvertaling, en
vervolgens de belangrijke brief der Bijbelcommissie aan kardinaal Suhard 'over de
tijd van de bronnen van de Pentateuch en over de letterkundige stijlvormen in de
eerste elf hoofdstukken van Genesis'. De stof van deze brief raakt wederom het
onderwerp van Humani generis.
In 1950 verschenen in dezelfde serie:
Spiritus Paraclitus. Encycliek van Paus Benedictus XV van 15 September
1920 bij het vijftiende eeuwfeest van het afsterven van de H. Kerkleraar
Hieronymus. Vertaald (en ingeleid) door F.A.J. van NIMWEGEN C.ss.R.
76 blz.
Deze encycliek biedt leerzaam vergelijkingsmateriaal met Divino afflante Spiritu.
Adiutricem populi. Encycliek van Paus Leo XIII van 5 September 1895
over de rozenkrans. Met twee andere documenten uit het jaar 1895.
Vertaald (en ingeleid) door F.A.J. van NIMWEGEN C.ss.R. 48 blz.
Mirari vos. Encycliek van Paus Gregorius XVI van 15 Augustus 1832
over de onrust in Kerk en Staat. Vertaald door L. ZEINSTRA O.F.M. Met
'n Voorwoord door Dr Clem. VRIJMOED O.F.M. 34 blz.

Streven. Jaargang 4

213
Er blijken nog meer documenten van vóór Leo XIII actueel te zijn, o.a. deze
veroordeling van Lammennais. Dr VRIJMOED geeft ons echter de hedendaagse
toestanden.
P. Schoonenberg
Mgr Dr Jan O. SMIT, Het zilveren jubeljaar 1950. Met voorwoord van
Mgr. Dr Sergio PIGNEDOLI, algem. secr. Centr. Anno Santo Comité
Rome. 's Hertogenbosch, 1950, Geert Grotegenootschap, n. 649, 55 blz.
Fernand HAYWARD, Paus en Vaticaanstad rond het Heilig Jaar. Vert.
Anton Eijkens, ill. C.C. Pusch, Henri Bergmans N.V., Tilburg, 1950, 116
blz. f 2,50.
Twee boekjes die in het Heilig Jaar uitstekend te pas komen. Het eerste beperkt zich
tot interessante wetenswaardigheden over het H. Jaar, het tweede beschrijft daarbij
nog de Vaticaanstad, de pauselijke curie en de figuren der laatste pausen.
P. Sch.
Mgr K. CRUYSBERGHS, De Goede Herder. - 't Groeit, Antwerpen;
Nelissen, Bilthoven, 1950, 262 pp., ing. Fr. 120, geb. Fr. 150
Men noemt dit boek een nieuwe priesterretraite (de derde dan) van de steeds meer
verbazende kanselredenaar en schrijver; zij bevat inderdaad negen overwegingen
voor priesters, met daarna zeven aanzienlijke opstellen over priesters uit ons volk
[Pastoor Bergent (1870-1914), Priester Poppe, Pater Damiaan, Vlaamse
priesters-bannelingen in Frans Guyana (1798-1799), Pastoor Nerinckx (1761-1824),
Monseigneur Ariëns (1860-1928), onbekende priesters]. Het zijn dus, zoals de
ondertitel het aangeeft, 'pastorale overwegingen en lezingen': priesters dienen hun
handel en wandel te spiegelen aan het handelen en leren van Jesus de Goede Herder;
zij moeten ook opzien naar machtige en heilige voorbeelden uit hun stam, zelfs uit
hun onmiddellijke omgeving.
Het meest treft ons de zacht-milde toon, en tegelijk de als onweerstaanbaar
bezielende geest, van de schrijver der overwegingen; daarnaast de exegetische
accuratesse en belezenheid. Dezelfde belezenheid valt op in de 'pastorale lezingen',
waarvan elke, op grond van nieuwe documenten meestal, het onderwerp anders
belicht. En dankbaar zien we naar de schrijver op, die hart en geest, begaafdheid en
genade, onuitgeput aanwendt tot heiliging van herders en kudden.
Voor priesters dus; maar stellig ook voor leken.
Em. Janssen
Gilbert DE BONDT, De weg der waarheid. Dl 1: De geloofswaarheden;
2: Het christelijk leven; 3: De heilige Sacramenten. - Liturgisch
Kunstapostolaat, Abdij, Dendermonde, 1950, 198-176-220 pp., Fr. 35-34
en 36.
Deze nieuwe handboeken bekoren onmiddellijk de lezer.
De klare indeling valt in de smaak, en het licht en open voorkomen van de tekst
nodigt onmiddellijk uit tot lezing. Wat de inhoud betreft, hebben deze handboeken
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de grote verdienste zich te beperken tot het voornaamste en dat uiteen te zetten in
een eenvoudige en verstaanbare taal, in concrete en sprekende gezegden. De leerlingen
zullen zeer gemakkelijk de leerstof verwerken en beheersen. De proefvragen zullen
daarbij nog prikkelen tot persoonlijke inspanning. De Christus' figuur staat sterk op
het voorplan, en zal onvermijdelijk zijn invloed laten gelden.
J. Markey
THEOPHILUS, Christusuren. - 4e druk, Een keuze uit de vroegere drie
deeltjes. - Lannoo, Tielt, 1949, 96 pp., ing. Fr. 30, geb. Fr. 52.
Het lijkt wel een eigen kenmerk te zijn van de vroomheid van ons volk, dat het bidden
wil in schoonheid en zijn kunstzin tot voor Gods aanschijn meedraagt. Daar ligt
wellicht het geheim van de diepe en blijvende invloed die 'Christusuren' op velen
hebben uitgeoefend.
In deze vierde druk werd het waardevolste uit de vroegere drie deeltjes in één
bundeltje samengelezen. Het wordt ons aangeboden in een keurige, eenvoudige en
sober-voorname uitgave, die geheel bij de inhoud past.
L.M.
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L'Humanisme et la grâce. Semaine des Intellectuels Catholiques (7 au
14 Mai 1950) organisée par le Centre Catholique des Intellectuels français.
- Editions de Flore, P. Horay, Parijs, 1950, 224 pp., Fr. Fr. 300.
Van al de onderwerpen, die tot nog toe op deze jaarlijkse vergaderingen werden
behandeld, was dit wel het interessantste, het meest actuele, waar ook tegenwoordig
het meest om gestreden wordt: de verhoudingen tussen de menselijke natuur in haar
volle en normale ontplooiing en de goddelijke genade. Als vroeger waren op deze
Meidagen weer de élite aanwezig van de Franse katholieke wereld, samen met
verscheidene hoogstaande vertegenwoordigers uit het buitenland. Zoals trouwens
onvermijdelijk was, is de behandeling der verschillende aspecten van het probleem
nogal ongelijk. Sommige referaten zijn eerder zwak; andere nogal verward en
grootsprakerig; enkele toch van grote waarde. P. Beirnaert geeft enige rake
opmerkingen over de verhoudingen tussen ons psychisch determinisme en de genade.
Verder horen wij nog Claudel, Guardini, St. Fumet, P. Henry en Kan. Mouroux. Het
beste, zoals trouwens ook het vorig jaar, lijkt ons de studie van J. Guitton over het
tegenwoordig zo gesmaalde onderwerp: het wezen zelf van onze menselijke natuur.
P. Fransen

Psychologie
L.C.T. BIGOT, Ph. KOHNSTAMM en B.G. PALLAND, Leerboek der
Psychologie. - J.B. Wolters, Groningen, 1949, 3e druk, 450 blz., geb. f
11,50.
Een boek, dat bestemd is voor de steeds groter wordende groep van studerenden voor
de akten M.O., waarvoor kennis van psychologie vereist wordt. Het is een werkelijk
degelijk en uitgebreid werk, dat ook door academici en zelfs studenten in de
psychologie met veel vrucht zal worden gebruikt. Wij hadden reeds lang behoefte
aan een boek, dat een omvangrijk wetenschappelijk overzicht geeft van de activiteiten
en verworvenheden op de verschillende domeinen der psychologie. Dat dit boek
binnen vier jaar drie drukken beleefde toont duidelijk, dat het aan deze behoefte
tegemoet komt.
A. Schrijnemakers
L.C.T. BIGOT, Psychologie, Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve
van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen, - J.B. Wolters,
Groningen, 1949, 10e druk, 198 blz., f 2,75, geb. f 3,25.
Dit boek vormt het eerste deel van Paedagogiek, handboek voor opvoedkunde ten
dienste van kweekscholen in vier delen. Het is overzichtelijk en duidelijk en voldoet
aan de wetenschappelijke eisen. Het is verheugend, dat men van de onderwijzers
eist, dat ze zich op dit belangrijke gebied niet tevreden stellen met een aan het oude
kweekschoolpeil aangepaste schoolboek, doch dat ze zich opwerken tot de wereld
der actieve wetenschapsbeoefening. Het boek van Bigot biedt een goed uitgangspunt
om dieper door te dringen in de veelzijdig problematiek der psychologie.
A. Schr.
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T. BOUMA. Geschiedenis-didactiek en denkpsychologie, - J.B. Wolters,
Groningen, 1949, 27 blz., f, 0,95.
Een onderzoek betreffende de toepassing van denk en leerpsychologie bij de didactiek
van de Vaderlandse Geschiedenis op de lagere school. Uit dit onderzoek blijkt de
mogelijkheid het kinderlijke leren te vormen en het leerresultaat op te voeren, door
de leerlingen inzicht te geven in eigen leermethoden en deze te doen verbeteren.
A. Schr.
R. PINTNER en W.N. DUROST, Lagere school test (3e-4e klas), - J.B.
Wolters, Groningen, Model 1 en 2 met handleiding, sleutel en klassestaat,
per model f 1,25.
De mentale leeftijden van 8-9 jaar werden tot nog toe niet adaequaat bestreken.
Luning Prak heeft deze kloof overbrugd door een Nederlandse bewerking van de
Pintner-Durost test te presenteren.
Hij bestaat uit een leesinhoud en
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een plaatjes-inhoud, waardoor twee afzonderlijke Intelligentie-Quotienten kunnen
bepaald worden. Door de vergelijking van deze twee termen kan men enigszins een
inzicht krijgen in de persoonlijkheidsstructuur van het kind.
A. Schr.

Sociologie en economie
Robert de VLEESCHAUWER, L'organisation professionelle de
l'économie. - Weissenbruch, Brussel; Libr. Générale de Droit et de
Jurisprudence, Parijs, 1950, 472 pp.
De ondertitel van dit werk (Examen critique des projets, tendances et réalisations
suivi d'un Avant-Projet de loi raisonné), wijst op zijn inhoud en doel.
Het eerste deel, dat aantonen wil hoever wij in België gekomen zijn, vangt aan
met een kort overzicht van de werkgevers - en werknemers-organisaties; hierop volgt
de behandeling van de schuchtere pogingen ('l'ébauche....') tot wettelijke
beroepsorganisatie, de wetsvoorstellen van de Heren Heyman en Van Ackere, het
'voorontwerp' van de Heer Velge, de aanbevelingen van het 'Studiecentrum voor
Hervorming van den Staat', het gouvernementeel wetsvoorstel van 15 November
1938, de publiekrechtelijke organisatie van enkele vrije beroepen (advocaten,
wisselagenten, geneesheren), de beroepsorganisatie tijdens en na de oorlog, de wet
van 20 September 1948 over de organisatie van de economie (enkel in zover ze
handelt over de Centrale Raad en de Beroepsraden). Deze uiteenzetting, die zeer
uitgebreid en nauwkeurig is, strekt er vooral toe twee jammerlijke tekorten in het
licht te stellen: alle besproken ontwerpen en de wet van 1948 werken een
onaanvaardbaar etatisme in de hand door de hoofdrol aan de Staat toe te kennen.
Aan deze toch blijft steeds de beslissing overgelaten, terwijl de beroepsorganisatie
enkel bestaat om de Staat voor te lichten. Om dat etatisme tegen te gaan, moet het
beslissingsrecht aan de beroepsorganisatie zelf toegekend worden; aan de Staat blijft
dan enkel de bevoegdheid voorbehouden toezicht uit te oefenen over het aanwenden
van die publiekrechtelijke beslissingsmacht. Van de andere kant mag
publiekrechtelijke bevoegdheid aan de beroepsorganisaties toegekend worden enkel
en alleen; indien deze werkelijk alle beroepsgenoten, zowel werkgevers als
werknemers, vertegenwoordigt, hetgeen noodzakelijk vereist dat voor beiden
verplichtend lidmaatschap ingevoerd wordt. Maar is het toekennen van die
publiekrechtelijke macht en dat verplichtend lidmaatschap, samengaande met het
heffen van verplichtende bijdragen, grondwettelijk? De Belgische grondwet - in
tegenstelling met de Nederlandse - voorziet immers geen 'openbare lichamen van
beroep en bedrijf waar 'de wet verordenende bevoegdheid aan kan geven' (Cf.
Nederlandse grondwet, art. 152-154).
De schrijver tracht aan te tonen dat het bezwaar van ongrondwettelijkheid niet
gegrond is. Wij zien immers, merkt hij op, dat de wettelijke inrichting der vrije
beroepen, die hij beschreven heeft, publiekrechtelijk is, met verordenende macht,
verplichtend lidmaatschap en verplichte bijdragen.
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In het tweede deel - het eigen wetsontwerp - krijgen wij een proef van
verwezenlijking der princiepen die in het eerste deel beschreven zijn. Het concreet
plan dat ons hier voorgehouden wordt is, wat de details betreft, voor critiek vatbaar.
De hoofdzaak er van, en in de eerste plaats de principiële grondslag waarop het steunt,
komt geheel overeen met hetgeen de encycliek 'Quadragesimo Anno' ons voorhoudt
omtrent het herstel der sociale orde door de oprichting van georganiseerde
'beroepsstanden'.
Moge dan deze grondige studie het zijne er toe bijdragen om ons tot een gezonde
beroepsorganisatie te brengen.
K. du Bois
Prof. Dr C. VERLINDEN, De dubbele cyclus der economische evolutie.
Inleiding tot de algemene economische geschiedenis. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 218 pp.
Dit boek bestaat uit twee delen
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van gelijke lengte: het eerste geeft ons een korte geschiedenis van het economisch
gebeuren, door de eeuwen heen; het tweede bestaat uit een verzameling van
geschiedkundige documenten: teksten van contracten en dergelijke, materiaal waarop
de geschiedkundige kan steunen. De schrijver zegt ons dat zijn werk 'niet bedoeld
is voor specialisten in dit vak'. Hij heeft 'gedacht zowel aan het publiek, dat meer en
meer belang stelt in het economisch verleden, als aan zekere categorieën van
studenten. Zowel de ene als de andere groep (heeft hij) willen helpen economisch te
leren denken over toestanden uit vergane eeuwen'. Hij wilde daarenboven
'niet-ingewijden enigszins aan de arbeid van de historicus laten deelnemen'. Heeft
hij deze doeleinden bereikt? Zonder twijfel: zijn werk laat zich vlot en aangenaam
lezen, het brengt veel kennis bij en stelt, als het ware tastbaar, de ontwikkeling van
het economisch leven voor. De verzamelde teksten schijnen eerder voor studenten
dan voor de doorsneelezer bedoeld, ofschoon ook deze laatste ze met belangstelling
zal doorbladeren. Om al deze redenen moet de lezing van dit boek aan niet-specialisten
warm aanbevolen worden.
Professor Verlinden wil echter ook de specialisten bereiken nl. om hun stelling voor
te houden en te bewijzen: hij wil hun aantonen dat de economische ontwikkeling
niet gestadig, de eeuwen door, plaatsgreep. Er was integendeel een deining. Een
eerste cyclus, die in de voor-historische tijd begon, bracht het tot een toppunt met
de wereldeconomie, van het Romeinse Rijk in zijn bloeitijdperk. Hierop volgde een
diep verval, waarop een tweede cyclus aanving. 'Het hoogtepunt van deze tweede
cyclus werd op onze dagen bereikt'. Staat dan een nieuw verval in een betrekkelijk
nabij verschiet? Het wordt ons bijna geïnsinueerd en een ernstige waarschuwing
luidt: 'Het verleden leert ons dat het verval van de schitterendste beschaving geen
mythe is. Deze waarschuwing is voorzeker gegrond. Wij durven echter in twijfel
trekken of wij reeds aan een tweede toppunt gekomen zijn. Wij menen ook dat niet
iedere specialist zal aannemen, dat het cyclusstelsel zich als ordeningsstelsel aan de
geschiedschrijver opdringt waar het de economische geschiedenis geldt.
K. du Bois
België in 1949, (De Gids op Maatschappelijk Gebied, Speciaal num. mer,
nr 4-5 (April-Mei) 1950). - Arbeiderspers, Brussel, Postchèque R. 837.01,
1950, pp. 233-520, Fr. 75.
Evenals verleden jaar 1948 geeft De Gids in deze dubbele aflevering een leerrijk
overzicht over het gebeurde in 1949 op godsdienstig, sociaal, economisch en politiek
gebied. Dat overzicht bestaat uit tien bijdragen. Ze munten uit door zakelijkheid: de
schrijvers slaagden er in het gebeurde nauwkeurig weer te geven en tevens de evolutie
te laten uitkomen die zich in de loop van het jaar voordeed. Ze beperken zich echter
geenszins tot een loutere weergave van dat gebeurde: ze beschouwden het critisch
en schrokken er niet voor terug de door hen vastgestelde tekorten aan te stippen. Wij
bevelen dan ook de lezing van deze publicatie warm aan; ze blijft nog steeds actueel,
nu vooral om, in het licht van 1949, 1950 beter te begrijpen.
K. du Bois
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Prof. Dr P.J. BOUMAN: Sociologie Begrippen en Problemen. Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. Voor Nederland:
N.V. Dekker & van de Vegt, Nijmegen, vierde dr., 1950, 196 blz. f 6,90
en f 8,90.
Een boek, dat tien jaren na zijn verschijnen een vierde druk beleeft, behoeft geen
bijzondere aanbeveling; het heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Wijzigingen zijn er
slechts betrekkelijk weinig aangebracht; de literatuur is bijgehouden. Er valt
ongetwijfeld zeer veel uit te leren voor hem, die zich in de studie van het sociale
leven wil gaan verdiepen.
In het Voorwoord bij de vierde druk zegt S. niet voldaan te zijn over zijn inleiding
tot de sociologie. Zou dit niet voornamelijk hieruit voortkomen, dat S. die door
probleemstelling en begripsvorming wil geraken tot een voorstelling 'van de
wezenlijke inhoud en betekenis van het menselijk leven in groepsverband', d.w.z.
tot de kennis 'van de maatschappelijke
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verschijnselen als zodanig' (Woord vooraf, blz. 6) niet tot de éne algemene
grondgedachte weet te geraken? Deze is uitsluitend in de sociologische redelijkheid
te vinden.
Arn. B.

Literatuur en cultuurleven
Renaat VEREMANS, Herinneringen aan Felix Timmermans. Met
bijdragen van Ernest Claes, U. van de Voorde, Lode Baekelmans, O. van
Rompay, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris
- en acht-entwintig reproducties uit het teken- en schilderwerk van Felix
Timmermans. - Vink, Antwerpen, 1950, 232 pp., geb. Fr 150.
Dit verzamelboek bevat vele opstellen: van Ernest Claes die het 'voorwoord' schrijft
en verder nog eens een 'inleiding'. Van Timmermans zelf die op zijn beurt Claes
inleidt. Van Baekelmans, de vriend en broeder in het gilde der letterkundigen. Van
Van de Voorde, die het dichterschap van de overledene nauwkeurig te schetsen weet.
Van Bomans, die voor Noordelijk Nederland getuigt. Wij vernemen over Timmermans
in Zwitserland en in Duitsland; maar de grote bijdrage komt van Renaat Veremans,
die persoonlijke herinneringen ophaalt. En waarlijk, deze mochten verteld.
Leren we een nieuwe Timmermans kennen? Neen! het is de Timmermans van
Tralbaut's Zo was de Fé; behalve dat hier verscheidene mensen getuigen, dat het
teken en schilderwerk nog eens hetzelfde openbaren, en dat het boek bijna rijk is
uitgegeven.
Meer en meer valt het op: de Timmermans van de boeken is die van het dagelijks
leven. En terwijl men vroeger het typische en schilderachtige bekeek, tot verkleinens
toe, ziet men nu beter het gulle, het vrome, het dichterlijke, het menselijke. Langzaam
komt de Fee op een afstand te staan; voor wie hem aandachtig beschouwt, groeit
daarbij zijn gestalte.
Verzamelboeken als deze zijn altijd welkom. Over onze grote schrijvers weten
we nooit te veel; dit werk met de smaak en de sfeer van Timmermans zelf, leest
daarbij heel prettig. Toch hadden wij het liever meer uitgebreid gezien (heel wat
méér mensen weten over hem te vertellen), het levensbeeld meer compleet en
harmonisch. En het meest behoeven we thans een studie-boek over Timmermans:
zodat hij eindelijk, door een criticus-met-gezag, naar waarde en gewicht geschat
worde en gewogen. Bij ons, slordig levende Vlamingen in de hedendaagse culturele
wanorde, zou veel van hem kunnen vergeten worden en verloren gaan.
Em. Janssen
Stefan ZWEIG, Balzac, De roman van zijn leven. Oorspronkelijke titel:
Balzac, Der Roman seines Lebens, vertaling: F.W. van Heerikhuizen. C.V. Allert de Lange, Amsterdam, 1950, 468 pp., f 10,50.
Van het laatste posthume werk, dat van Stefan Zweig (pl.m. 1942) door de goede
zorgen van Richard Friedenthal in 1946 verscheen, bezitten wij nu de Nederlandse
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vertaling. Reeds in 1921 publiceerde Stefan Zweig, voor wie de cultus der 'groten'
in de kunst steeds kenmerkend is geweest, in de serie Baumeister der Welt een kleiner
opstel over Balzac. Sindsdien heeft hem de figuur van Balzac niet meer losgelaten
en, wat Zweig bij voorkeur noemde 'zijn grote Balzac', had zijn hoofdwerk moeten
worden. In het nawoord van Friedenthal kan men lezen hoelang Zweig met deze stof
geworsteld heeft, en hoe ten slotte dramatische omstandigheden hebben belet, dat
Zweig persoonlijk sijn werk voltooide.
Wij staan hier voor de vrucht van meer dan een kwart eeuw Balzac-studie, van de
hand van een schrijver, die meer dan wie ook door zijn eigen begaafdheden
voorbestemd scheen een cosmische figuur als Balzac te kunnen omvatten. Uit zijn
andere werk wisten wij reeds hoezeer bij Zweig een zuiver afgestemd gevoel voor
nuancen gepaard gaat met een feilloos vermogen die nuancen uit te beelden. En zo
blijkt Balzac, de emotionele, de stemmingsmens, die een verbeeldingswereld wist
te scheppen, wier rijkdom slechts met die van een Shakespeare kan vergeleken
worden, hier in Zweig de biograaf te
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vinden, die dank zijn artistieke affiniteit hem geheel weet te omvatten, en ook als
een éénheid aan ons weet voor te stellen.
Het was een zware taak voor de vertaler zich op de hoogte van het oorspronkelijke
werk te handhaven. De vertaling is dan ook zeer ongelijk. Naast passages, die men
in het nederlands gedacht zou wanen, komen er voor, die nog zwevende zijn tussen
het Duitse en nederlandse taaleigen. Veel stroefs had de vertaler kunnen vermijden,
als hij de fragmenten uit Balzacs werk in het frans had opgenomen: zou de nederlandse
uitgave hierdoor bovendien niet nog aantrekkelijker geworden zijn dan de duitse?
Het werk, dat de firma de Lange zeer verzorgd heeft uitgegeven, zou er ons nog
dierbaarder door geworden zijn.
P.t.S.
Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van Europa,
onder redactie van Dr O. NOORDENBOS, Dr K.F. Proost en Theun de
Vries. - Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem, per deel f 2,90.
Abonnementsprijs op de gehele serie, per nummer f 2.60.
I. Dr D. LOENEN, Het Griekse Geweten: Socrates en Athene. 1949, 62 pp. - De
schrijver kent het oude Athene als geen ander in Nederland. In verschillende
geschriften heeft hij volop blijk gegeven de problemen te hebben doorgrond. Daarbij
zijn die studies beslist gegroeid in een scherpe confrontatie met het heden en dat
geeft van Loenens geschriften ook die boeiende facetten. Ook deze studie is
voortreffelijk omdat ze direct diep ingaat op Socratische methode en Socrates' leer
in de kern doorschouwt. Socrates' grote verdienste - de dialectiek en de ethica in de
wijsgerige studies en ook in de practijk op de voorgrond te hebben geplaats - wordt
pakkend beschreven en overal is dat grote, woelwaterige Athene de achtergrond.
II. Dr H. WAGENVOORT, Gistendie cultuur: Cicero, 1949, 62 pp.
Het behoort tot de meest interessante kanten van Cicero's enorme activiteit dat hij
in al zijn woorden en geschriften zich zelf en zijn tijd projecteert. Overal beluistert
men de talloos vele problemen van een philosopherend staatsman in een buitengewoon
woelige en beslissende periode van het Romeinse Rijk. De grote verdienste van Prof.
Wagenvoort is o.m. dat hij ook niet-classici zo vertrouwd maakt met de materie. Er
komt heel wat 'kijken' in Cicero's geschriften en wie niet vertrouwd is met 'het
Romeinse forum' belandt vaak op een terrein waar het wemelt van vaagheden. Dit
is een heldere uiteenzetting en voor de nieuwe Europese samenleving steekt er menig
waardevolle les in Cicero's geschriften. Een voortreffelijke, korte en toch alle
voornaamste facetten aanduidende studie, die daarbij zeer boeit door aangename stijl
en omlijsting. Vier goede illustraties brengen ons aanstonds 'zoveel eeuwen terug'.
III. THEUN DE VRIES, Leerschool voor Barbaren: Karei de Groote, 1949, 66 pp.
Hoewel uiteraard een figuur als Karei de Groote niet mag ontbreken in de opgezette
serie en ook de lijn in de doelstelling van de reeks gehandhaafd wordt, kan ons dit
deeltje niet die geestelijke horizont openen als bij de voorafgaande nummers. Er
staan flitsende gedachten in en soms springt ineens een tafereel-beschrijving pakkend
naar voren. Ook staan er fraaie stilistische formuleringen. Over het geheel hangt een
'inkijk' die toch vele vraagtekens doet plaatsen. Het gemaakte schilderstuk geeft vele
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goede onder- en zijstukken maar het geheel kan ons toch niet zo zeer boeien. Is het
terrein hier te breed, liggen de problemen hier ook te zeer om de figuur heen of is
de gehele visie ietwat te zeer 'eigentijds'?
IV. Dr J.B. KNIPPING O.F.M., Hooglied in Steen: De Kathedraal, 1949, 66 pp.
Een prachtig boekje. Het moge ieder aangeraden worden die naar Frankrijk gaat.
De kathedralen zijn het symbool van het geloof en getuigen van het diepe geestelijke
leven van onze Middeleeuwse voorgangers, van hun geestdrift voor de
verwezenlijking van een gemeenschappelijk werk. Het geloof, dat bergen verzet,
heeft de kathedralen gebouwd. Zij spreken de bijzondere taal van theo-
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centrisch, van bovennatuurlijk leven. De enthousiaste erudiete, zo heldere schrijver
zegt zelf op het eind van dit mooie boekje zo juist.... 'de bouwmeesters der kathedralen
beseften en heel het volk met hen, dat zij bouwden voor de 'Koning der eeuwigheid'.
Uit de overtuiging is de kathedraal geboren. De kathedralen: onzegbaar schone
getuigen van een groots verleden en - God geve - nog steeds herauten op moderne
heerbanen. Een vijftal illustraties geven een schone omlijsting. - Gaarne feliciteren
wij van uit deze plaats de uitgeefster met de reeks. De boekjes bieden uitstekend
opbouwend materiaal, zijn typografisch keurig verzorgd en mogen een bijdrage
leveren voor het altijd boeiende adagium: 'In het verleden ligt het heden, in het nu
wat worden zal'.
Dr W. Theunissen
Eugène FROMENTIN, De oude Meesters. De Vlaamse en de Hollandse
schilderkunst van Van Eyck tot Rembrandt. Vertaling van J. Tersteeg. Met
ruim honderd afbeeldingen. - N.V. Leidsche Uitg. M., Rijswijk, 1950, 288
pp., f 7,90.
Het was voor mij een blijde verrassing toen ik het beroemde boek van Eugène
Fromentin: 'Les maitres d'Autrefois', in een Nederlandse vertaling op mijn schrijftafel
vond. Reeds jaren geleden had ik dit werk in de oorspronkelijke taal gelezen, en in
mijn geest was achtergebleven een vage herinnering aan enkele schone beschrijvingen
van beroemde meesterwerken der schilderkunst. Nu ik dit werk opnieuw las heeft
het mij weer volkomen geboeid. Het bezit nog steeds een frisheid en actualiteit, eigen
aan de voorname scheppingen van de menselijke geest. Wat E. Fromentin aan
historische bijzonderheden vertelt in dit boek, is vaak door het modern onderzoek
achterhaald, en dus verouderd. Terecht heeft dan ook de vertaler in bescheiden
voetnoten correcties aangebracht op geschiedkundige onjuistheden. De aesthetische
oordelen evenwel, die Fromentin hier geeft hebben nog hun volledige waarde. Men
behoeft het niet met alles eens te zijn, wat ook moeilijk te verwachten is wanneer
het gaat over de waardering van schoonheid, maar telkens ontdekt men toch dat hier
een man spreekt van zeer fijne smaak, die bovendien veel gezien heeft en nagedacht.
Zijn oordelen b.v. over Rubens en Rembrandt kan men bij de beschouwing van deze
meesters niet meer negeren.
In een goede vertaling wordt ons dit alles voorgezet. Bovendien bevat deze uitgave
een uitgelezen collectie van ruim honderd afbeeldingen, die aldus vele beschreven
kunstwerken ons nog meer nabij brengen.
Een fraaie uitgave van een heerlijk boek!
C. de Groot
Wilhelm E. MüHLMANN. Mahatma Gandhi. Der Mann, sein Werk und
seine Wirkung. - Verlag-Mohr (P. Siebeck), Tübingen, 1950, VIII-298
pp., ing. DM 8, geb. DM 10.
Dit werk levert ons een nauwkeurige, zorgvuldig opgebouwde studie van het religieuze
en politieke werk van de grote Mahatma. Na een korte overzichtelijke schets van
Gandhi's leven en het religieuze en politieke kader van India gaat de S. onmiddellijk
over naar zijn twee voornaamste onderwerpen. De beide delen lijken ons niet helemaal
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van hetzelfde gehalte. Bij het eerste: 'De religieuze mens Gandhi', kunnen wij niet
ontkomen aan de indruk van een uitgebreide boekenstudie, waar de levende mens
werd vergeten. De S. heeft een grote kennis van de religieuze schriften van India,
maar hij is niet in staat door de citaten heen naar de ziel te grijpen, en voor ons
Westerlingen iets levends uit te beelden. Ons wantrouwen in zijn geleerde
vergelijkingen van teksten en religieuze praktijken wordt nog versterkt, wanneer wij
zijn oordeel horen over reli gieuze feiten en instellingen. Zijn studie echter over de
politieke methodes van Gandhi is buitengewoon interessant, zeer goed bestudeerd
en systematisch uitgewerkt. Meesterlijk is echter de studie van de politieke ethiek
van de geweldloze weerstand bij Gandhi en zijn volgelingen, waarin dezen aan de
wereld de paradox hebben voorgehouden van een diep mystische godgelatenheid
samen met een politiek aktieve doelbewustheid, die nooit versaagde. Ten slotte volgen
nog enkele beschouwingen over Gandhi's houding tegenover moderne culturele en
sociale problemen.
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Kortom een boek, dat in deze tijden van verwarring en latente revolutionnaire
spanning doet nadenken, en op zijn minst de hoogste verantwoordelijkheidszin
opwekken moet. De waarde ervan wordt nog verhoogd door een uitgebreide
bibliographie.
P. Fransen
Yves SIMON, La civilisation américaine (Questions Disputées). - Desclée
De Brouwer, Parijs-Brugge, 1950, 272 pp.
Enkele Franse vrienden verzochten de heer Simon een boek te schrijven over de
verschillende aspecten van de hedendaagse Amerikaanse beschaving. Hij oordeelde
die taak boven zijn krachten. Daarom richtte hij zich tot een groep vrienden, meest
alle professoren aan de Onze-Lieve-Vrouwe-Hogeschool in Indiana, waar hij zelf
van 1938 tot 1948 doceerde. Hij bepaalde zelf de geest, het plan en de methode van
het werk. Hierdoor krijgen wij een beschrijving van de hand van specialisten, die
ons, Europeanen de toestand zodanig voorhouden dat wij hem kunnen realiseren.
Zij behandelen achtereenvolgens: de arbeidersbeweging, het landelijk leven, het
familieleven, het negervraagstuk, de economische inrichting, de binnenlandse politiek,
de buitenlandse politiek, het onderwijs, de godsdienstige toestand, de Amerikaanseen de wereldletterkunde. Alle schrijvers stellen zich uitgesproken op het katholiek
standpunt en ze laten niet minder de schaduwzijde als de lichtzijde uitkomen, ook
wanneer ze ons willen laten inzien hoe het katholiek leven zich in hun vaderland
ontwikkelde.
K. du Bois
Dorothy DONNELLY, The golden Well. An Anatomy of Symbols. Sheed & Ward, Londen, 1950, XIV-192 pp., geb. Fr. 95.
Dit is een fijnzinnig, vlot-geschreven essay, handelend over een aantal uiterst
eenvoudige beelden en symbolen, waarin de mensen sedert onheuglijke tijden de zin
van leven en dingen aanschouwelijk hebben gemaakt. Zo is b.v. de symboliek van
het veilige huis, de sterke muur, de open of gesloten deur, het onverhoedse
aankloppen, het lichtend venster en het venster waardoor men naar buiten kijkt, het
dak met de schoorsteen, de woning met de haard, de lamp 'and all good things'; en
verder het verlaten van het huis, de duisternis, het woud, de tocht door de nacht, het
verdwalen, de ontmoeting langs de weg, het licht in de verte, de thuiskomst, enz. Na
enkele beschouwingen van meer algemene aard, toont de auteur met mooi gekozen
voorbeelden aan hoe deze symboliek wordt teruggevonden niet alleen in de poëzie,
de epen en de sprookjes van alle talen en volkeren, maar ook in de Bijbel - zowel in
de historische boeken als in de psalmen en het Hooglied - en tenslotte ook nog in de
Evangelies. Op treffende wijze wordt betoogd hoe Christus in de Blijde Boodschap
aan geheel deze spontane en zeer menselijke verzinnebeelding haar rijkste inhoud
en tevens ook haar diepste schoonheid en betekenis heeft geschonken. Wie dit boekje
kan lezen in de geest waarin het geschreven is, zal er wellicht - en niet zonder
geestelijk genoegen - uit leren de gewone dingen van het leven weer eens in hun
echte en oorspronkelijke perspectief te bekijken.
L. Vander Kerken
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Geloof en Wetenschap. Levensbeschouwing en Levenshouding van de
Academicus. - Dekker & van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1950, 151 pp.,
f 4,75.
De katholieke Studentenvereniging Veritas te Utrecht heeft bij haar twaalfde lustrum
een aantal geleerden uitgenodigd om de verschillende aspecten van 'Geloof en
Wetenschap' te belichten, niet alleen Katholieken maar ook Protestanten. De lezingen
en inleidingen, daarbij gehouden, zijn verenigd in dit boek. Als tiende spreker trad
Prof. van Melsen van Nijmegen op en gaf een overzicht en samenvatting van zijn
negen voorgangers.
De conferenties die deze bundel bevat staan op een hoog peil, zodat het de
studenten-bezoekers dezer voorlezingen wel eens zwaar gevallen moet zijn ze te
volgen. Zo zullen b.v. de lezingen van Prof. Dooyeweerd en van Prof. Peters C.ss.R.
wel niet door allen onmiddellijk begrepen zijn. In deze uitgave kan alles nog eens
rustig overdacht worden. Het verschil in
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standpunt tussen de twee Protestantse en de overige sprekers komt, zoals ook van
Melsen opmerkt, duidelijk tot uitdrukking. Zoals bij een dergelijke bundeling
gewoonlijk geschiedt, worden de problemen meer helder gesteld en belicht dan dat
er voor alle een afdoende oplossing wordt gegeven.
J.v.H.
Wilhelmina von HILLERN-BIRCH Gier-Wally. Vrije bewerking door
Jean DU PARC. Vink, Antwerpen, z.j. 303 pp., geb. Fr. 105.
De heroïsch-spannende film Gier-Wally werd, bij ons gelijk elders, veel vertoond
en is nogal bekend; het heeft dus zin het daarin verwerkte verhaal onder de mensen
te brengen. Hier is het, soepel naverteld door Jean du Parc die alles overbrengt in
een christelijke sfeer. Hier is een verloop dat men volgt met aandacht, spanning,
ontzetting; misschien denken sommigen aan een groots gebeuren, een 'brok epiek'.
Persoonlijk zijn we niet zo enthousiast. De avonturen van Gier-Wally, die met
Beren-Josef zal trouwen, zijn een tè duidelijke modernisering van oudgermaanse
heldensagen. Even wild en geweldig, even kosmisch en heroïsch als de Nibelungen
bij voorbeeld, wil het nieuwe verhaal zich voordoen. Dat geschiedt niet zonder
onwerkelijkheid; en naar ons oordeel hoort zulke romantische overdrijving bij een
nu verdwenen en verouderde geest. Niet alles was daarin verkeerd, en het boek heeft
grote hoedanigheden; het gaat echter té duidelijk en overdadig van een tendenz uit,
om een waardevol kunstwerk te mogen heten.
Em. Janssen
Dr Wilhelm SAHNER: Katholische und Evangelische Seelsorge des
Deutschtums in Holland. Kirchliche und kulturelle Gliederung. Eine
Kirchen-missionsgeschichtliche und pastoral-theologische Studie. Mit
einem Geleitwort von Univ. Prof. D. Dr Georg Schreiber. - Münster,
Verlagsdruckerei Lechte, Emsdetten, Westf., 1950, 291 pp., geb. D.M. 8.
Het is vermoedelijk de eerste keer, dat dit onderwerp met een dergelijke uitvoerigheid
en op grond van een zo uitgebreide documentatie behandeld wordt, als het in het
boek van Dr Sahner gebeurt. De schrijver heeft zich de moeite getroost over het
geestelijke en culturele leven van Duitse katholieken en protestanten in Nederland
alle gegevens te verzamelen (tot najaar 1940) die voor de behandeling van het
onderwerp nuttig schenen. Op enkele uitzonderingen na is er geen klooster, geen
school, geen organisatie overgeslagen en men moet de auteur dankbaar zijn, dat hij
de anders moeilijk te bereiken gegevens door ongetwijfeld moeizaam werken in een
boek heeft weten te verzamelen. Bijzonder verdienstelijk is daarbij, dat Sahner zich
niet beperkt tot het Nederlandse moederland, doch in de behandeling ook overzeese
gebiedsdelen betrekt. Wij worden op deze wijze nauwkeurig ingelicht over de sterkte,
de positie en het geestelijke werk van Duitse katholieken en protestanten in Indonesië,
West-Indië, maar ook in Zuid-Afrika, de Nederlandse nederzettingen in Brazilië etc.
Men kan echter de indruk niet van zich afzetten, dat bij dit conscientieuze
verzamelen van alle mogelijke feiten soms de werkelijke geestelijke problemen niet
scherp genoeg aan het licht treden. Het accent van het boek ligt teveel op de stof en
minder op de problemen, de ideeën, de door de tijdsomstandigheden en door
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verschillende geestelijke stromingen ontstane spanningen. Want het zo breed
uitgesponnen beeld van de Duitsers in het buitenland moet ook, zij het slechts in
zekere mate, de vraagstukken weerspiegelen, die het Duitse en Nederlandse volk
bezighouden. Deze tekortkoming neemt echter geenszins weg, dat men het
pionierswerk van het verzamelen van de stof ten zeerste moet appreciëren.
Dat door een dergelijke wijze van beschrijving soms een objectiviteit wordt
toegepast, die men moeilijk kan aanvaarden, blijkt uit het feit, dat Sahner geheel
blind is voor de ingrijpende verandering welke in de Duits-Nederlandse verhouding
teweeg gebracht werd door de bezetting van Nederland in Mei 1940. In October 1940
verbood de Gestapo de schrijver het werk voort te zetten. Toch had deze nog
gelegenheid een voorstelling van zaken in Nederland van het jaar 1940 te geven, die
in geen enkel opzicht rekening houdt
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met de spanning en de tragische verwikkelingen, die door de bezetting waren ontstaan.
Het is dan ook te hopen, dat de schrijver in het voorgenomen vervolg daarmede
rekening zal houden en tegelijk dit eerste gedeelte in het licht van de werkelijke
gebeurtenissen aan een revisie onderwerpt.
Dr K.J. Hahn
J.W. KERSSEMAKERS S.J., Eloquentia Sacra. I. Handboek der gewijde
welsprekendheid. Uitg. N.V. Dekker en Van De Vegt., Utrecht, Nijmegen,
1950, 175 pp., f 6,90 en f 8,50.
Reeds verschillende jaren werkt P. Kerssemakers aan een handboek der
welsprekendheid. Nu is het tweede deel verschenen. Met dit, zo pas uitgekomen,
boek vervolgt hij zijn cursus van welsprekendheid. Het eerste deel dat enige jaren
geleden verscheen, was een handboek der profane welsprekendheid. Eloquentia sacra
I draagt als ondertitel: Handboek der gewijde welsprekendheid'. Nu wordt ons nog
'n derde deel beloofd: 'Eloquentia Sacra II, studiemateriaal voor de gewijde
welsprekendheid'. Daarmede zal P. Kerssemakers dan een nuttig en uitstekend werk
voltooid hebben.
Het boek, dat ons hier wordt aangeboden heeft vele voortreffelijke eigenschappen.
Het is een prettig werk door zijn frisheid, zakelijkheid en helderheid. Deze
eigenschappen maken ook, dat men de stof gemakkelijk kan overzien, wat de
bruikbaarheid ten goede komt. P. Kerssemakers werk bezit de kwaliteit van het
vermaarde handboek van v. Cooth en Lans: het is degelijk en verantwoord. Bovendien
vermijdt het de zwakke zijden van het overigens voortreffelijke boek der Hageveldse
professoren, nl. een toon die de moderne mens niet steeds meer boeit en aanspreekt.
P. Kerssemakers geeft in een goede zeventig bladzijden zijn theorie. Deze
beknoptheid heeft haar voordelen, immers: zo krijgt de leraar zelf de kans om ook
iets te vertellen. Vervolgens, wanneer men niet veel tijd beschikbaar stelt voor de
studie van de rhetorica, kan men toch een voldoende inzicht krijgen in de theorie.
En tenslotte houdt men tijd over voor practische oefeningen, wat zeker bij de kunst
der welsprekendheid uiterst belangrijk is. Vandaar ook dat de schrijver het grootste
gedeelte van dit boek wijdt aan de practijk door een keur van preken en voordrachten
in zijn werk op te nemen. Hierop kan men oefenen, en zó practisch studeren.
Op deze wijze is dit boek voor leraren en leerlingen zeer bruikbaar, en wordt
daarom gaarne aanbevolen.
C. de Groot

Geschiedenis
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. - Nijhoff, 's
Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, Deel V, Afl. 1-2, 1950, pp. 1-176,
jaarab. f 16,50, Fr. 250, voor studenten Fr. 200.
De bekende Leuvense professor van economische geschiedenis, Dr J.A. van Houtte,
geeft een degelijk en helder artikel over de makelaars en waarden (hotelhouders) te
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Brugge van de 13e tot de 16e eeuw (pp. 1-30); de doorgaans rijke waarden herbergden
de kooplui, schonken een stapelplaats voor hun waren en traden zelf soms als
tussenpersoon tussen kopers en verkopers op; toch vormden de makelaars een eigen
stand, die vooral in de eerste helft der 14e eeuw zeer bloeide, maar wier in vloed met
Brugge's verval afnam.
Prof. L.G.J. Verberne schrijft over G.K. van Hogendorp en zijn moedige
Verklaaring aan het Staatsbewind (pp. 31-62) van 1801, waarin deze zakenman
in volle Franse periode een herstel van de Oranje-dynastie verdedigde; deze
belangwekkende bijdrage is een soort rehabilitatie van Van Hogendorp, die
Colenbrander verkeerd typeerde. In de Aantekeningen brengt ons Dr Theo Luykx
een grondig artikel over de geboorteen sterfdata van Gravin Margareta van
Constantionpel en van haar vele kinderen, de stichters van de huizen Avesnes en
Dampierre; daarna schrijft W.F. Lichtenauer, naar aanleiding van een boek van G.
Doorman, over de industriële ontwikkeling van Nederland in het licht van de octrooi-
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wet van 1817. In de lange en uiterst interessante kroniek (pp. 87-144) worden alle
belangrijke publicaties over de geschiedenis der Nederlanden vermeld en beknopt
samengevat. Een reeks grondige besprekingen besluit dit nummer. De Bijdragen
blijken eens te meer het onmisbaar tijdschrift te zijn, voor al wie zich van de
geschiedenis der Lage Landen op de hoogte wil houden.
M. Dierickx
Synopsis historiae Societatis Jesu. - St. Alfonsus-drukkerij, Leuven,
1950, VI-820 kol., 32 × 23 cm, Fr. 300.
Toen in 1914 de Synopsis voor het eerst in druk verscheen, was zij voor intern gebruik
voorbehouden. Het is een goede gedachte geweest deze tweede uitgave, die in 1940
bij de 400ste verjaring van de stichting van de Sociëteit van Jesus moest verschijnen,
nu voor het grote publiek toegankelijk te maken. De hoofdbrok (kol. 8-607) bestaat
uit synchronistische tabellen van af Ignatius van Loyola tot 1940, waarop wij naast
de grote feiten uit de wereldgeschiedenis en de lijst van de pausen en van hun
apostolische brieven tot de Sociëteit, de hele, deels interne, geschiedenis der Orde
voor onze ogen zien ontrollen. Daarop volgt een lijst van alle Generaals, Assistenten
en Provinciaals der gehele Orde sinds vier eeuwen. Dan komen statistieken over het
ledenaantal en de missies, lijsten van de 24 heiligen, de 141 gelukzaligen, de 37
dienaren Gods en de honderden martelaren en ten slotte een overzicht van alle
Jezuïeten, die als predikant, missionaris, schrijver of wat dan ook naam hebben
gemaakt. Een uitvoerig register besluit het werk. Aangezien verscheidene historici
en archivarissen hebben meegewerkt, is de opgave van de namen, data en feiten tot
een zeldzame perfectie opgevoerd. Als beoordeling moge volstaan te zeggen, dat
een massa gegevens van het Jesuitenlexicon van Koch worden rechtgezet. Voor al
wie met de geschiedenis der Jezuïetenorde iets te maken heeft - en Latijn kent - is
dit zeker een onmisbare consultatiebron.
M. Dierickx
Elizabeth SEEGER, China. - N.V. Querido, Amsterdam, 1950, 376 pp.,
geb. f 8,90.
Een origineel, prettig, leerrijk boek. Het is niet een 'geleerde' geschiedenis van China,
maar een verhaal vol locale kleur en Chinese geest, een verhaal dat zich eer tot de
jongeren richt maar ook de ouderen en de intellectuelen veel genoegen zal bezorgen.
Wij horen er vertellen over de oude, oude keizers en over de verscheidene dynastieën,
maar vooral over ceremoniën, zeden en gebruiken, over de Wijzen: Lau-tse, Confucius
en Mencius, over het bouwen van de Chinese muur, over de opkomst van het
Boeddhisme, over letterkunde en schilderkunst, toneel en mooi porselein. In de vier
laatste eeuwen komen kooplui en zendelingen, begint de handel in Canton en dringt
de Westerse wetenschap binnen; het contact met 't Westen tast dit duizendjarig,
onmetelijk 'Hemels Rijk' in zijn kern, in zijn ziel aan: vaste tradities, eeuwenoude
gewoonten verdwijnen, de Boksers en later de Japanners rukken China binnen. Hierop
sluit het boek.
Behalve de eerste hoofdstukken over de mythische en legendarische tijden, die
wat verouderd zijn, is dit prettig geschreven verhaal wetenschappelijk verantwoord.
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Wij waarderen er vooral de eigenaardige trant van, het voorstellen van het typisch
Chinese, de levenswijze en religieuse cultus. De vele pentekeningen in het boek
toveren ons ook aanschouwelijk de Chinese wereld voor ogen. Wie sin heeft voor
sprookjes en poëzie, leze dit boek en hij zal China beter hebben leren kennen dan
door tien geleerde tractaten door te studeren.
M. Dierickx

Varia
Rinke TOLMAN, Landschappen en Seizoenen, Deel I, Lente: Deel II,
Zomer. - Born, Assen, 1950, 131 en 126 pp., f 3,90 per deel.
Ondanks de 21 publicaties die hij op zijn naam heeft staan, blijkt Tolman nog niet
uitgeschreven. Onvermoeid vertelt hij ook in deze twee deeltjes weer van zijn
omzwervingen in verschillende delen van ons land; en het moet erkend, hij doet dit
zo, dat men bewondering krijgt èn voor
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zijn opmerkingsgave èn voor de manier waarop hij de lezer mee laat genieten met
datgene wat hem zelf zo boeit. Toch ontkomt men aan het einde van de deeltjes niet
aan een zekere vermoeidheid: gemis aan systematische opzet is hier de oorzaak van:
door het louter vertellen van zijn ervaringen op zijn tochten kan de schrijver nog wel
20 zulke boeken gaan schrijven. Zou het geen aanbeveling verdienen wanneer een
zo bekwame veldbioloog eens meer wetenschappelijk te werk ging door de door hem
bezochte en gekende streek eens meer uit plantensociologisch oogpunt te gaan
beschrijven?
De schrijver hoede zich ook voor het louter gebruiken van Latijnse namen, waar
er vele goede hollandse aanwezig zijn. Goede foto's brengen afwisseling in de tekst
al hangen zij hier nauwelijks mee samen.
Dr. L.v. Nieuwenhoven
Edmond VERMEYLEN, Waarom het spinneweb? Zedelijke beschouwing
over de boekhouding. - Vermeylen, Antwerpen, z.j., 94 pp., Fr. 50.
Als een spin zo geduldig, zorgvuldig en methodisch moet de rekenplichtige te werk
gaan bij het inrichten, het bijhouden en wellicht nog meer bij het hervormen van een
boekhouding. Zijn werk brengt een verstrekkende verantwoordelijkheid mee. De
werkgever van zijn kant moet zich bewust zijn van de zware last die hij op de
schouders laadt van zijn boekhouder, hetgeen eisen stelt die wel eens bij het streven
naar bezuinigingen over het hoofd worden gezien.
De schrijver van deze brochure stelde zich tot doel, niet over de techniek van het
boekhouden te handelen, maar de aandacht te vestigen op de grondslag waarop moet
gebouwd worden indien men de boekhouding waarlijk doeltreffend en efficiënt wil
inrichten: het daadwerkelijk plichtsbesef dat én bij de werknemer én bij de werkgever
geboden zijn. Hij deed het met een diep sociaal gevoel. Een jarenlange ondervinding
maakte het de heer Vermeylen mogelijk tastbaar aan te tonen wat in de praktijk die
verplichtingen feitelijk inhouden, wat ze gebieden, hoe moeilijk het meermalen is
ondanks alles zich plichtsgetrouw van deze taak te kwijten.
K. du Bois.
J. VERSCHUEREN- C. MEUWESE, Nieuw-Guinea, uw naam is
wildernis. - Paul Brand N.V., Bussum, 189 blz. met foto's en kaarten, f
6.90.
Een zeer boeiend verslag over de verkenningstochten van twee wakkere
missionarissen. De populaire, gemoedelijke en vaak humoristische verhaaltrant doet
aan de wetenschappelijke waarde geen afbreuk. Het is ook een treffend optimistisch
boek, waar het gruwelijke wel niet wordt verzwegen maar toch het denken en handelen
van de primitieve bewoners eer van de gunstige zijde belicht wordt. Het is een
bijzonder kostbaar boek voor onze jongeren, die door de hoogst spannende avonturen,
die de beide ontdekkers beleefden, van het begin tot het einde geboeid zullen worden
en tevens het zware, dappere en toegewijde leven leren kennen van de pioniers in
dit missieland, dat tot heden, en niet zonder grond, the devil's own country heette.
M. van Steen
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Pieter van der MEER DE WALCHEREN, Klein Dagboek. - Uitgeverij
'Helmond', Helmond, 1950, 110 pp., geb. f 2,90.
Dit boek is de weergave van reisindrukken uit Duitsland. Naar aanleiding van de
Katholiekendag te Bochum (Sept, '49) deed schrijver een rondreis in de westelijke
zones met het doel de contactmogelijkheden tussen katholieken te onderzoeken. Zo
had hij de gelegenheid heel wat persoonlijkheden te ontmoeten, die werken aan de
religieuze wederopbouw. Het dagboek werd met delikate hand geschreven en
openbaart over het hedendaagse Duitsland heel wat aspecten die veel katholieken
ignoreren. Is echter zijn beoordeling van de Duitse Singmesse niet te hard?
P. Lenders
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid.
ALBRECHT, Guido, Drie koningenavond, met 66 rijmen voor de
koningstrekking. - G. Albrecht, Antwerpen, 1950, 3e druk, 31 pp., Fr. 50.
Algemene geschiedenis der Nederlanden onder redactie van Prof. Dr J.
ROMAIN e.a., Dl. 2: De volle Middeleeuwen 925-1305. - De Haan, Utrecht;
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, XXIV-548 pp., geïll., Fr. 300.
ARNDT, J.L., Zelfdramatisering. - H. Stenfert Kroese, Leiden, 1950, 67 pp.,
f 2,50.
AUSEMS. Dr A., Het grote verbond. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950,
3de druk, 232 pp.
BERGMAN, Prof. Dr R.A.M. over Anthropologie (Rede bij aanvaarding
Hoogleraarsambt). - J.B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1950, 28 pp., f 0,90.
BIGOT, L.C.F., Het Kind. (Handboek voor opvoedkunde, Dl. II.) - J.B. Wolters,
Groningen. Djakarta, 1950, 9de druk, 175 pp., f 2,60.
BIVORT DE LA SAUDÉE, Jacques de, Essai sur Dieu, l'Homme et l'Univers.
- Casterman, Parijs-Doornik, 1950, 508 pp., Fr. 120.
BLAUWVOET (De). Maandblad, N.R. 3e Jg. No. 3. - Uitgaven-Oranje, St.
Amandsberg, 1950, 32 pp., Jaarabon. Fr. 70, losse nrs. Fr. 9.
BLESS, Dr W.S.J., Geïllustreerde Katechismus. - L. Malmberg, Den Bosch,
1950, 254 pp., f 3,75.
BRADFORD, Elisabeth, Laten we eens over onze kinderen praten. vert. door
Hella S. Haasse. - Elsevier, Amsterdam, 1950, 277 pp.
BRINKTRINE, Dr Johannes, Die Heilige Messe. - Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 1950, 3de druk, 367 pp., D.M. 9,60.
BRUYNE, Arthur de, Dosfel en de Jeugd. Toespraak te St.
Gillis-bij-Dendermonde, 29 Mei 1950. - 'Het Pennoen', Antwerpen; R. Walkiers,
Stenebrug-Borgerhout, 1950, 12 pp., Fr, 8.
BUCKING-LUYKX, A, De weg naar de ontmoeting. - Bucking, Berchem,
1950, 30 pp., Fr. 30.
BÜHLER, Dr Charlotte, en Dr J. VAN LOOKEREN CAMPAGNE, De
Kindertijd. - Uitg. Holland, Amsterdam, 1950, 2de druk, 92 pp., geb. f 5,90.
BUSSCHERE, K. de, Getuigenis voor Vlaanderen. - Hernieuwen Uitg.
Roeselare, 1950, hern, uitg., 40 pp., Fr. 10.
BUSSCHERE, K. de, Levend Nederlands. 20 taalschatlessen in heemkundige
geest opgevat. Hernieuwen-Uitgaven, Roeselare, 1950, 2de druk, geïll. Fr. 30.
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, Dl. V, afl. 1-2. - Nijhoff,
Den Haag; De Sikkel, Antwerpen, 1950, 1-176 pp. Jaarabon. Fr. 250; f 16,50.
voor studenten Fr. 200.
CARP, Dr E.A.D.E., De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve
element in de psychotherapie. - De Tijdstroom, Lochem, 1950, 2de druk, 83
pp., f 4, -.
CARP, Dr E.A.D.E., De individual Psychologische behandelingsmethode. De Tijdstroom, Lochem, 1949, 2de druk, 85 pp., geb. f 5,90.
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CHESTERTON, G.K., The common Man. - Sheed and Ward, 1950, VI-280
pp., geb. Fr. 108.
COPLESTON, Fred., S.J., A History of Philosophy. 1: Greece and Rome; 2:
Augustine to Scotus (The Bellarmine Series 9 en 12). - Burns Oates and
Washbourne Ltd., Londen, 1950, 532 en 624 pp., geb. 18 en 25 Sh.
Cultuurgeschiedenis van het Christendom, onder redactie van Prof. Dr J.
WATERINK e.a., 3de Dl. Het Christendom in de branding. - Elsevier,
Amsterdam, Brussel, 1950, 486 pp., f 22,50.
DELOBEL, H., Verleden en Heden. Vaderlandse geschiedenis voor lagere
scholen. Dl. 1. - Van In, Lier, 1950, 36 pp.
DUKES, Ethel en Margaret HAY, Kinderen van vandaag en morgen. - H.L.
Smit, Hengelo, 1950, 215 pp., f 6,90.
EGGEN VAN TERLAN, J., Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert.
- Prof. Eggen van Terlan, Maarflach, 2, Bonn, z.j., IX-138 pp.
EIBINK VAN BEUSICHEM, H.L., De Kleuter. - N.V. de Arbeiderspers,
Amsterdam, 1950, 72 pp., f 2,75.
EMDE BOAS, C. van, en andere. Mens en Gemeenschap. - J. Muusses,
Purmerend, 1950, 236 pp., f 5,25.
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Evolution (L') rédemptrice du P. Teilhard de Chardin. - Editions du Cèdre,
Parijs, 1950, 176 pp., Fr. Fr. 210.
FEIKS, Josef, Der ewige Traum. - Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1950, 376
pp., geb. D.M. 15.14.
FREEMAN, Gwendolen, Kinderen zeggen zo weinig. - H.L. Smit, Hengelo,
1950, 192 pp., f 7,90.
FREUD, Anna, De psychoanalytische behandeling van kinderen. - De
Spieghel, Amsterdam, 1950, 139 pp., f 5,90.
FRUYTIER, Dr Jos. C.M., S.J., Het woord Musterion in de catechesen van
Cyrillus van Jeruzalem. - Centrale Drukkerij, Nijmegen, 1950, 196 pp., f 3,90.
GENT, J.F. van de, Pr., Godsdienst handboek voor volwassenen. - J.H.
Gottmer, Haarlem, Antwerpen, 1950, 440 pp., f 6,50.
HADEWYCH, Een bloemlezing uit hare werken, verzorgd door Prof. Dr J. van
MIERLO, S.J., (Bibliotheek der Nederlandse Letteren). - Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1950, 278 pp., geb. Fr. 75; leder Fr. 110.
HART DE RUYTER, Dr Th., De betekenis van de biologische psychologie
voor de kinderstudie. - J. Muusses, Purmerend, 1950, 18 pp., f 0,20.
HEYSTER, Dr Sis., Opvoedingsmoeilijkheden van iedere dag. - Kosmos,
Amsterdam, Antwerpen, 1950, 2de druk, 103 pp., geb. f 3,90.
ISAACS, Dr Susan, Ouders vragen raad. - Born's Uitg., Assen, 1950, 240 pp.,
f 5,90.
JACOBI, Dr Jolan, De psychologie van C.G. Jung. - Contact, Amsterdam,
Antwerpen, 1949, 198 pp., f 8,90.
JUGNET, Louis, Un psychiatre philosophe. Rudolf Allers ou l'Anti-Freud.
- Editions du Cèdre, Parijs, 1950, 176 pp., Fr. Fr. 210.
JUNG, C.G., Psychologische beschouwingen. - Een keur uit zijn werken,
samengesteld door Dr J. Jacobi. - L.J. Veen, Amsterdam; Het Kompas,
Antwerpen, 1949, 362 pp., geb. f 11,90.
KAMP, Dr L.N.J., Kinderpsychiatrie en Geneeskunde. - Stenfert Kroese,
Leiden, 1950, 19 pp., f 1,25.
KAUCH, P., De Nationale Bank van België. 1850-1918. - Nationale Bank van
België, Brussel, 1950, 458 pp.
KEULERS, Prof. Dr Jos., De boeken van het Nieuwe Testament. Dl. I. Het
Evangelie van Mattheus. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1950, 372 pp.,
ing. f 12,80. geb. f 14,80.
KNUVELDER, Gerard, Pieter van der Meer de Walcheren, Leven en werken.
- Het Spectrum, Utrecht, 1950, 112 pp., f 5,25.
KOESTLER, Arthur, en anderen, De God, die faalde. Met inl. van R. Crossman
M.P., vert. door Koos Schuur. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1950, 296 pp., geb.
f 7,90.
KOPP, J.V., Brutus. - Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1950, 300 pp., geb. D.M.
13.50.
LAMBERT-ANEMA, Ir K.C., Kinderen met beperkt gezichtsvermogen. J. Muusses, Purmerend, 1950, 55 pp.

Streven. Jaargang 4

MANDIGERS, Br. O., Leerboek der opvoedkunde, Dl. I: Psychologie. Dl.
2: Didactiek. - L. Malmberg, Den Bosch, 1949, 2de druk, 250 en 367 pp., f
4,50 en f 5,15. f 5,75 en f 6,40.
MEER DE WALCHEREN, Pieter van der, Gods uur. - Het Spectrum, Utrecht,
1950, 142 pp., f 5,25.
MENNICKE, Prof. Dr C.A., Moderne Psychologie. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam, Antwerpen, 1950, 243 pp., geb. f 4,50.
MONTESSORI, Dr Maria, De Methode. - van Holkema en Warendorf,
Amsterdam, 1950, 6de druk, 355 pp., f 6,90 en f 8,50.
MYLBEKE, Albert van, Het veelvoudige leven van Sieur Marinus
Cortvriendt. - L. Vanmelle, Gent, 1950, 208 pp., ing. Fr. 55, geb. Fr. 70.
NEERLANDE, Jus van, Een duidelijk woord over aardstralen. - Nederl.
Uitg., Leiden, 1950, 20 pp., f 0,50.
PANNENBERG, Mr W.A., Inleiding tot de Algemene Psychologie. - J.B.
Wolters, Groningen, Djakarta, 1949, 251 pp., f 8,50.
PATER, Dr J.C.H. de, Nationaal beneden de maat. - Willem de Zwijger
Stichting, Den Haag, 1950, 26 pp.
Paters (De) Capucijnen vijftig jaar te Izegem. Gouden Jubelboek. - E.E.P.P.
Capucijnen, Izegem, 1950, 82 pp., geïll.
PETERS, Prof. Dr J., C.s.s.R., Hedendaagse visies op den mens. - Uitg.
Winants. Heerlen, 1950, 240 pp., geb. f 5,90.
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PETERS, Prof. Dr J.A.J., C.s.s.R., De Limburgse Academicus morgen. - Rede
gehouden bij gelegenheid van het eerste lustrum der Kath. Limb.
Studentenbeweging. Winants, Heerlen, 1950, 32 pp.
RAIGNIER, Dr A., Mieren, Dl. 2 en 3 (Serie: Wat leeft en groeit, no. 19 en
20). - Het Spectrum, Utrecht, 1950, 104 en 136 pp., f 2,90 en f 3,90.
RENSON, G., Geschiedenis van België. - Wesmael-Charlier, Namen, 1950,
191 pp., 14 kaarten, 26 ill., Fr. 62.
SCHMITT, August, Mijn persoonlijk ideaal. Met een inleiding over de
Schönstattbeweging door J.W. Lindeman. - R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1950, 71 pp. f 1,50.
SENECA MINOR, De Gemoedsrust, vert, door J.H.H.E. Indemans. - H.J.
Paris, Amsterdam, 1950, 72 pp., f 2,25.
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Mededelingen van de redactie
Bij deze richt de Redactie van K.C.T. Streven een woord van hartelijke dank aan de
vele lezers van ons tijdschrift die de in September toegezonden aanbevelingskaarten
aan vrienden en kennissen hebben doorgestuurd.
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Mededelingen van de administratie
Wij maken onze lezers er op attent dat alle banden tot en met band 146 (Jaargang
III, deel I) zijn uitverkocht.
Voor band 147 kunnen nog bestellingen worden gedaan.
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Openbare en Industriële werken
Ondernemingen MAURICE DELENS
Ingenieur A.I.G.

BRUSSEL
27, Brugmannlaan
tel: 38.11.08 (3 I.)
GENT
247-249, Joseph Vervaenestraat
tel: 526.28
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[1950, nummer 3]
Beroep en Geweten
ONS sterartikel over 'Zedelijkheid' in het Juli-nummer (blz. 337-341) heeft een
interessante reactie uitgelokt vanwege een onzer lezers, een student in het notariaat.
Zijn vraag betreffende dit artikel lijkt ons belangrijk genoeg, om er even op terug te
komen.
We hadden betoogd, dat elke handeling, voor zover zij werkelijk een menselijke,
een vrije, toerekenbare handeling is, tenslotte in verband staat met het einddoel van
de mens, en dat zij bijgevolg aan een moreel oordeel onderworpen is. Wat hij doet
als mens, zo zeiden wij, 'of hij een fabriek bestuurt, een huis bouwt, een redevoering
houdt, een boek schrijft of een film draait', naast of liever dieper dan de technische
waardering van deze activiteiten moet de morele maatstaf worden aangelegd.
Hieruit volgt, dat geen theorie ons kan voldoen, die een of ander gebied van het
menselijk handelen van de ethiek a.h.w. afsnijdt, om uitsluitend de particuliere,
technische zijde van het probleem te beschouwen. Dit werd terloops toegepast op
het terrein van het recht, en we schreven: 'Zo heeft men de theorie van het recht om
het recht, die ons leert, dat een wet of een officiële verordening dan hun volle
betekenis hebben, wanneer ze volgens de techniek van de wetgeving tot stand zijn
gekomen - welke ook de morele waarde van het voorgeschrevene moge wezen.'
Deze passus heeft de aandacht van onze correspondent getrokken, en een
moeilijkheid is bij hem opgerezen. 'Heb ik goed begrepen,' zo schrijft hij, 'dat U
betoogt, dat men altijd zijn daden moet toetsen aan het geweten? Dus men mag niet
louter een bepaald wetsartikel toepassen maar men moet er de moraal bij betrekken.
Dit nu is vooral onder de juristen, naar ik meen, zeer betwist. Ook ik geloof dat men
de rechtszekerheid zeer ondermijnt met deze theorie.' Hierop volgt een concreet
voorbeeld, waarop we onmiddellijk zullen terugkomen.
Eerst echter moeten we onze bewering handhaven, dat een notaris, een advocaat
of een rechter niet een wet zo maar mag toepassen, omdat ze in het wetboek staat.
Ook als jurist moet hij zedelijk handelen, en er zich van vergewissen, dat de wet in
kwestie objectief niets inhoudt, wat rechtstreeks indruist tegen de morele wet. In de
overgrote meerderheid der gevallen, zal hij zich niet bezorgd hoeven te maken. De
meeste positieve wetten immers zijn niets anders dan
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nadere bepalingen van de natuurwet. Niet alleen zijn zij bijgevolg niet slecht, maar
ze verplichten doorgaans in geweten. (Ik laat hier de zgn. 'zuiver penale wetten'
buiten beschouwing1).) Zo zijn b.v. al de positieve wetten aangaande koop en verkoop
zedelijk bindend. Het is b.v. duidelijk, dat wat door de wetgever wordt gestipuleerd
over de contractuele instemming, de modaliteiten van de verkoop betreffende de
juiste maat en de manier van aflevering, de oorzaken die het koopcontract vernietigen
of vernietigbaar maken, - dat dit alles volkomen overeenstemt met de normen van
de zedelijkheid2). Dus mag de rechter met gerust geweten oordelen, de advocaat
pleiten en de notaris akten opmaken volgens de stipulaties van deze wetten.
Door het betrekken van de moraal in de rechtspleging wordt dus in de juridische
orde niet alleen de rechtszekerheid niet ondermijnd, maar integendeel krijgt de
rechtszekerheid alleen een hechte, duurzame en menselijke basis door het feit, dat
de rechtvaardige wet verplicht in geweten. Indien de wet het menselijk geweten niet
verplichtte, van waar zou dan de zekerheid haar toekomen? Zij zou dan niets anders
zijn dan een uiterlijke en willekeurige dwang van de wetgever. De wetgever en al
diegenen, die de wet toepassen of er onder vallen moeten handelen en zijn in een
algemene morele, menselijke rechtsorde; dan alleen genieten ze alle zekerheid en
veiligheid.
Een positieve wetgeving, die in haar geheel tegen het natuurrecht in zou zijn
opgebouwd, zou vanzelf ineenstorten. Het behoort immers tot de natuur zelf van de
positieve wet de natuurwet nader te omschrijven, op de concrete omstandigheden
van tijd en plaats toe te passen. Maar het kan wel gebeuren, dat in een bepaalde
wetgeving een of andere wet wordt opgenomen, die met de zedelijke normen in strijd
is. Dit zijn de zgn. onrechtvaardige wetten. Zeer strikt genomen zijn het eigenlijk
geen wetten: ze hebben er de schijn van, ze dragen het technische kleed van de wet.
Maar indien men door de wet verstaat: 'een verordening van de rede uitgevaardigd
door degene, die voor het algemeen welzijn zorg draagt' dan zijn het geen wetten,
want, wat tegen de natuurwet indruist, kan niet redelijk zijn en kan ten langen laatste
voor het algemeen welzijn niet dienstig zijn.
Nochtans, zulke onrechtvaardige wetten bestaan, en daarom kan een jurist, die
zedelijk-verantwoord wil leven en a fortiori een katholiek jurist niet aan elke wet
zijn medewerking verlenen, zonder zich af te vragen of dat mag. Aan de toepassing
van een onrechtvaardige wet mag men zeker niet a priori in elk geval zijn
medewerking verlenen,

1) cfr Wet en geweten in Streven, April 1947.
2) Salsmans, Rechterlijke plichtenleer (1920) blz. 187 en vlg.
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al prijkt zij met al de attributen van het juridische in het wetboek.
Onder de duizenden artikelen van het wetboek zijn er enkele, b.v. die betreffende
de echtscheiding, die voor ons katholieken onverenigbaar zijn met de fundamentele
ethische normen betreffende het huwelijk, zoals het door God ingesteld, en door
Christus tot sacrament verheven werd. Wij zullen met deze wetgeving nooit genoegen
nemen, omdat zij niet strookt met de rede noch met het goed begrepen algemeen
welzijn. In sommige landen bestaan ook wetten over de sterilisatie der zwakzinnigen
en dgl.: ook dit zijn onrechtvaardige wetten.
Hoe een katholiek zich heeft te gedragen, wanneer hij hetzij door zijn ambt hetzij
door zijn cliënt er toe genoopt wordt, om dergelijke wetten toe te passen, dit werd
nog kort geleden door Z.H. Pius XII uiteengezet in een prachtige redevoering tot de
Italiaanse katholieke rechtsgeleerden (6 November 1949). Hij handelt rechtstreeks
over de verplichtingen van de rechter, wanneer deze zich door zijn ambt verplicht
ziet een onrechtvaardige wet - en Z.H. noemt uitsluitend in dit verband de burgerlijke
echtscheiding - toe te passen. Hij vat heel de traditionele moraalphilosophie over
deze materie samen in vier punten. Mutatis mutandis kan men deze beginselen
gemakkelijk op het geval van de advocaat en de notaris door analogie toepassen.
1. De rechter, die de wet op een particulier geval toepast, is een mede-oorzaak en
bijgevolg mede-verantwoordelijk voor haar gevolgen.
2. De rechter mag nooit door zijn vonnis iemand verplichten tot een daad, die
intrinsiek immoreel is.
3. Hij mag in geen geval de onrechtvaardige wet goedkeuren, en zijn bemiddeling
is des te meer bezwarend, naarmate de ergernis en de aanleiding tot verder kwaad
groter is.
4. Vooropgesteld dat elke formele medewerking, welke gelijk staat met
medeplichtigheid, is uitgesloten, 'sluit elke toepassing van een onrechtvaardige wet
niet in zich haar erkenning of haar goedkeuring. In dit geval mag de rechter - en moet
hij soms - de onrechtvaardige wet haar loop laten gaan, wanneer dit het enige middel
is om erger kwaad te voorkomen. Hij mag een straf uitspreken voor de overtreding
van een onrechtvaardige wet, indien die straf van die aard is, dat degene, die er door
getroffen wordt redelijkerwijze ze wil aanvaarden om een veel belangrijker goed te
redden, en indien de rechter weet, of volgens een voorzichtige gissing kan
veronderstellen, dat die straf door de overtreder om hogere redenen gaarne zal
aanvaard worden. In tijden van vervolging hebben priesters en leken zich dikwijls
zelfs door katholieke magistraten tot boeten en tot beroving van persoonlijke vrijheid
laten straffen voor overtredingen van onrecht-

Streven. Jaargang 4

228
vaardige wetten, wanneer door dit middel voor het volk een rechtschapen magistratuur
kon worden bewaard en de Kerk en de gelovigen van veel groter kwaad gespaard
konden blijven'.
Wanneer een rechter, een advocaat of een notaris wegens zijn beroep geroepen
wordt, om een onrechtvaardige wet ten uitvoer te helpen brengen, moet hij tenslotte
het principe van het dubbel gevolg toepassen. De daad, die zij stellen, mag niet op
zichzelf zondig zijn; zij mogen geen deel nemen in de immorele bedoelingen van de
wetgever of diegenen, die beroep doen op een onrechtvaardige wet; zij moeten de
kwade gevolgen, die uit de toepassing van de onrechtvaardige wet zullen voortvloeien,
afwegen tegen de schade, die zijzelf of de gemeenschap zouden te lijden hebben,
indien zij weigerden hun ambt uit te oefenen. Een rechter zal gemakkelijker gerechtigd
zijn om b.v. een burgerlijke echtscheiding uit te spreken, daar hij zich aan die uitspraak
niet kan onttrekken, dan door ontslag te nemen. Een advocaat en een notaris
daarentegen zullen gemakkelijker hun medewerking kunnen en moeten weigeren.
Onze correspondent zal, menen we, met deze princiepen en toepassingen accoord
gaan. Uit het voorbeeld, dat hij geeft, blijkt, dat hij er niet aan denkt een
onverantwoorde medewerking aan een onrechtvaardige wet goed te praten. Zijn
voorbeeld werpt eerder de vraag op, of men in elk geval een rechtvaardige wet mag
toepassen, ook wanneer deze door de cliënt op een schuldige wijze wordt misbruikt.
'Neem,' zo schrijft hij, 'het volgend geval: A komt bij een notaris en zegt: ik wil mijn
testament maken en daarin mijn vrouw en mijn kinderen onterven, want ik haat ze.
Mag de notaris hier volgens zijn geweten dit testament opmaken? Volgens mij is en
blijft het hier het testament van A en niet van de notaris. Anderen zeggen weer, dat
de notaris hier echter het enige middel is, de conditio sine qua non; zij beweren, dat
hij dus moet weigeren, want dit is een onzedelijke handeling. Echter volgens ons
B.W. is zo'n testament absoluut geoorloofd (wel kunnen de kinderen nooit geheel
onterfd worden: ze hebben 'n legitieme). Volgens de notariswet mag de notaris hier
zijn dienst niet weigeren: hij heeft er niets mee te maken, wat voor 'n ellendeling zijn
cliënt is. De ambtenaar heeft zich m.i. aan de positieve wet te houden. Wat dunkt U
hiervan?'
Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk. In onze landen zijn de positieve
wetten betreffende de testamenten over het algemeen in overeenstemming met de
natuurwet, het zijn dus rechtvaardige wetten, die dus ook in geweten verplichten. Zo
is de wet, die voorziet dat een huisvader een of meerdere van zijn erfgenamen kan
onterven - met
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voorbehoud van het legitieme deel voor de kinderen - gebaseerd op zeer redelijke
motieven en bijgevolg moreel.
Een notaris, die door zijn ambt is aangesteld om testamenten op te maken, is dus
per se steeds gerechtigd op aanvraag van een cliënt zulk een testament volgens de
wet op te stellen. Wat hij doet is moreel: de toepassing van een rechtvaardige wet
mogelijk maken. Hij hoeft zich als notaris niet in te laten met de motieven die de
cliënt bewegen om van deze wet gebruik te maken. Zo hoeft een wapenhandelaar
aan zijn cliënten niet te vragen, met welk doel ze een wapen kopen.
We zeggen 'als notaris' hoeft hij zich niet over de bedoelingen van zijn cliënt te
informeren. Maar veronderstellen we, zoals in het voorbeeld van onze correspondent,
dat de notaris, hetzij door een verklaring van de erflater, hetzij anderszins, zijn kwade
bedoelingen kent, mag hij dan nog zijn medewerking verlenen? In dit geval staat hij
niet meer louter als een ambtenaar tegenover een rechtssubject, maar als mens
tegenover een mens. Zoals zo dikwijls het geval is brengt zijn beroep hem in contact
met het lijden en de zonde van de mensheid. Met een oneindig medevoelen voor het
drama, dat zich in het leven van zijn cliënt afspeelt, met groot geduld en grote liefde
zal de katholieke notaris trachten het menselijk vertrouwen van zijn cliënt te winnen
en hem van zijn wraakgevoelens te verlossen. Maar slaagt hij hierin niet, dan mag
hij met een gerust geweten het testament opmaken volgens de termen van de wet en
de wil van de erflater.
Onze correspondent heeft bijgevolg gelijk, waar hij zegt, dat de notaris in het
aangehaalde geval, als notaris, eenvoudig het testament volgens de rechtvaardige
positieve wet mag opmaken; maar zijn uitspraak is te absoluut, waar hij beweert, dat
'hij er niets mee te maken heeft, wat voor 'n ellendeling zijn cliënt is'. De
omstandigheden kunnen immers van die aard zijn, dat hij tegenover zijn cliënt in
een diepere zuiver menselijke verhouding komt te staan: dan wijst de christelijke
liefde hem op meevoelende behulpzaamheid, die alhoewel van een andere orde, toch
vaak een grote invloed zal hebben ook op de ambtelijke uitoefening van zijn beroep.
Het beroep van notaris, advocaat, rechter, geneesheer enz. veredelt de mens alleen
naarmate het ambtelijk contact met de cliënt niet is afgesloten van het menselijk
medevoelen. De beroepsmens en de mens zijn wel onderscheiden; maar ze scheiden,
is onmogelijk. Beide aspecten van het éne leven beïnvloeden elkaar. De uitoefening
van een beroep opent een venster op de geheimen van het menselijk bestaan, en de
uitoefening van een fijngevoelige menselijkheid moraliseert, veredelt het beroep.
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Het Katholiek Geloof en de Cultuurphilosophie
door Anton van Duinkerken
BEGRIPPEN als: cultuur, beschaving, vooruitgang, ontwikkeling, werden betrekkelijk
laat tot zelfstandige voorwerpen van onderzoek gekozen, toen wijsgerige
beschouwingen reeds in de nationale talen, niet meer in het gemeenzame
geleerdenlatijn, verschenen. Daarom is het moeilijk, de grondbeginselen van
cultuurgeschiedenis en cultuurphilosophie te herleiden tot een vaste oorsprong, nog
moeilijker, zich helder verstaanbaar te maken, wanneer men samenstellingen ontwerpt
als: christelijke cultuur, of: katholieke cultuur-opvatting. Weliswaar vonden deze
samenstellingen ingang binnen het beschaafde spraakgebruik en beantwoordt er een
vage voorstelling van uitbreiding en begrenzing aan, maar meestal krijgen de woorden
dan een programmatische betekenis, die zich dan nog maar nauwelijks grammatisch
verantwoorden laat.
Als oudste werkelijke cultuurhistoricus en cultuurphilosoof geldt gewoonlijk,
sedert Croce hem in 1911 daarvoor aanwees, de Napolitaanse hoogleraar Giovanni
Battista Vico (1668-1744), die echter het woord 'cultuur' nooit gebruikte om in een
vergelijkende beschouwing van nationale levensuitingen, inzonderheid van wetboeken,
te komen tot een aantal vaste gevolgtrekkingen over de 'gemeenschappelijke aard
der volkeren', voor hem de grondslag van de menselijke beschaving. Het prikkelende
van zijn 'nieuwe wetenschap' was minder in de gevolgtrekking over het
gemeenschappelijke-, dan in het onderzoek naar het afzonderlijke karakter van de
volkeren te vinden. Hij heet dan ook doorgaans de grondlegger van de
volkenpsychologie. Een denkbeeld uit de Renaissance, reeds bij Cusanus en bij
Bodinus enigszins uitgewerkt, als zou ieder volk in zijn zelfopenbaring vergelijkbaar
zijn met een menselijk individu, bracht als vanzelf de mogelijkheid mee om de
geschiedenis van zulk een volk met het leven van een mens te vergelijken. Geboorte,
groei, jeugd, volwassenheid, ouderdom en dood tekenden sedertdien de abstracte
rechtspersoonlijkheid van een instelling haast even duidelijk als de concrete gedaante
van een afzonderlijk mens. Vico zocht in 1725 bewust naar het innerlijk
ontwikkelingsbeginsel van het gemeenschapsleven. Om wisseling van staat waar te
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nemen, behoefde men geen wijsgeer te zijn, doch uit de veeltallige schetsen der
staatswisselingen van allerhande landen en volkeren, in de 17e eeuw uitgegeven,
komt in 1733 als een novum de 'État des lettres en France' te voorschijn, waarin,
eeuw na eeuw, de letterkundige 'toestand' wordt beschreven door vergelijking van
de voortbrengselen, zodat deze allereerste litteratuurgeschiedenis in haar zuiver
descriptief wezen de beschouwing van de ontwikkelingsgang der letteren schier
onmiskenbaar behelst. Het verbaast achteraf, dat de overgang naar evolutionnaire
zienswijzen nog zoveel jaren vroeg. Voltaire schreef zijn 'Siècle de Louis XIV' in
1735, maar gaf het boek eerst uit in 1753. Zijn begrip van het woord 'Siècle' als
samenvattende aanduiding van hetgeen wij een cultuurtijdperk of een stijlperiode
zouden noemen, brengt hem op weg om in 1740 over 'La philosophie de l'histoire'
te spreken, nog voordat Montesquieu in 1748 in zijn 'Esprit des lois' het leven der
volkeren beheerst ziet door ontwikkelingswetten, die zich laten gelden volgens de
innerlijke structuur van het volksgeheel. De levensgeschiedenis van een staatsvorm
ontleedt hij als de levensgeschiedenis van een mens en zijn verklaring der
verschijnselen is dienovereenkomstig 'zielkundig'. Het woord 'groei' wordt door zulk
een visie bijna opgedrongen en als historische term ontmoeten we 'progress' voor
het eerst in 1769 bij William Robertson in de inleiding tot zijn geschiedenis der
regering van Karel V.
'Voortgang' wordt met 'beschaving' (civilisation) verbonden door Victor de
Mirabeau, nadat de encyclopaedisten geheugen, verstand en verbeelding als
kenmerkende eigenschappen der persoonlijkheid lieten heersen over de experimenteel
naspeurlijke samenhang tussen geschiedenis, wijsbegeerte en kunsten. Herder schept
in zijn 'Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit' (1784) het moderne
cultuurbegrip en Kant, die de 'Ideen' recenseerde in de Jenaische Allgemeine
Litteraturzeitung, verscherpte dit begrip in zijn 'Idee zur allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht' (1784).
Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland leverden aldus bijdragen over het eigen
land tot de vernieuwing van de geschiedenis-studie, die gedurende heel de 19e eeuw
haar stelselmatigheid ontleent aan haar ontwikkelings-besef. Nu is het boeiend genoeg,
de reactie van de christelijke wereld op deze cultuurbeschouwing te volgen, ook in
de opkomst van traditionalisme en ontologisme als eigenaardig-katholieke pogingen
om het leerstuk der goddelijke voorzienigheid te redden uit de meeslepende vloed
der ontwikkelingsgolven, waaraan de overstroming van Europa door de romantiek
ieder vaststaand beginsel onderwerpt. Als wetenschap is de cultuurgeschiedenis aan
wezenlijk anti-
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dogmatische-, meestal sterk liberalistisch gekleurde vergelijkingen ontsproten. Haar
grondwet is die der betrekkelijkheid. Haar maatstaven houden mensenlengte. Haar
zedelijk waardebesef is voorgeschreven door veranderlijke inzichten betreffende
menselijkheid, vrijheid, wereldburgerdeugd. Haar voorwerp is nauwelijks begrensd
en haar methode verdraagt wisselvalligheid tot het grillige toe. Geen wetenschap is
denkbaar, die niet gelijktijdig haar hulpwetenschap en haar ontledingsvoorwerp zou
zijn, want zelfs bij een strikte zelfbeperking blijft zij minstens een vorm van
vergelijkende stijlgeschiedenis, die samenhang zoekt tussen de stijl van veldslagen
en liefdesliederen, wetsbepalingen en tafelmanieren, beeldhouwkunst en
godgeleerdheid, boerenbedrijf en ontdekkingsreizen, marktwezen en regeringsvorm.
Cultuurphilosophie is wezenlijk on-theologisch en roept de vergelijkende
godsdienstwetenschap te baat om ontwikkelingslijnen te trekken van Boeddha naar
Pythagoras of van de Prediker naar Thomas van Kempen zonder zich hierbij te
bekommeren om scherpere exactheid dan de waarneming van invloeden of reacties
in het historisch perspectief gedoogt. Zij heeft de scientiae humanae ondervangen
in een stelsel van 'science de l'humanité', waarin grammatica, rhetorica en dialectica
zich wijzigden tot taalphilosophische linguistiek, stijlcritische kunstgeschiedenis en
dieptepsychologische revolutieleer.
Bekoring en angst als van heidense klassieken op vroeg-middeleeuwse christenen
is uitgegaan, brengt de moderne cultuurgeschiedenis met haar aanverwante
cultuurphilosophie bij menige christen-theoloog teweeg, want enerzijds nam hij, ook
voor zijn eigen wetenschap, de evolutionistische beschouwingswijze met gepaste
voorzichtigheid over en anderzijds voelde hij zich diep onbehaaglijk in een sfeer van
relativiteit geslingerd, waar zijn zekerheden, hoezeer als cultuurscheppend erkend,
meteen verwaasden tot cultuurgevolg.
Apologetisch gebruikt, leverde de genetische geschiedenis-beschouwing hier en
daar winst op, die de katholieke denker niet versmaden wilde. De middeleeuwen,
tevoren een compact blok duisternis, vertoonden zich doorlicht van voorgevoelens
der nieuwere tijden, alras zelfstandig gewaardeerd als oorspronkelijke uitingen van
christen geestesleven. Starre verstandelijkheid, die het geloofsgeheim bespotte als
onooglijk, moest wijken voor de erkenning van alom waarneembare beweegkrachten
van bovenzinnelijke aard, waaraan de ziel telkens gehoorzaam bleek. Middeleeuwse
dichtkunst en mystiek onthulden raadselachtige gemoedsdiepten. De voortkomst der
west-Europese beschaving uit de aanvaarding der leerstellingen van het christendom
werd vrij gemakkelijk aantoonbaar, gelijk het algemene verband van
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religie en cultuur zich bij vergelijkende bestudering der grote cultuurtypen zienderogen
opdrong.
Maar de evolutionistische methode dreef gelijktijdig de christen in het defensief
tegen de nieuwe bijbelcritiek, tegen uitsluitend geografische of sociologische
verklaringen van alle cultuurverschijnselen, tegen het historisch materialisme der
marxisten, tegen de interpretatie van het scheppingsverhaal, die uit het darwinisme
volgen moest, tegen de malthusiaanse projectie der gevolgtrekkingen uit het verleden
op de mogelijkheden der toekomst, tegen de maatschappelijke vooruitgangsgedachte,
die goddelijke voorzienigheid door menselijke voorzorg meende te kunnen vervangen
en het vooruitzicht op een eeuwige zaligheid door de verwachting van een wereldse
geluksstaat.
Enerzijds maakte de geloofsverdediging dankbaar gebruik van de vondsten der
nieuwe cultuurwetenschap, anderzijds bestreed ze die hardnekkig. Tot op heden
ervoer zij de dubbelslachtigheid van deze houding in een innerlijke tweespalt, waarvan
de scherpe tegenstelling tussen 'integralen' en 'modernisten' slechts een tijdelijke
uitdrukkingsvorm is geweest. Of de cultuurphilosophie, zelfs, wanneer zij 'katholieke
cultuurphilosophie' wordt genoemd, het theologische denken aantastte in zijn wezen
of verrijkte in zijn mogelijkheden, bleef een onbeslist pleit, telkens door bijkomstige
verschijnselen of onverwachte getuigenissen warriger en meer ingewikkeld.
De vraag blijft, of het geheel der geloofsoverlevering als object binnen de
cultuurbeschouwing moet worden getrokken of als norm daarbuiten en daarboven
gesteld. Geldt dit echter voor de christen godsdienst in Europa, waarom dan niet voor
andere stelsels van religie in andere cultuurtypen? Zedelijkheids-criteria blijven bij
elke gebeurtenisbeschouwing, dus uiteraard bij elke vorm van historie, onontbeerlijk,
maar zijn ze te handhaven en toe te passen volgens een stelsel, dat deugd mede
afhankelijk stelt van genade? Kan men redelijk volhouden, dat Homerus als
vertegenwoordiger der mensheid voorkeur geniet boven Dionysios van Syracuse
krachtens de genade van Jesus Christus? Kan men Tao te King van Lao Tse straffeloos
met Epictetus, maar niet ongestraft met het Boek der Spreuken vergelijken, omdat
de goddelijke inspiratie van het laatste iedere menselijke beschouwing zondig of
overbodig maakt? Is Clemens Alexandrinus cultuurhistorisch interpretabel of enkel
dogmatisch geloofwaardig? En indien zijn werk voor cultuur-historische ontleding
openstaat, waar is dan de grens tussen socratisme en christendom, die hijzelf schijnt
te vervagen?
De verhouding van christelijk denken tot antieke wijsbegeerte wordt opnieuw en
op andere wijze problematisch dan in de dagen, dat
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Hroswitha van Gandersheim bij Terentius borgde, nadat Hiëronymus zich beschuldigd
had, 'ciceronianus, non christianus' te zijn.
Ten opzichte der moderne cultuurphilosophie herhaalt zich voor de katholieke
christen een nooit geheel evenwichtig opgeloste moeilijkheid van het patristische
tijdperk, dat zich gesteld zag voor de taak, heidense tradities te kerstenen, maar dan
ook naar hun kersteningskansen te taxeren, waarbij al dadelijk het hele stelsel der
'zedelijke deugden', ook aan de heidenen bekend, tot nadeel kreeg, dat de bijbelse
toeschrijving ener 'rechtvaardigheid' aan God aannemelijk werd gemaakt in de
scholastiek door de toepassing van een aristotelisch 'dikaios'-begrip op het wezen
der godheid, hetgeen Luther onmogelijk aan Thomas van Aquine kon vergeven.
Passen wij niet onophoudelijk op godsdienst-waarden een normenstelsel toe, dat
elders geldig, doch hier ontoereikend blijkt? Betrekken wij aldus deze waarden niet
buiten hun eigen geldingsgebied? Of maken wij hen enkel iets meer toegankelijk tot
onze innerlijke onzelfgenoegzaamheid, steeds naar verlossing begerig en hierdoor
bereid, elk middel, zelfs tot zeer gedeeltelijke bevrijding uit onze menselijke
onvolmaaktheid te gebruiken? Is een vertoog over de Bijbel als boek van schoonheid
volkomen irrevelant, is het in enig opzicht nuttig of is het integendeel een schennis
van de wezenlijke waarde? Kan een aesthetische aandoening de rechtsgeldige oorzaak
van een godsdienstige bekering worden, of sluit zij onvermijdelijk een dwaling in?
Hoe veeltalliger en dwingender men de vragen stelt, hoe angstiger men wordt, dat
een redelijk verdedigbaar antwoord bijna noodzakelijk foutief moet zijn.
Natuurlijk kan men zich dekken achter de stelling, dat de geschiedenis in haar
geheel niets anders is dan de voltrekking van goddelijke raadsbesluiten, waarbij
echter de wezenlijke onkenbaarheid en ondoorgrondbaarheid van die besluiten iedere
gebeurtenis-verklaring verijdelt en aan boetgezanten dezelfde kans openstelt om
nieuwe uitvindingen als zware straffen voor de menselijke hoogmoed af te schilderen
als aan chiliastische eschatologen om er heilsverwachtingen op te grondvesten.
Onmiddellijkheid van providentiële inwerking waar te nemen bij de uitvinding van
het buskruit, of de atoombom, kan voor een kanselredenaar op zeker ogenblik
gelukken, maar bij de uitvinding van het haringkaken verliest zulke goedkope
cultuurtheologie alle aantoonbare reden van bestaan. De paradox, dat in oorlogstijd
vijandige naties hun eigen volksbestaan als een rotsvast gevolg van een goddelijk
raadsbesluit beschouwen, zou eerst overtuigend aannemelijk worden, indien uit de
nederlaag hun het tegendeel bleek, maar zelfs dat Karel
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de Stoute bij Nancy sneuvelde, omdat de goddelijke wijsheid geen Bourgondisch
staatsgeheel gedoogde, is nauwelijks meer dan een fictie voor wie beseft, dat ieder
ingrijpen van God in de geschiedenis toch altijd op een of andere wijze voorwaardelijk
aan de zedelijke strevingen en handelingen van het mensdom ondergeschikt wordt
gemaakt door verklaarders, die voorgeven, precies te weten, wat God wilde en
waarom.
Ware de heilsgeschiedenis af te zonderen van de wereldhistorie in een volstrekte,
maar heldere afgetrokkenheid, dan zou men het schrijven van de vinger Gods minstens
in enkele zeer duidelijke tekenen kunnen volgen, doch zelfs de eenvoudige
geschiedenis van een heiligenleven vertoont die volstrektheid nooit anders dan in
haar nadeel, want ook de heilige is 'een kind van zijn tijd' en blijft, tot in zijn visioenen
toe, ondergeschikt aan de stijlvormen der cultuurperiode, die hem voortbracht.
Het geloofsmysterie is, dat de genade-bedeling de tijdelijke levenssfeer doortrekt
en dat de ontmoeting van God en ziel alleen in haar gevolgen openbaar kan worden,
gelijk trouwens ook de ontmoeting tussen ziel en wereld.
'Beschouw de verbeeldingskracht, niet op bekendheid met het langvertrouwde, maar
op waarneming en samenvoeging der opvallende en ons bijblijvende kenmerken van
talloze dingen berustend; zo veel vakbekwaamheden van handwerklieden, afwisseling
van akkerbouw, verscheidenheid van stadsaanleg, verschil van bouwwerken en
wonderlijke veelheid van geestkracht-ontplooiing; de vinding van zoveel
uitdrukkingsmiddelen bij het gebruik van letters, woorden, gebaren, allerhande
klanken, schilderwijzen en tekeningsmogelijkheden; zoveel talen, zoveel instellingen,
zoveel uitvindingen en vernieuwingen bij zo uiteenwonende volkeren; zoveel boeken
en gedenktekenen om heugenis van feiten te behoeden; zoveel zorg voor de
nakomelingschap, zoveel rangen van betrekkingen, ambten, machten, eerbetuigingen
en waardigheden in samenleving en staatsbestel, voor vrede en oorlog, voor wereldse
en heilige plechtigheden; zoveel kracht van betoog en van voorstellingswijze, zoveel
stromen van welsprekendheid zoveel oorspronkelijke dichtvormen, zo duizendvoudige
bedenksels voor spel en genot, zoveel bedrevenheid tot toonzetting, nauwgezetheid
tot meting, methode tot berekening, gissing naar toekomst en verleden op grond van
huidige ervaringen! Dit alles is groot en dit is van een uitsluitend menselijke grootheid.
Maar tot op zekere hoogte is die overvloed gelijkelijk beschikbaar voor geleerden
en onwetenden, goeden en bozen,'
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- schrijft Augustinus in zijn tweespraak over de omvang der ziel. (De Quantitate
Animae XXXIII, 72.)
Suggereert zijn opsomming de moeilijke begrensbaarheid van het cultuurbezit,
zijn kenschets als 'omnino humana' en dus gelijkelijk bruikbaar voor goeden en
bozen, wijst het meteen zijn beperking. In het cultuurgeheel drukt de mens zichzelf
uit en aan de cultuurstijl geeft hij, tegelijk met zijn eigen veranderlijkheid, de vorm
zijner onzelfgenoegzaamheid mee. Theologisch verstaan is de stijl in haar zuiverste
uitingen het natuurlijke voermiddel van het 'desiderium naturale', dat op zichzelf
geheimzinnig genoeg blijft om als laatste woord onbevredigend te zijn. Behoefte aan
zelfoverstijging, aan overschrijding van de tijdsgrens en de ruimtemaat, is de prikkel
tot alle hogere culturele werkdadigheid, zodat eerzucht en onsterfelijkheidsverlangen,
vaardigheid en besef van onvermogen, uitdrukkingskracht en tragische worsteling
met het arrhèton, zelfbevrediging en zelfverlies, aardsheid en hemelheimwee zich
onontwarbaar vermengen in de persoonlijke gesteldheid, die tot cultuurschepping
prikkelt.
Zedelijke beoordeling van hetgeen zich bij de bezielde mens afspeelt in de ruimte
tussen beraad en inwilliging is zelfs voor het subject, geheel gespannen naar zijn
uitingsmogelijkheden, moeilijk, terwijl de buitenstaande beoordelaar niet eens afdoend
beslissen kan, of de Divina Commedia, Lucifer of Rijmsnoer geschreven werden in
staat van heiligmakende genade. Genie en deugd kunnen elkander helpen en het wil
gebeuren, dat zij tot vereenzelviging toe schijnen samen te vallen, maar zij behoren
tot twee verschillende orden van zaken en iemand kan deugdzaam zijn zonder
oorspronkelijkheid. Bij een kunstenaar echter kan het geringste verlangen naar deugd
geheel het zondige wezen bezielen, zodat hij spreekt, gelijk misschien een heilige
niet spreken zou.
De vereenzelviging van 'christelijke cultuurphilosophie' met moraaltheologische
cultuurcritiek, door sommigen met ijver voorgestaan, kan de schijn voeren,
wereldverschijnselen aan geloofsbeginselen te toetsen, maar nooit de zekerheid
geven, hierbij onfeilbaar te zijn. Meestal verliest zulke critiek zich in een onzielkundig
schematisme, waarvan de onvoldoendheid direct opvalt aan de geoefende waarnemer.
Dat het begrip 'cultuur', altijd, hoe ook verstaan, het resultaat van menselijk
handelen omvattend, aan zedelijk normbesef ondergeschikt blijft, is even gemakkelijk
bewijsbaar als het in de praktijk moeilijk zal zijn, cultuurverschijnselen moreel te
waarderen. Hun aard van levensopenbaring geeft hun veel van 's levens innerlijke
tweespalt mee. De eindvraag is minder, of men religieuze sympathie gevoelt met
bepaalde
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cultuurverschijnselen als Griekse gedichten, Gotische kathedralen, of moderne
schilderijen. De eindvraag is, welk theologisch leerstuk men aanhangt betreffende
de natuurlijke begaafdheden van het menselijk wezen, hun oorsprong, hun besmetting
door de erfzonde, hun overgebleven doelmatigheid en hun ultieme bestemming. Dat
zij in analogische zin altijd op de verheerlijking van de Schepper gericht zijn, als
andere natuurverschijnselen, geeft hun de dubbelslachtigheid mee, waardoor dezelfde
musicale compositie voor de een het voorspel der zaligheid, voor de ander een
afleiding en voor de derde een onverschillige klankenhoeveelheid kan zijn, gelijk
het zingen van de nachtegaal of het ruisen van de bomen dit eveneens zijn kan. Wie
hierbij niet berust, vertroebelt het karakter der cultuur als levensopenbaring en vergeet
dat de menselijke gemeenschap als draagster van de cultuur door middel der traditie,
zelf een cultuurproduct blijft.
'Omnino humana,' kunnen de cultuurscheppende vermogens, als natuurlijke
vermogens eigen aan de natuurlijke mens, zich binnen de vrijheid van beraad en de
vrijheid van inwilliging, ons evenzeer eigen, oefenen op de meer dan voorbeeldige,
namelijk ook bezielende 'humanitas Christi'. Dit ascetisme zuivert de bron, doch
verzekert haar geen natuurlijke overvloed. Wel stelt het echter in het perspectief van
alle menselijk handelen de duizelingwekkende mogelijkheid der mystieke vereniging.
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'Morele Herbewapening'
door M. Verstraeten S.J.
ZOU er wel een christen mens zijn in deze tijd, die niet eens bij zichzelf gedacht
heeft hoeveel beter het er in de wereld zou toegaan, als alle conflicten konden worden
opgelost - naar het woord van Admiraal Byrd - 'rond een conferentietafel, waar God
zou voorzitten'?
Die droom tot een werkelijkheid om te zetten, is de waarlijk niet lichte taak welke
de 'Morele Herbewapening' zich heeft voorgenomen te verwezenlijken.

Ontstaan en groei
Het 'Moral Rearmament' heeft zijn ontstaan te danken aan een zonderlinge ervaring
van een Amerikaanse dominee, Dr Frank Buchman. Deze had te Philadelphia in 1904
het eerste Lutherse tehuis voor verwaarloosde jeugd gesticht. Enkele jaren later echter
legde hij zijn functie als 'huisvader' in het hospitium neer, uit wrok tegen het bestuur
dat zich deze instelling had toegeëigend en hem de nodige fondsen weigerde. Hij
reist naar Europa en in het jaar 1908 beluistert hij bij toeval, ergens in een bergdorpje
van Cumberland, waar buiten hem slechts zestien bezoekers aanwezig zijn, de
belijdenis-preek van een simpele vrouw die met veel eenvoud spreekt over het Kruis
van Christus. Daar zou hij diep zijn aangegrepen door de ideeën welke de grondslag
van zijn beweging zouden worden. Hij drukte ze toen als volgt uit: 'Wanneer een
mens ernstig verlangt Gods Wil te kennen en practisch te beleven, dan krijgt hij
daartoe ongetwijfeld de nodige genaden van God. De mens moet derhalve in contact
komen met God, door gebed en overweging. In het gebed ontvangt hij het nodige
licht van de H. Geest over heel zijn activiteit; hij zal weten wat hij doen en laten
moet, en alles meer en meer van uit Gods standpunt leren zien'.
Thuis gekomen schrijft Buchman onmiddellijk zes brieven, één aan elk bestuurslid
van het jongenshuis te Philadelphia, om zich bij hen te verontschuldigen. Op geen
der brieven ontving hij ooit een antwoord. Maar het antwoord van Christus was
duidelijk genoeg geweest. Onvoorziene omstandigheden brengen hem terug in
Amerika, later in China, Japan en Indië. Overal tracht hij, vaak met goed gevolg,
anderen in zijn ervaring te laten delen.
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Na de eerste wereldoorlog keert hij naar Engeland terug en wordt tot kapelaan
benoemd te Oxford. Ook hier spreekt hij, vooral in universitaire milieu's, over zijn
belevenis, en met succes. Een kleine groep studenten schaart zich rond hem, groeit
geleidelijk aan, en wordt tot een beweging die de naam: Oxford-groep (Oxford-Group
Movement) krijgt1). Hun methode bestaat hierin: 's morgens houden zij een korte
overweging, waarvan sommige punten herhaald worden gedurende de dag. De
bedoeling daarbij is, aan God licht en leiding te vragen voor elke activiteit, ook de
geringste. Kleine groepen, vrienden onder elkaar, gaan dan de ontvangen 'leiding'
(guidance) na, en noteren de bekomen resultaten. Om die contrôle te
vergemakkelijken, wordt de 'leiding' liefst schriftelijk vastgelegd. Buchman zelf,
later ook andere door hem gevormde personen, nemen de verantwoordelijkheid voor
oningewijden op zich. Het doel van de methode wordt steeds weer benadrukt: Gods
Wil te ontdekken en er zich dan totaal aan over te leveren (surrender).
Dat er van de beweging een speciale aantrekkingskracht uitging, bewijst haar vlugge
verspreiding. Op de vergaderingen, 'house-parties', komen mensen van alle standen
verbroederen, al richt de beweging zich bij voorkeur tot mensen met hoge politieke
of sociale verantwoordelijkheid. Hierdoor aangemoedigd besluit Buchman de
Oxford-groepen niet tot Engeland te beperken, maar de beweging tot de hele wereld
uit te breiden, en wel onder het motto van een 'morele herbewapening'. Zijn manifest
bevatte de volgende hoofdgedachten: 'De wereldcrisis is essentieel van morele aard:
God wordt overal geweerd. De naties dienen een morele herbewapening te houden.
Daartoe dienen middelen gezocht te worden, in staat om de mens te veranderen, te
vernieuwen. En die verandering begint wanneer ieder zijn eigen tekorten en fouten
in alle oprechtheid bekent, in plaats van die van zijn buurman te releveren. Daardoor
alleen kan er vrede komen en bevrijding in de harten, in de families, onder de naties.
Die vernieuwing komt echter niet zonder Gods hulp; maar die hulp krijgt iedere
mens, als hij de grote vergeten waarheid opnieuw levendig maakt: dat waar de mens
luistert, God spreekt, en waar de mens gehoorzaamt, God handelt'. Zo ontstond in
1938 het 'Moral Rearmament'.

1) Ondanks een sterke gelijkenis in de naam, heeft de beweging niets te maken met de
'Oxford-beweging' van Keble en Newman. De vergissing ligt echter zo voor de hand - zelfs
het Lexikon für Theologie und Kirche, en, onlangs nog, Katholiek Archief bezondigden zich
er aan - dat sommigen wel eens ten onrechte beweerd hebben dat zij met opzet door de
stichters van de Oxford-groepen in de hand werd gewerkt.
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Twaalf jaren gingen voorbij. De M.R. kreeg wereldcentra in Machinac (V.S.), Los
Angeles, Londen, Caux-sur-Montreux. De beweging breidde zich uit tot Engeland,
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Griekenland, India, Birma, Australië,
de V.S., Nieuw-Zeeland en vooral West-Duitsland. Caux, in 1946 gesticht, is het
centrum voor continentaal Europa. In 1947 kwamen daar van Juni tot October 700
personen uit verschillende landen samen. In 1948 groeide dit aantal tot 20.000 uit
51 naties. En 1949 zag het aantal stijgen tot bij de 40.000. Er kwamen ministers (o.m.
Robert Schuman, in Juli 1949) en parlementsleden; men zag er industriëlen,
vertegenwoordigers en leiders van syndicale organisaties, militairen, veel protestanten
maar ook katholieken, zelfs priesters en seminaristen. Op 4 Juni 1949 sprak Dr Frank
Buchman over de radio een rede uit, die onmiddellijk in 21 talen vertaald en
uitgezonden werd.
Deze feiten zijn op zich reeds indrukwekkend. Treffender nog zijn de resultaten.
Buchman schetst ze als volgt: 'De M.R. bezit een wonderlijke kracht: zij verenigt de
mensen door ze innerlijk om te vormen, en dit geldt zowel voor het Oosten als voor
het Westen. Deze transformatie is in haar oorsprong een persoonlijke aangelegenheid,
maar geleidelijk aan beïnvloedt zij het economische, sociale, nationale en
internationale leven; zij schept een publieke opinie, die in staat is de lotsbestemming
van hele volkeren grondig te wijzigen; zij wekt krachten die een nieuwe wereld
kunnen bouwen; zij biedt het middel tot vredige overeenkomst tussen nabuurvolkeren;
in de familie, de onderneming, de regering, de natie, schept zij een op Gods Wil
afgestemde democratie; zij is het mystieke rhythme waarop het denken en het leven
zelf van de volkeren gedragen wordt; zij is gelijkvormigheid met de gedachte van
God zelf'.
Bij het lezen van deze volzin ontkomt men moeilijk aan de indruk dat men
tegenover een geëxalteerde staat. De nuchtere taal van de feiten echter logenstraft
grotendeels die indruk. De onvermijdelijke coëfficiënt van publicistische overdrijving
buiten beschouwing gelaten, moet men immers toegeven, dat de M.R. zeer reële
resultaten boekt. Velen komen tot bezinning en zien in dat ze hun leven moeten
vernieuwen door aan God de plaats te geven die Hem toekomt, d.w.z. de eerste. In
vele gevallen brengt de M.R. vrede in de gezinnen. Bedrijfsleiders zien in dat ze
onrechtvaardig zijn tegenover hun werklieden en besluiten nauwer met hen samen
te werken.
Het moge volstaan hier een paar getuigenissen aan te halen van grote politieke
persoonlijkheden, die door hun trouw aan de principes van de morele herbewapening
niet alleen hun eigen leven, maar ook

Streven. Jaargang 4

241
dat van hun milieu veranderd zagen, Dr Karl Arnold, minister-president van
Noord-Westfalen zei in Januari 1949 in een proclamatie tot het volk te Düsseldorf:
'Het enig ware antwoord op een ideologie ligt in een waardevoller ideologie. Duitsland
heeft, als dragende kracht van zijn beginnende democratie, een op God afgestemde
ideologie nodig, De M.R. is de geestelijke weg die naar een nieuw Europa leidt. In
onze regering zien wij reeds hoe deze ideologie aan het werk is en haar vruchten
afwerpt. Zij brengt het geestelijke en morele herstel waaraan ons land behoefte heeft,
en waarin het een grondslag zal vinden voor een ware vrede met de omliggende
volkeren'. Dezelfde gedachte werd insgelijks ontwikkeld door Dr Reinhold Meier,
minister-president van Württemberg-Baden. De heer Kost, algemeen directeur van
de Duitse steenkoolproductie, onderzoekt in een vergadering van honderdvijftig
industriëlen uit het Roergebied, hoe de ideologie van M.R. het best in het Rijnland
kan doordringen en besluit: 'Wij moeten niet wachten tot de werklieden eerst
veranderen, mijne heren, wij zelf moeten anders worden. De kwestie is niet of wij
zullen veranderen, maar wel: hoe wij zullen veranderen'.
En, om tenslotte een Nederlandse stem aan het woord te laten, ziehier het getuigenis
van de heer Frits Philips, vice-president van de Philipsfabrieken te Eindhoven, bij
zijn terugkeer uit Caux: 'De ploeggeest, die door de M.R. gewekt wordt, is de enige
weg waarlangs de bedrijfsleiders een oplossing kunnen vinden voor de talloze
problemen van heden en toekomst. Zonder die oplossing zou het voor niemand van
ons raadzaam zijn in de eerstkomende tien of twintig jaar in de industrie te staan'.
Tegenover dergelijke getuigenissen moet de vraag wel in ons opkomen: waar
schuilt de kracht van deze beweging? Daarom willen we nu haar werkwijze van
naderbij nagaan.

Doel en middelen
Om de werking van de M.R. te begrijpen, moeten we ons verplaatsen in het milieu
van Caux-sur-Montreux. Elk jaar organiseert de beweging daar grote
wereldconferenties. Zij is echter niet aan dat plaatsje gebonden. Caux wil niets anders
zijn dan: 'de practische verwezenlijking van de methode der M.R. en een
miniatuur-model van wat de nieuwe mensen, de nieuwe volkeren en de nieuwe wereld
zijn moeten'. Alle bezoekers van Caux zijn het er over eens, dat zij vooral getroffen
werden door de atmosfeer van hartelijke en oprechte gastvrijheid, door de vreugde
die op alle gezichten straalt. Men heeft wer-
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kelijk de indruk dat men van een lange reis weer thuis komt. 'Wat mij onmiddellijk
getroffen heeft', zegt Mgr Chevrot in zijn Déclaration faite à Caux, 'is de vreugde
in uw blik. Vreugde, dit echte Godsklimaat, is ook de atmosfeer die te Caux heerst.
Niemand hier is droef, niemand onrustig, niemand prikkelbaar; iedereen glimlacht'.
Op zijn kamer vindt de bezoeker een mooie bloemenruiker; alles is tot in de puntjes
verzorgd en kraaknet. De personen die hem verwelkomd hebben, wachten niet lang
om hem op de hoogte te brengen van de eisen, die de M.R. stelt: de vier absolute
criteria, die conditio sine qua non zijn voor deelname aan de beweging. Religieuse
lauwheid wordt hier uitgesloten: als men iets doet moet men het goed doen. Is men
protestant, dan moet men volledig protestant zijn; is men katholiek, dan mag men
het niet half zijn. Daarom moet al wie de methode van de beweging wil toepassen,
de vier grote criteria aanvaarden: 1. absolute eerlijkheid (met de daaraan verbonden
plicht tot restitutie); 2. absolute reinheid; 3. absolute onzelfzuchtigheid; 4. absolute
liefde.
De dagorde zal niets anders zijn dan een hulpmiddel om trouw te blijven aan deze
vier principes. 's Morgens na het opstaan wordt de meditatie ten zeerste aanbevolen.
Zij wordt voorbereid uit de Bijbel, de Navolging of andere meditatieboeken welke
ieder volgens zijn godsdienst ter beschikking staan. Practisch wordt die aanbeveling
door iedereen ter harte genomen en opgevolgd. Daarom wordt gedurende die tijd het
strengste stilzwijgen geëist. Wordt men door een of andere gedachte dieper getroffen,
of krijgt men inzicht in een of andere te nemen beslissing, dan wordt dit opgetekend
in het onmisbare notitieboekje. De katholieken worden in de gelegenheid gesteld
dagelijks de H. Mis bij te wonen en te communiceren, want altijd zijn één of meer
priesters aanwezig in de stemmige katholieke kapel. Daarna worden kleine groepen
gevormd, om te bespreken wat de meditatie heeft opgeleverd, en hoe een of ander
punt practisch, ter plaatse en gedurende de dag zelf, kan verbeterd worden. Na deze
samenkomst gaat iedereen aan het werk; de gasten van Caux zijn zelf het
dienstpersoneel van het grote gebouw. Iedereen heeft iets te doen; een groep houdt
zangrepetitie, een andere veegt de gangen of wast de schotels, schilt aardappelen of
zet de refter klaar. Zo, zegt Mgr Chevrot, werken daar ministers, parlementsleden
en voorzitters van syndicaten naast gewone werklui. Zelfs de meest nederige karweien
nemen zij op zich. Velen krijgen daardoor contact met elkaar, leren elkaar kennen
en waarderen, zodat de wederzijdse eerbied groeit.
Om elf uur begint dan de grote 'meeting', waaraan allen deelnemen. Buchman zelf
neemt gewoonlijk de leiding op zich. Beurtelings komen
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mannen en vrouwen op het podium en 'getuigen', d.w.z. verhalen welk effect de M.R.
had op hun eigen leven; welke invloed op haar beurt hun veranderde levenshouding
had op hun milieu. Zo treden ministers op, bedrijfsleiders, werklui. Nu en dan brengt
een zanggroep liederen ten gehore, meestal ter verwelkoming (met b.v. de nationale
hymne van hun land) van nieuw aangekomen genodigden (want alleen op persoonlijke
invitatie wordt men te Caux toegelaten). Nu en dan, vooral tegen het einde, worden
door de voorzitter twee of drie minuten volledige stilte aangekondigd. Deze
ogenblikken van 'ingekeerdheid' (quiet time), dienen om contact te nemen met God
en Hem leiding te vragen over een bepaald punt. Psychologisch zijn de toehoorders
zeer goed op deze practijk voorbereid: de soms zeer treffende getuigenissen hebben
het verlangen gewekt om alle middelmatigheid van zich af te schudden en dwingen
als vanzelf Gods hulp te vragen om een nieuwe richting in te slaan. Ontvangen
'leiding' (guidance) wordt opnieuw opgetekend. Buchman vraagt, eist bijna, dat
dergelijke ogenblikken van ingekeerdheid herhaaldelijk terugkeren in de loop van
de dag, want de ontvangen leiding moet heel de activiteit richten, en een nieuw leven
helpen opbouwen in het licht van de vier absolute criteria.
's Namiddags te vijf uur wordt een tweede plenaire vergadering samengeroepen,
welke in niets van de eerste verschilt.
Na het avondmaal kunnen de gasten dan in de toneelzaal van het huis de opvoering
bijwonen van een der toneelstukken uit het repertorium van de M.R. Twee hiervan
zijn vooral merkwaardig: 'De vergeten factor' en 'De rechte weg'. Enkele maanden
geleden werden beide verfilmd. Het thema van deze stukken kan men licht raden:
een leven dat onder Gods leiding wordt gesteld, verandert van uitzicht; het brengt
verstandhouding in het gezin, tussen de standen en de naties.
Tenslotte moeten we nog noteren dat iedereen de hele dag toegang heeft tot de
verantwoordelijke leiders van de beweging, aan wie alle bezwaren kunnen worden
voorgelegd.
Volgens deze methode werkt de M.R. gedurende de wereldvergaderingen te Caux
van Juni tot September. Heel die werking en organisatie wordt echter zorgvuldig
voorbereid en geleid door een groep fulltime-leden, mannen en vrouwen, die onder
Buchmans persoonlijke leiding staan. Deze permanente leden staan geheel in dienst
van het apostolaat der M.R. Ze leven in gemeenschap en knappen zelf alle karweien
op. Voor hen is de meditatie 's morgens en het gebed gedurende de dag verplichtend;
indien ze katholiek zijn ook de dagelijkse Mis, waaronder ze kunnen communiceren.
Deze werkploegen (équipes) trekken heel het jaar door van land tot land, van stad
tot stad, om
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conferenties te geven, stukken van de M.R. op te voeren of filmavonden te
organiseren. Verleden jaar kwam ook een groep naar België. Allen hebben een blind
vertrouwen in hun leider, de stichter van de beweging, die trouwens een geestelijk
zeer hoogstaand man blijkt te zijn.
Tot slot moeten we nog de vraag beantwoorden, wie deel mag uitmaken van de
beweging. Gezien van uit het standpunt van de M.R. zelf kunnen we zeer bondig
antwoorden: al wie de vier grote criteria wil aanvaarden en in de practijk omzetten.
De M.R. neemt geen inschrijvingen aan of leden op; zelfs de permanente leden blijven
op elk ogenblik geheel vrij. De beweging is geen aparte secte en bezit dus ook geen
hiërarchie; ieder kan er in volle vrijheid zijn eigen godsdienst-practijk beoefenen.
Wat de M.R. wel beoogt is, dat elk zijn eigen godsdienst consequent zal beleven.
Buchman heeft nooit een nieuwe secte, een nieuwe godsdienst willen stichten, noch
een nieuwe leer uitdenken; hij wil enkel de mensen terug brengen naar het Evangelie
en dit door oude, doch psychologisch vernieuwde middelen. En daar de beweging
geen doctrine voorstelt, eist ze dat iedere volgeling geruggesteund zal worden door
de eigen kerk. Het Evangelie, het gemeenschappelijke bezit van de christelijke
godsdiensten, wordt op het voorplan gesteld, voornamelijk door de vier criteria,
zonder dat daardoor de fundamentele waarden, eigen aan protestantisme en
katholicisme, opgeofferd of in de schaduw gesteld worden. 'Het feit', zegt een rapport
aan de katholieke geestelijke overheid van Los Angeles, 'dat een groot aantal
protestanten zich tot de ware Kerk bekeren, en dat geen enkel katholiek naar het
protestantisme is overgegaan, bewijst ten overvloede dat de M.R. de vrijheid van
geweten eerbiedigt'. Elke theologische discussie blijft uitgesloten in de grote 'meetings'
waar katholieken, protestanten en orthodoxen aan deel nemen; men spreekt er enkel
over morele vernieuwing in het persoonlijk, sociaal en politiek leven. Daarover mag
ieder zijn mening naar voren brengen.

Deelname van katholieken toegelaten?
Welke houding neemt van haar kant de katholieke Kerk aan tegenover deelname van
haar leden aan de M.R.?
Reeds voor de wereldoorlog, toen de beweging nog niet de naam van M.R. droeg,
was de houding van katholieke theologen en publicisten tegenover de Oxford-groepen
ver van eensgezind. Sommigen, zoals b.v. bij ons P. Kasteel en J. Lammertse, stonden
er radicaal afwijzend tegenover. Het oordeel van anderen, zoals Prof- Piket S.J., P.
d'Arcy,
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de bekende Engelse theoloog en P. Pauwels O.P. was waarderend, doch zij waren
tegen deelname van Katholieken. Weer anderen, zoals de befaamde oecumenist P,
Congar O.P. stonden minder afwijzend tegenover deze deelname. Na de oorlog is
de verdeeldheid niet minder geworden, al slaat de balans meer naar waardering over;
op het stuk van katholieke deelname echter blijven de meningen verdeeld. Zelfs de
verklaringen van de katholieke hiërarchie, die in verschillende landen niet uitbleven,
wijken vrij sterk van elkaar af, niet alleen in hun oordeel over de beweging zelf, maar
ook wat de practische richtlijnen nopens de deelname van katholieken betreft. Zo
werd b.v. in 1946 de volgende verklaring afgelegd door de bisschoppen van Engeland
en Wales: 'Deze beweging is zo met indifferentisme besmet, met de dwaling dat de
ene godsdienst even goed is als de andere, dat geen enkel katholiek enig werkzaam
aandeel kan nemen in een dergelijke beweging of formeel er aan mag meewerken.
De katholieken moeten er tegen worden gewaarschuwd, bijeenkomsten van deze
beweging bij te wonen, zelfs als toeschouwers'. Mgr Charrière daarentegen, bisschop
van Lausanne, Genève en Freiburg, verklaarde in een commentaar op de conferenties
te Caux: 'Katholieken en protestanten hebben er in alle oprechtheid gezocht naar
manier en middelen om hun pogingen tot herstel van de christelijke eenheid te
coördineren. Hoe zou men zich hierover niet verheugen?' Hij zegt verder dat 'het
geoorloofd is om de waarden, die de verschillende belijdenissen en godsdiensten
gemeen hebben, op te sporen en er de nadruk op te leggen'. Hij wijst echter op het
gevaar van vervlakking en indifferentisme, en beklemtoont dat katholieke deelnemers
alleen door geheel zich zelf te zijn, d.w.z. integraal katholiek, de belangen van de
beweging werkelijk kunnen bevorderen.
Tussen beide posities in staat de stellingname van de vergadering der Franse
kardinalen en aartsbisschoppen, dato Maart 1948. De vergadering verklaart zich
accoord met het oordeel van Mgr Charrière, waaraan zij herinnert, en suggereert aan
hunne hoogwaardigheden de bisschoppen van Frankrijk volgende practische
maatregelen: 1. Geen katholieken dienen bijeenkomsten van 'Moral Rearmament'
bij te wonen, behalve zij die goed onderricht zijn in hun godsdienst en eerst advies
hebben ingewonnen bij een priester, die voldoende geïnformeerd is omtrent de
voorwaarden, die nodig zijn, wil een katholiek aan dergelijke bijeenkomsten zonder
schade deelnemen. 2. Priesters en religieuzen, en, a fortiori, seminaristen, zullen
'Moral Rearmament' niet bijwonen, zonder machtiging te hebben ontvangen van hun
bisschoppen of hun geestelijke oversten. Zij zullen onder alle omstandigheden

Streven. Jaargang 4

246
er voor zorg dragen, dat niet de indruk gewekt wordt, dat hun aanwezigheid bij de
bijeenkomsten van 'Moral Rearmament' enige principiële goedkeuring van de kant
van de hiërarchie met betrekking tot de beweging inhoudt.
In al deze zo verschillend genuanceerde oordelen ligt nochtans een
gemeenschappelijke lijn. Grondslagen en methode van de beweging worden nergens
veroordeeld, zodat wij wel moeten aannemen dat zij niets bevatten wat apert strijdig
is met de katholieke principes. Heel anders is het waar de practische invloed van de
beweging geapprecieerd moet worden, en de atmosfeer waarin zij haar werking
uitoefent. Daar komen we op een gebied waar de gegevens geheel verschillend kunnen
zijn én volgens de eigen geest van de beweging in een bepaald land, én volgens de
situatie van de katholieken die uitgenodigd worden om zich bij de beweging aan te
sluiten. Zo begrijpen wij dat in het door indifferentisme aangetaste protestantse
Engeland de gegevens van het probleem heel anders zijn dan in het katholiek meer
vitale Frankrijk of in een land als Zwitserland waar de katholieke minderheid een
rustig en sterk zelfbewustzijn bezit.
Deze gemeenschappelijke lijn als richtsnoer volgend willen wij thans beproeven
van katholiek standpunt uit een oordeel over de beweging te formuleren.

Beoordeling van uit katholiek standpunt
Vooraf resumeren we nog eens kort de grondslagen en de methodiek van de beweging.
Frank Buchman stelt twee grote principes voorop: a. God heeft een bepaald plan met
de wereld die Hij geschapen heeft; b. bij de uitwerking van dat plan wil Hij de mensen
doen meewerken. Iedereen, hij zij dan staatshoofd, bedrijfsleider of eenvoudige
arbeider, heeft in dat plan een bijzondere en onvervangbare rol te spelen. Ofwel hij
aanvaardt dat plan van God en wordt een bruikbaar instrument (het woord is van
Buchman), ofwel hij weigert en wordt een instrument van haat, wanorde en dood.
Er is geen compromis mogelijk.
Kiest de mens partij voor de vrede en het leven, d.i. voor God, dan leidt Buchman
hem naar het Evangelie waaruit hij de vier grote criteria haalt: absolute eerlijkheid,
reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde.
Om deze eisen te verwezenlijken, stelt hij dan een techniek voor, met als
wachtwoord: onder Gods leiding. Deze techniek behelst: 1. de ingekeerdheid (quiet
time), individueel 's morgens en in de loop van de dag, collectief gedurende de
meetings; deze ingekeerdheid dient om 2. leiding (guidance) te vragen aan God voor
elke activiteit; de ont-
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vangen leiding wordt meegedeeld aan anderen bij wijze van 3. getuigenis (sharing).
Heel deze techniek heeft slechts één doel: het leven te richten naar God. Is dit eenmaal
gebeurd, dan kan er vrede komen in de gezinnen, in het bedrijfsleven, in de wereld.
Voor een katholiek doet heel dit programma tegelijk vertrouwd en bevreemdend
aan. Vertrouwd, omdat hij er allerlei elementen van zijn eigen geestelijk leven in
terugvindt. Bevreemdend, omdat hij ze losgemaakt vindt uit heel de context van
geloofswaarheden waarin hij gewoon is ze te beleven en van waaruit ze voor hem
eerst hun volle zin krijgen.
Daarom hoeft hij tegenover deze formule nog niet onmiddellijk afwijzend te staan.
Het programma van de M.R. immers heeft niets van een oecumenische formule, die
een grootste gemene deler zou zoeken tussen verschillende doctrines en opvattingen.
Zij tracht veeleer elke doctrinale fundering te vermijden, en de mens terug te brengen
tot de elementaire religieuse levenshouding; de practijken welke zij aanbeveelt zijn
constanten van elk geestelijk leven. Zij zijn niet gebonden aan bepaalde
geloofswaarheden, maar kunnen in haast ongewijzigde vorm door elk geloof
geïnspireerd en op elk niveau van religieuze overtuiging en inzicht beleefd worden.
Zeker zal het gehalte en de religieuse waarde van dezelfde practijken totaal
verschillend zijn naar gelang de rijkdom van geloofsinzicht en de diepte van
Godsbenadering die ieder in eigen godsdienst vindt. Zo zal 'ingekeerdheid' bij de
één wellicht een louter psychologisch verschijnsel van geestesconcentratie blijven,
terwijl het bij een ander tot mystieke, passieve Godservaring kan uitbloeien; zoals
het 'getuigenis' zowel een praatziek uitbabbelen over zichzelf en zelfs een geestelijk
exhibitionisme kan zijn als een werkelijk verheerlijken van Gods gaven of een laten
klinken, door eigen stilte, van een grotere en sterkere stem. Maar de practijk zal toch
wezenlijk bij allen dezelfde blijven en zij zal bij elk van hen uitdrukking zijn, op zijn
niveau, van zijn fundamentele en oprechte religieuse houding tegenover God. Aldus
wordt een werkelijke bundeling van de religieuse krachten der mensheid tot herstel
van de zedelijke waarden op een gemeenschappelijke basis mogelijk gemaakt, zonder
dat iemand daardoor gedwongen wordt afstand te doen van eigen overtuiging of één
enkele waarheid, één enkel dogma prijs te geven. Integendeel, slechts door volledig
zichzelf te zijn, (voor een katholiek: slechts door volledig en integraal zijn geloof te
beleven in gehoorzaamheid en gebondenheid tegenover de Kerk), kan hij de practijken
die hij gemeenschappelijk met andersgezinden beoefent, tot eerlijke en oprechte
uitdrukking maken van zijn religieuse verhouding tot God. En slechts
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onder deze voorwaarde zullen die practijken voor hem een morele herbewapening
zijn en aldus bijdragen tot het gemeenschappelijke doel. Deze gezamenlijke beleving
van wat het diepst en elementairst is in het religieuse leven van de mens, kan
bovendien bevorderlijk blijven voor die 'terugkeer tot de bronnen' waarvan Péguy
sprak, en die naar het oordeel van velen hoofdbekommernis moet zijn van de
katholieke spiritualiteit in deze tijd.
De formule van de M.R. bevat dus niets wat onaanvaardbaar zou zijn voor een
katholiek of wat zelfs een vermindering of verminking voor zijn geestelijk leven
hoeft te betekenen. M.R. is echter niet enkel een abstracte formule, het is ook een
beweging. En hier ligt de hele moeilijkheid. Grote en kleinere samenkomsten hebben
plaats, boeken worden geschreven, toneelstukken opgevoerd, systematische
propaganda tracht de geesten te bewerken. Hoe is dit alles mogelijk zonder dat de
enkele grondgedachten van de beweging verder uitgewerkt, in een context geplaatst,
geïnterpreteerd, of tenminste in een bepaalde atmosfeer beleefd en voorgesteld zullen
worden. En als uit die voorstelling systematisch elke dogmatische fundering, elke
rechtvaardiging van uit bepaalde waarheden geweerd wordt, hoe zal men dan
vermijden dat zoal niet theoretisch, dan toch practisch en feitelijk, een gehalveerde
beleving van deze grondprincipes op een minimum-niveau door de stuwkracht zelf
van de beweging aan haar leden opgedrongen wordt. En inderdaad, telkens als
katholieke beoordelaars of toeschouwers over de schaduwzijden van de beweging
spreken, dan leggen zij in de practijk van ingekeerdheid, leiding en getuigenis, de
nadruk op het gevaar van het al te zeer beklemtonen van het natuurlijk-psychologische
ten nadele van het diep-religieuse.
Herhaaldelijk werd er b.v. op gewezen hoe gering in heel dit proces van geestelijke
vernieuwing het aandeel is van de Persoon van Christus. Het is een feit, dat Christus
weinig of niet genoemd wordt, noch in de geschriften van Buchman, noch op de
vergaderingen te Caux. Zeker, Buchman leidt ons naar het Evangelie, maar alleen
om er abstracte beginselen van zedelijke volmaaktheid uit te halen. En als we zijn
gedachte verder volgden, en de leer gingen aanschouwen in de verschijning zelf van
de Leraar, dan zouden we nog enkel Christus bereikt hebben als zedelijk voorbeeld,
niet in Zijn wezen als de ènige Middelaar tussen God en de mensen, als degene in
wie alleen wij, elk op zijn plaats, door God tot het heil geroepen worden, als de
alleszeggende Boodschap, als het éne, mensgeworden Woord van God tot ons. Als
heel die werkelijkheid van genade, zonde en verlossing, zoals zij in het
Christusmysterie voor ons bestaat, nooit vernoemd wordt, is

Streven. Jaargang 4

249
het dan niet vanzelfsprekend dat, in de geest van de toehoorder en volgeling der
beweging, uitdrukkingen als de 'Wil van God' en zijn 'spreken tot ons' verschrompelen
tot synoniem van 'de stem van ons geweten', of 'de eis van onze plicht', zonder nog
iets van de verrassend intieme dialoog tussen God en mens die in het mysterie van
de Verlossing plaats grijpt. Het mag dan al zijn, dat te Caux de katholieke deelnemers
worden aangezet de H. Mis bij te wonen en te communiceren: als de
doorsnee-katholiek zijn roeping door God niet heeft leren zien als een roeping in en
door Christus, hoe zal hij dan het verband kunnen leggen tussen dit ontvangen der
sacramenten en het 'luisteren naar God' op de samenkomsten, hoe zal hij inzien vooral
dat de Eucharistische ontmoeting, de greep van God op hem in het sacrament van
Zijn liefde, veel belangrijker, noodzakelijker en meer onfeilbaar is dan zijn eigen
moeizaam tasten en zoeken naar een ontmoeting met Gods Wil?
Geldt niet hetzelfde voor elk onderdeel van de techniek der Oxford-groepen? We
wezen reeds op het dubbelzinnige van het woord 'ingekeerdheid'. Inkeer immers is
op zichzelf een psychologisch proces, een zich leegmaken van al het bijkomstige en
verstrooiende, een poging tot samenvallen met de diepere kern van zijn bestaan, door
zijn aandacht af te wenden van al het periphere. Christelijk wordt die ingekeerdheid
slechts door de inhoud waarmee men die leegte vult, door de ontmoeting met God
die als kern van ons bestaan beleefd wordt, en die een ontmoeting is in en door
Christus. Nu is er zeker op dit punt een vooruitgang in de beweging te bespeuren.
Terwijl aanvankelijk alleen op de techniek van de inkeer de aandacht werd gevestigd,
en de inhoud van de overweging rechtstreeks op de actie werd gericht, komt men nu
tot het besef dat het ontvangen van Gods leiding uitsluitend in en langs het gebed
kan gebeuren. Als doel van de 'quiet time' wordt nu opgegeven: 'zich in
tegenwoordigheid van God gelijkvormig te maken met zijn H. Wil'. En we moeten
er bijvoegen, dat deze gunstige ontwikkeling te danken is aan de invloed der
katholieken op de verantwoordelijke leiders van de beweging. Men kan zich echter
wel de vraag stellen of het aldus aanbevolen gebed ook in feite mogelijk gemaakt
wordt, als men elke objectieve inhoud aan de ontmoeting met God ontneemt, en haar
beperkt tot een vage indruk van creatuurlijke afhankelijkheid. De vurige katholiek,
die steeds weer in liturgie en Evangelie, in dogma en predikatie zijn gebed zoekt te
voeden, omdat de ingekeerdheid anders zo gauw ijdel en leeg wordt, moet tegenover
die mogelijkheid wel een beetje sceptisch staan.
Het begrip 'guidance' is al even dubbelzinnig. De indruk wordt wel
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eens gewekt, dat die leiding op een soort rechtstreekse inspiratie zou berusten, en
dus een wenk van God zelf zou zijn. Hierover ondervraagd door Mgr Chevrot en
door P. Marie-Joseph, een Frans Carmeliet, heeft Buchman in een openbare meeting
te Caux verklaard, dat die leiding niet automatisch Gods actuele Wil uitdrukt, maar
gecontroleerd moet worden 'door de kerk, door het woord Gods in de Schrift, door
de équipes, door het geweten en door de omstandigheden'. Theoretisch ontsnapt de
beweging dus geheel aan het illuminisme. Een eerste vraag is echter of deze
noodzakelijke contrôle in de practijk wel voldoende wordt toegepast, en of niet te
veel op de indruk en de geestdrift, of ook wel op de overspanning van het ogenblik
wordt voortgegaan. En zelfs waar deze contrôle aanwezig is, moet de verdere vraag
gesteld worden: welke waarborg biedt deze contrôle, welke normen zullen bij het
uitoefenen ervan worden aangewend, en welke waarde zal men hechten aan het aldus
verkregen inzicht?
Weer ligt er niets verkeerds in het begrip 'leiding' zelf dat, aldus toegepast, heel
wat gelijkenis gaat vertonen met de 'geestelijke leiding' welke de katholieke leek bij
een priester zoekt. Maar als bij de practische toepassing niet alleen elk vast dogmatisch
en moreel kader ontbreekt, doch ook de hele schat van ervaring die door de Kerk
aan haar priesters wordt meegegeven, en die haar neerslag vindt in vaste 'principes'
(men denke, om maar één voorbeeld te noemen aan de beroemde 'regels tot
onderscheiding der geesten' in de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola),
ligt dan niet het gevaar voor de hand, dat de Buchmanist zal voortgaan op een
psychologisch effect van rust, bevrijding, zekerheid, overijld geïnterpreteerd als een
teken van Gods ingrijpen, of dat hij zal overgeleverd zijn aan het toevallig juiste of
onjuiste inzicht, misschien ook wel aan de onbescheidenheid of opdringerigheid van
een 'leider' die vaak over geen enkele andere norm zal beschikken dan die van zijn
persoonlijke opvattingen.
En nogmaals vinden we dezelfde dubbelzinnigheid terug in het begrip 'sharing'.
Wie onder de invloed van de beweging zijn leven veranderd zag, wil de anderen
helpen door het verhalen van zijn bevindingen. In de bedoeling van de beweging is
dit verhaal evenzeer een schuldbekentenis als een getuigen voor de van God ontvangen
leiding en voor de wil tot vernieuwing. Er schijnt wel weinig gevaar te bestaan dat
een katholiek deze publieke schuldbekentenis zou stellen tegenover of zelfs boven
de sacramentele biecht.
Mgr Chevrot gewaagt zelfs van katholieken bij wie het verlangen naar een algemene
biecht opkwam naar aanleiding van een 'sharing', waardoor het schuldbewustzijn en
dus ook het verlangen naar Gods
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vergiffenis sterker in hen gewekt was. Weer echter moeten we de vraag stellen: zal
dit het normaal effect van zulk een publieke schuldbekentenis zijn.
We laten dan nog buiten beschouwing de gevaren en misbruiken, waartoe deze
practijk aanleiding kan geven; buiten beschouwing ook het voor ons, katholieken en
Nederlanders, vaak hinderlijk gebrek aan religieuse schroom waarmee ze beoefend
wordt, en dat we misschien het best met de uitdrukking 'geestelijk nudisme' zouden
kunnen omschrijven. Het blijft in elk geval zo dat de mens hier zijn schuld belijdt
aan zijn medemensen, niet aan God. Het berouw, dat hier tot uiting komt, is een
psychologische ontlading, een zich bevrijden, weliswaar in een sfeer van
godsdienstigheid, maar zonder het rechtstreekse beroep op Gods vergevende
barmhartigheid, dat het wezen van het religieuse berouw uitmaakt. Zoals trouwens
nergens in de beweging het zondebesef duidelijk uitstijgt boven het besef van een
psychologische deficiëntie of een sociale kanker. Zonde wordt er hoofdzakelijk
gezien als persoonlijkheidsverminking of factor van sociale wanorde, veel meer dan
als breuk in het gesprek tussen God en mens.
Is het in een dergelijk verband niet normaal, dat de aandacht van de 'biechteling'
vooral zou gaan naar het psychologisch effect van een publieke stellingname, tegen
elk menselijk opzicht in; dat hij zal trachten een nog wankele goede wil daardoor
psychologisch te bevestigen, eerder dan in religieuse overgave steun te zoeken bij
God? Bezwaarlijk kan men dan nog zulk een schuldbekentenis een voorbereiding
en als het ware een aanloop noemen naar de sacramentele biecht.
Ook het positieve element van het getuigenis, het mededelen van de ontvangen
leiding, zal in hetzelfde, eerder psychologisch, perspectief staan. Ongetwijfeld berust
heel de predikatie van het Evangelie op een 'getuigenis', maar dan van een heel andere
aard. 'Als de christelijke getuige spreekt', noteert treffend P. Beirnaert, 'dan verhaalt
hij niet zozeer wat hem persoonlijk overkomen is, als wat de mens overkwam: Christus
heeft de mensheid met God verzoend door Zijn dood en verrijzenis. De getuige van
het Nieuwe Verbond boodschapt derhalve een objectieve gebeurtenis, die de hele
geschiedenis beheerst; hij spreekt over een Ander, over Gods eigen Zoon'. Elke
christelijke getuige heeft iets van Joannes de Doper, die 'zelf kleiner moet worden,
terwijl de Andere groeien moet', en die zijn vreugde er in vindt, het beminnend
zwijgen te zijn waarin de stem van de Bruidegom weerklinken kan. Een dergelijk
getuigenis heeft in de Oxford-groepen geen zin. Het zwaartepunt van de 'sharing'
ligt bij de persoon van de getuige zelf. Ieder geeft zijn subjectief beleven weer, met
al het daar-

Streven. Jaargang 4

252
aan verbonden gevaar voor geestelijk exhibitionisme, voor de bekende
dagboek-onoprechtheid, voor wat men terecht genoemd heeft 'le genre litéraire du
témoignage', afgezien nog van de mogelijkheid dat men vervallen zou in half of
geheel fanatisch prophetisme of illuminisme.
Het aanwenden van een reusachtig, echt-Amerikaans propaganda-apparaat,
waarlangs de idealen en realisaties van de beweging evenals de belangrijkste
getuigenissen - trouwens niet steeds zonder politieke bijbedoelingen - worden
wereldkundig gemaakt, wijst in dezelfde richting. Hoe zal ook hier weer een katholiek
de brug slaan van de bevrijdende en exalterende zelf predikatie naar het zelveloos
getuigen voor Christus?
Samenvattend kunnen we besluiten: de M.R. kan uitstekend voorbereidend werk
verrichten voor een morele levensvernieuwing, door de psychologische schok die
haar methode in veel zielen weet te wekken. Niet ten onrechte heeft P. Congar O.P.
de werking van de beweging omschreven als 'une méthode intéressante de dépannage'.
Bovendien zal God de overvloed aan goede wil en oprechte bedoelingen, in de
beweging aanwezig, ongetwijfeld gebruiken als vertrekpunt voor een diepere
genadewerking in vele zielen. De beweging als zodanig lijkt ons echter niet bij machte
de volledige religieuse heropvoeding te geven, waaraan de mens voor een blijvend
vernieuwd moreel leven behoefte heeft. En wel juist omdat zij te zeer de nadruk legt
op de mens, omdat zij te 'anthropocentrisch' is. Hoe oprecht religieus de bedoelingen
van haar leiders ook mogen zijn, toch beschouwt de practijk van de beweging de
godsdienst tenslotte als een middel voor een schoner humanisme en een betere sociale
orde. Zij keert aldus onwillekeurig de religieuse verhoudingen om en stelt God in
dienst van de mens.
Hoeven we er verder nog op te wijzen, hoezeer we ons zouden vergissen, als het
soms wat al té luidruchtig aangekondigde succes van het 'Moral Rearmament' ons
blind ging maken voor de veel bescheidener, maar ook veel diepere uitwerking die
bij de honderdduizenden deelnemers aan katholieke retraites, recollecties en
week-ends in alle landen van de wereld bereikt wordt. Al kan de techniek van deze
apostolaatsvormen wellicht in bijkomstigheden verrijkt worden door confrontatie
met de ervaringen van de M.R., toch zal het niet overdreven zijn te beweren, dat hier
meer blijvende en waardevolle resultaten bereikt worden, een meer reële
levensomvorming in Christus en dus ook een effectievere morele herbewapening,
dan in de weelderige en gastvrije paleizen van Caux.
Moeten we daaruit besluiten, dat de deelname van katholieken aan de M.R. volstrekt
te ontraden is? Helemaal niet. Lauwe of onontwik-
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kelde katholieken zal men de deelname ontraden of zelfs verbieden. Het voordeel
van een onmiddellijke en tijdelijke 'bekering' kan voor hen niet opwegen tegen de
nadelen die hun geloofsleven er op de lange duur door zou ondervinden. Vooral in
onze tijd, waar de vastheid van gedachte al te gemakkelijk prijs wordt gegeven voor
stemmingen en irrationele gevoelsmystiek, is het gevaar niet denkbeeldig dat ze
zouden verglijden naar het gemakkelijk indifferentisme van 'als de mens maar van
goede wil is'. Maar vurige en onderlegde katholieken zullen de morele herbewapening
beschouwen als een uitstekend kader voor hun apostolaat. Niet dat zij er heen zullen
gaan met de farizese hooghartigheid van wie zich beter weet en meent niets meer
van anderen te leren te hebben. Maar in deemoedig openstaan voor elke verrijking,
in ruime en begrijpende verstandhouding zullen zij met heel de rijkdom van hun
geloofsinzicht de techniek van de beweging meeleven en bezielen, en aldus het stille,
maar werkelijke getuigenis laten stralen van een doorleefd en volwaardig christendom.
Het grote aantal bekeringen tot het katholicisme langs de beweging om levert het
duidelijkst bewijs voor de kracht van dit rustig en zelveloos getuigenis. Met zulke
katholieken, van harte samenwerkend met hun afgescheiden geloofsbroeders en met
alle mensen van goede wil, kan de morele herbewapening de algemene mobilisatie
van alle geestelijke krachten verwezenlijken, zoals Mgr Fulton Sheen ze beschreef
in zijn boek 'Het communisme en de Westerse geest': 'Wij vragen geen eenheid van
godsdienst; zij zou onmogelijk blijken, als wij om haar te bekomen de rechten van
de éne waarheid moesten prijsgeven. Maar wij vragen de eenheid van alle
godsdienstige mensen, elk afzonderlijk luisterend naar de stem van eigen geweten,
maar allen samen strijdend voor de morele vernieuwing van de wereld: een eenheid
die niet berust op de haat, maar op het gebed'.
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De wijsbegeerte in Frankrijk
II - De hedendaagse Franse wijsbegeerte
door Dr Bernard Delfgaauw
IN het buitenland meent men veelal, dat de hedendaagse Franse wijsbegeerte haar
karakteristiekste en tevens sterkste vertegenwoordiging vindt in Jean-Paul Sartre. In
katholieke kringen meent men soms, dat het thomisme in het huidige Frankrijk een
overheersende positie inneemt. Beide meningen zijn onjuist. Thomisme en sartrisme
nemen beide een plaats in in de Franse wijsbegeerte, maar geen van beide een
dominerende. Hetzelfde kan men zeggen van het marxisme, dat in Frankrijk hevig
omstreden wordt, maar toch in zekere zin aan de peripherie van het Franse denken
blijft. Evenmin zijn in de hedendaagse Franse wijsbegeerte invloeden der Duitse
klassieke traditie sterk in deze zin, dat men van kantianen of hegelianen kan spreken.
Hegelianen zijn er in Frankrijk nooit geweest (ook Hamelin was geen hegeliaan) en
kantianen weinig, al beweren dan bepaalde boeken, dat de Franse wijsbegeerte niets
anders dan een dépendance der Duitse is! De enige in Frankrijk, die men op 't ogenblik
nog kantiaan zou kunnen noemen, is de katholieke denker Pierre Lachièze-Rey, die
sterk geïnspireerd is door de late Kant van het Opus posthumum, maar ook belangrijke
andere invloeden heeft ondergaan, b.v. die van Maurice Blondel.
Over het thomisme willen wij hier niets zeggen. Het vormt ten opzichte van de
Franse wijsgerige traditie, zoals wij die in ons vorig artikel beschreven, een vreemd
element, al oefent het over de gehele lijn der hedendaagse Franse wijsbegeerte een
vrij sterke invloed uit. Om dezelfde reden zwijgen wij hier over het Franse marxisme.
Onze uiteenzetting zal zich bepalen tot het Franse denken, dat een voortzetting is
van de traditie, die wij in het October-nummer beschreven. Ook dan is het terrein
nog breed genoeg. Het overgrote deel der Franse wijsgeren denkt geheel in de lijn
van deze traditie, die door Malebranche en Maine de Biran wordt gemarkeerd. Uit
het grote aantal belangrijke denkers zullen wij er enkele moeten kiezen, die
repraesentatief zijn. De keuze hebben wij in ons vorig artikel reeds bepaald: Lavelle,
Le Senne, Marcel, Wahl, Camus, Merleau-Ponty, Sartre. Er zijn talrijke andere
philosophen, over wie het zeer de moeite waard zou zijn iets te schrijven: katholieke
denkers als Jacques
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Paliard, Aimé Forest, Jean Guitton, Gaston Berger, Joseph Moreau, Maurice
Nédoncelle; aan Sartre verwante philosophen als Simone de Beauvoir en Georges
Bataille. Maar beperking is hier noodzakelijk. Ook de zeven auteurs, die wij
uitgekozen hebben, zullen wij niet op dezelfde wijze behandelen. Wij zullen de
meeste aandacht schenken aan Lavelle, Marcel en Sartre en de anderen t.o.v. deze
drie denkers een plaats geven.
Wij hebben de zeven te behandelen philosophen zo gegroepeerd, dat zij een 'rechter'
en een 'linker' vleugel vormen1). De rechtervleugel - Lavelle, Le Senne, Marcel vertegenwoordigt het zuiverst de in ons vorig artikel beschreven spiritualistische
wijsbegeerte. De linkervleugel - Camus, Merleau-Ponty, Sartre - vertoont een sterke
invloed van de Duitse phaenomenologie en existentie-philosophie, zonder daardoor
geheel buiten de Franse traditie te vallen.
Lavelle en Le Senne behoren tot de 'philosophie de l'esprit', een richting waarvan
wij reeds zeiden, dat zij bewust op de Franse wijsgerige traditie is afgestemd2). De
karakteristiek, welke wij van het Franse spiritualisme gaven, gaat volkomen op voor
Lavelle's denken. Met Descartes en Maine de Biran heeft hij het hartstochtelijk zoeken
naar een vast uitgangspunt gemeen. Dit uitgangspunt tracht hij te vinden in een laag,
die dieper ligt dan bij beide andere denkers. Hij zoekt het noch in het denken noch
in het willen, doch in het zijn. Descartes' 'cogito ergo sum' wordt zo omgebogen, dat
het geen vat meer geeft aan de pogingen om het zijn te vervluchtigen. Het cogito
fundeert n.l. niet het sum, maar omgekeerd. Cogito ergo sum betekent in Lavelle's
interpretatie: ik denk, omdat ik ben. Het denken is een functie van het zijn, grondt
op het zijn. Het wordt afgeleid uit het zijn en het zijn niet uit het denken. Doch dit
denken is correlatief met de werkelijkheid d.i. met het zijn. Het denken omvat op
zijn beurt het zijn en openbaart, dat het zijn in laatste instantie denken is. Het is niet
aan Hegel, dat hier gedacht moet worden; de inspirator van deze gedachte - die men
in andere vorm ook bij Le Senne vindt - is ongetwijfeld Hamelin. Doch als denken
en zijn uiteindelijk identiek zijn, dan is denken in klare en heldere begrippen verant-

1) Wij gebruiken deze termen, omdat zij een zekere overzichtelijkheid meebrengen, maar achten
dit gebruik niet zonder gevaar, omdat zij een politieke suggestie geven, die verwarring kan
opleveren. Veel meer is dit nog het geval bij het begrippenpaar vooruitstrevend en behoudend,
dat in wijsgerige aangelegenheden o.i. steeds noodzakelijk misleidend is.
2) Philosophie de l'esprit is eigenlijk niets anders dan de naam van een collectie wijsgerige
uitgaven onder redactie van Lavelle en Le Senne. Onder de medewerkers behoren o.a. Marcel,
Wahl, Paliard, Forest, Guitton, Berger, Nédoncelle.
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woord, zij het ook, dat de wijsgeer overtuigt blijft, dat de diepste functie van het
denken niet de conceptionele maar de intuïtieve is. Zo zien wij de Cartesiaanse
traditie-elementen in het denken van Lavelle, zoals zij langs Hamelin en Brunschvicg
tot hem gekomen zijn.
Doch Lavelle is een nieuwe Malebranche. Ook de Pascaliaanse traditie-elementen
treffen wij bij hem aan. Lavelle's wijsbegeerte is bovenal een wijsbegeerte van het
ik: men moet het ik niet verklaren vanuit de buitenwereld, maar de buitenwereld
vanuit het ik. Doch dit betekent niet, dat het ik de buitenwereld uit zichzelf
voortbrengt. Een dergelijke gedachte wordt door Lavelle ambitieus en hoogmoedig
genoemd. Neen, het ik grondt zichzelf niet door zich van het heelal te scheiden, maar
enkel door er zich mee te verenigen. En dat heelal is niet op de eerste plaats het
stoffelijk heelal, maar de gemeenschap der mensen, voor wie het stoffelijk heelal
enkel het instrument is. Vandaar wordt de wijsbegeerte niet enkel met het verstand
beoefend, maar is zij een functie van de gehele persoonlijkheid, evenzeer van wil en
gemoed als van het verstand. Zo blijft de onherleidbaarheid gehandhaafd zowel van
het ik als van de buitenwereld tot het zuivere denken, daar denken en zijn in zich
wel identiek zijn, maar niet voor ons. De volledige identiteit van denken en zijn is
God zelf, aan wiens wezen zowel ons zijn als ons denken een participatie is. Aldus
is Lavelle's wijsbegeerte in laatste instantie een religieuze wijsbegeerte in het
voetspoor van Pascal, zoals zij dat was voor Bergson en Blondel.
Doch wordt de wijsbegeerte van Lavelle met evenveel recht existentialisme als
spiritualisme genoemd?3) Om met recht van existentialisme te kunnen spreken, moeten
wij het typisch existentialistische begrip van existentie in deze philosophie
terugvinden. De existentie is de alleen de mens eigen zijnswijze, die onder geen
enkele wezensbepaling te vatten is, omdat zij krachtens de vrijheid iedere bepaling
te boven gaat, ofschoon deze vrijheid tegelijkertijd in permanente spanning staat tot
een de gehele mens bepalende facticiteit (feitelijkheid).
Welnu ook bij Lavelle vinden wij de prioriteit van de existentie t.o.v. de essentie,
in deze zin dat de existentie aan de essentie voorafgaat. De menselijke existentie laat
zich ook bij Lavelle niet in begrippen vatten, juist omdat zij vrijheid is. Wel heerst
hier een heel

3) Men zie onze dissertatie: Het spiritualistisch existentialisme van Louis Lavelle, A'dam 1947.
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andere tonaliteit dan bij een Kierkegaard en een Heidegger en zelfs dan bij een Maine
de Biran. Wanhoop en angst zijn ook Lavelle niet onbekend, maar zij zijn er enkel
om de hoop en de vreugde in ons mogelijk te maken. En deze andere tonaliteit is
verbonden met Lavelle's metaphysiek. De essentie is nl. voor hem niet alleen dat
'resultaat' der existentie, dat na de dood te constateren valt, maar de essentie is een
ideaal, dat als doel de beweging der existentie reeds bepaalt. De essentie is het ideaal
van onze existentie in God. Ook de gedachte der facticiteit is Lavelle - zij het niet
onder deze naam - bekend. Maar het bepaald-zijn der existentie heeft niet het tragisch
karakter, dat het bij een Heidegger en Jaspers heeft. Het bepaald-zijn der existentie
vormt haar uitgangspunt in haar opgang naar God. Alle facticiteit wordt instrument
in deze opgang.
Daar de existentie-philosophie haar uitgangspunt neemt in de mens en deze mens
gekenmerkt wordt door de existentie, moet zij haar uitgangspunt in concreto nemen
in de subjectiviteit. Dit uitgaan van de subjectiviteit wordt door de verschillende
existentialisten op verschillende wijze verwerkelijkt. Ook voor Lavelle ligt hier het
noodzakelijk uitgangspunt der wijsbegeerte. 'De metaphysiek - zegt hij - is de
verdieping van de subjectiviteit: het werkelijke zijn is steeds subjectief, zowel in
zich als in ons'4). Ook hier een existentialistische houding, maar van zeer eigen
karakter, want deze subjectiviteit is een benadering van de volstrekte waarheid, die
God zelf is. Lavelle's wijsbegeerte is evenals die van Heidegger een ontologie. Wij
zagen, hoe hij de Franse traditie bewust naar de ontologie terugvoert, door zijn
uitgangspunt in de zijnservaring te nemen en Descartes' cogito ergo sum feitelijk om
te vormen tot een sum ergo cogito. Doch de zuiver Franse inspiratie van dit
existentialisme is ons reeds duidelijk gebleken. Lavelle kent de Duitse wijsbegeerte,
zowel de idealistische als existentialistische, zeer goed, maar zijn eigen denken bouwt
geheel op de bij ons zo weinig bekende, maar toch zo hechte traditie der Franse
wijsbegeerte. Wij geloven daarom, dat deze philosophie terecht als spiritualistisch
existentialisme kan worden aangeduid.
Het denken van Lavelle wordt gekenmerkt door een grote sereniteit. De philosophie
van René Le Senne staat gespannen tussen twee polen, die worden aangegeven in
de titel van Le Senne's voornaamste boek Obstacle et Valeur. De mens is een wezen,
dat er steeds op uit is, waarden tot stand te brengen. Iedere waarde komt echter enkel

4) De l'Acte, Parijs 1937, blz. 129-130.
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tot stand in de overwinning van een hindernis. Le Senne is diep gegrepen door het
tragische in de menselijke existentie, maar toch heeft voor hem evenals voor Lavelle
de mens uiteindelijk zijn eigen lot in handen. De worsteling om de overwinning van
de hindernis plaatst het denken van Le Senne dikwijls zeer dicht bij dat van Maine
de Biran in diens beleving van de inspanning, de effort, als grondfeit der menselijke
existentie. Op dit punt staat Le Senne dichter bij Marcel dan bij Lavelle. Op een
ander punt echter staan Lavelle en Le Senne, evenals Sartre, tegenover Marcel. Marcel
breekt als enige hedendaagse Franse wijsgeer radicaal met de bewustzijnsphilosophie
van Descartes. Hij staat in dit opzicht op een lijn met Heidegger, die er ook naar
streeft, niet het bewustzijn, maar de volledige menselijke existentie tot uitgangspunt
van het denken te maken. Sartre, Le Senne en Lavelle beoefenen daarentegen een
uitgesproken philosophie de la conscience. In zekere zin gaat Le Senne hierin zelfs
het verst - en op dit punt staat hij verder van Marcel af dan Lavelle -, zodat
philosopheren voor hem beschrijven van het bewustzijn betekent5).
De bepaling van Marcel's plaats in de Franse traditie geeft grote moeilijkheden.
De reden hiervan is niet, dat Marcel zoals Sartre schatplichtig is aan het Duitse
denken, maar enkel zijn bijzondere oorspronkelijkheid. Marcel kan op grond van
zijn Journal Métaphysique, dat in 1927 verscheen, en van het artikel Existence et
Objectivité uit de Revue de Métaphysique et Morale van 1925 als de eerste moderne
existentie-philosooph gelden. Van de existentialistische publicaties van Heidegger
en Jaspers kon hij nog niet op de hoogte zijn, daar deze later verschenen, en zelfs
Kierkegaard was hem nog volstrekt onbekend. En minstens even wonderlijk is
Marcel's verklaring, dat zijn latere pogingen om Kierkegaard te lezen mislukt zijn,
omdat Kierkegaard voor hem ongenietbaar is.
Toch is er juist tussen deze twee geesten een zeer diepgaande verwantschap. Beiden
worden opgeleid in idealistische systemen. Kierkegaard in dat van Hegel; Marcel in
die van Brunschvicg en Bradley. Beiden wenden zich van het idealisme af om de
werkelijkheid te zoeken in de existentie en beiden verlaten de systematiek voor een
voortdurend pogen de werkelijkheid in concrete analysen op concrete punten te
bereiken. Beiden zijn overtuigd van het mysterieuze karakter der werkelijkheid.
Kierkegaard weet van huis uit, dat er achter het

5) Men bedenke, dat het woord bewustzijn misleidend is. Als wij het hier gebruiken, nemen
wij het als aequivalent van het Franse conscience (d.i. bewustzijn en geweten tegelijk) en
niet als aequivalent van het Duitse Bewusztsein. Men zou op grond van het verschil tussen
conscience en Bewusztsein een vergelijkende karakteristiek van de Franse en Duitse
wijsbegeerte kunnen geven.
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gebied van het verstandelijk weten een gebied van religieus geloven ligt; Marcel
komt geleidelijk aan tot hetzelfde inzicht.
Deze verwantschap moge reeds voldoende zijn om Marcel als existentie-philosooph
te herkennen. Een poging om zijn gedachtenwereld nader te belichten zal dit nog
duidelijker maken. Ik zeg met nadruk: een poging tot belichting van zijn
gedachtenwereld, want ik raak er steeds meer van overtuigd, dat er geen
existentie-philosophie moeilijker juist te begrijpen en te verklaren is dan die van
Marcel6). Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, dat Marcel de grootste, maar
daardoor juist minst bekende, der hedendaagse existentie-philosophen is. Het is voor
ons nog uitermate moeilijk de draagwijdte van Marcel's gedachten te overzien. Er
zijn bij Marcel talrijke analysen, die, van een ogenschijnlijk grote
vanzelfsprekendheid, toch in hun consequenties een totale ommekeer der wijsbegeerte
meebrengen, radicaler dan die van Heidegger en Jaspers. Dit betekent niet, dat er
behalve de algemeen-existentialistische trekken ook geen meer bijzondere punten
van overeenkomst tussen deze drie denkers zijn: de reactie bv. tegen de
verabsolutering van de subject-object-tegenstelling en de visie van de mens als
eenheid vóór de onderscheiding tussen lichaam en bewustzijn. De betekenis van
Marcel als existentie-philosooph is nog niet te bepalen, o.a. ook omdat juist ten
gevolge van zijn vreemdheid t.o.v. het traditionele denken nog maar weinig uitvoerige
studies over hem verschenen zijn7).
Wij dienen althans enkele punten uit deze wijsbegeerte naar voren te brengen, die
meteen het existentialistisch karakter dezer philosophie nader doen uitkomen.
Kenmerkend is vooreerst Marcel's opvatting der existentie. Existentie is ook voor
hem de de mens eigen wijze van bestaan, doch anderzijds heeft het woord 'existence'
bij hem meer van de klassieke betekenis van 'bestaan' behouden dan bij Heidegger
en Jaspers. Daar Marcel's denken zijn uitgangspunt neemt in het idealisme, speurt
hij allereerst naar datgene wat zich in het denken als niet door het denken
voortgebracht openbaart. Aldus komt hij tot de 'existence', datgene wat er is, dat het
denken aantreft. Het denken vervalst niet alleen de werkelijkheid van het aldus
aangetroffene, maar

6) Zeer verhelderend zijn de kleine publicaties van Prof. Dr J. Peters C.SSR. Gabriel Marcel,
ein Zeuge des Geistes, Regensburg 1949, en Marcel, de getuige van het zijns-mysterie, in
Hedendaagse visies op den mens, Heerlen 1950. Men zie ook Roger Troifontaines, A la
rencontre de Gabriel Marcel, Brussel 1947, en ons Wat is Existentialisme? 2e dr. A'dam
1950.
7) Wij noemen daarvan Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel door Gilson, Colin, Delhomme,
Troisfontaines, Dubois-Dumée, Marcel, Parijs 1947; Paul Ricoeur, Gabriel Marcel et Karl
Jaspers, Parijs 1947; Joseph Chenu, Le théâtre de Gabriel Marcel et sa signification
métaphysique, Parijs 1948.
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ook die van zichzelf, door dit aantreffen, dat steeds uniek en persoonlijk is, te
reduceren tot algemene en abstracte wetten van denken.
Werkelijk wijsgerige vraagstukken blijken van heel andere aard dan
wetenschappelijke vraagstukken. Deze laatste zijn problemen, die in beginsel altijd
oplosbaar zijn. Het enige vereiste daartoe is het beschikken over de nodige gegevens.
Wijsgerige vraagstukken zijn echter in beginsel onoplosbaar en wel, omdat ik daar
niet over de gegevens vrijelijk kan beschikken. In een wijsgerig vraagstuk hanteer
ik de gegevens niet als buitenstaander, maar ben ik geheel in het gegevene betrokken,
ik behoor zelf tot het gegevene. In een dergelijk vraagstuk wordt nooit het rationele
inzicht bereikt, dat het vraagstuk als vraagstuk opheft. En wel, omdat het wijsgerige
vraagstuk zich in iedere mens en in iedere omstandigheid opnieuw stelt. De vraag
bv. 'Wie ben ik?' is niet eens en voor altijd te beantwoorden, maar zal altijd voor
ieder een voorwerp van overweging blijven. Wijsgerige vraagstukken zijn mysteries.
Dit betekent geen agnosticisme, want een mysterie wordt weliswaar nooit opgelost,
maar kan wel worden benaderd. Een mysterie is zelfs ook enkel duisternis, omdat
het een té groot licht is.
Bijzonder belangrijk is ook Marcel's opvatting van de verhouding der mensen
onderling. Hij staat ver van het nihilisme van Sartre; zijn positie vertoont daarentegen
sterke verwantschap met Scheler's Sympathie en Jaspers' Kommunikation. Het ik is
enkel als betrekking tot anderen, het is meer zichzelf, naarmate het meer voor anderen
openstaat in een houding van begrijpen en geven. Deze - als wij haar zo mogen
noemen - horizontale transcendentaliteit is enkel mogelijk krachtens een haar
funderende verticale transcendentaliteit: de mens kan betrekking op iedere andere
mens zijn, omdat hij in wezen betrekking op God is.
Het is onmogelijk hier nader in te gaan op Marcel's anthropologische en
godsdienst-philosophische beschouwingen. Dat is ook niet het doel van dit artikel,
dat enkel het karakter der hedendaagse Franse philosophie moet laten zien. Hoe
verraadt zich dat bij Marcel? Het is bij Marcel's bijzondere oorspronkelijkheid zeer
moeilijk deze vraag te beantwoorden. Ten dele blijkt Marcel's verbondenheid met
de Franse traditie enkel negatief, nl. als reactie op Franse denkers. In zijn beschrijving
van de eenheid van het ik reageert Marcel tegen Descartes; in zijn zoeken der
existentie door het denken heen tegen het idealisme van Brunschvicg en Hamelin.
Doch anderzijds mogen wij in zijn opvatting van de werkelijkheid als mysterie Pascal
herkennen; in zijn handhaving der eenheid van het ik Maine de Biran. Doch bovenal
vertegenwoor-
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digt Marcel op zeer oorspronkelijke wijze het religieuze element in het denken, dat
bij uitstek typerend is voor de Franse wijsgerige traditie.
Vormen Lavelle, Le Senne en Marcel als religieuze denkers de 'rechter-vleugel'
van de hedendaagse Franse wijsbegeerte; Sartre Merleau-Ponty en Camus als
atheïstische wijsgeren de 'linkervleugel', Jean Wahl bekleedt een middenpositie, die
moeilijk te omschrijven is. Het zou onjuist zijn, Wahl in dit overzicht niet te noemen,
daar zijn invloed aanzienlijk is, o.a. door het Collège philosophique, waarvan hij de
leider is. De invloed van Wahl is echter zo moeilijk na te gaan, omdat bijna al zijn
werk uiteenzetting van het denken van andere wijsgeren is, uiteenzetting echter, die
steeds uiterst kritisch is. Wahl's eerste werk geldt de Parmenides van Plato, daarna
houdt hij zich met Angelsaksische denkers bezig, o.a. met Whitehead, vervolgens
bestudeert hij Hegel in diens jonge periode en schrijft een onovertroffen boek over
Kierkegaard, tenslotte is het vooral de traditionele Franse wijsbegeerte en het huidige
Duitse en Franse existentialisme, dat hem bezig houdt. Door het werk van Wahl zijn
al deze invloeden in de huidige Franse philosophie werkzaam en het is vooral deze
verruiming van de blik en tegelijk daarmee verdieping van de probleemstelling, die
het hedendaagse Franse denken voor een zeer groot deel aan Wahl dankt. Het is
moeilijk onder deze uiteenzettingen Wahl's eigen gedachten onvermengd terug te
vinden. Daar zou een kritische studie voor nodig zijn, die wij hier nog niet kunnen
geven. De kern van een dergelijke studie zou gelegen moeten zijn in een beschrijving
van de wijze, waarop Wahl het Transcendente benadert.
Ook Albert Camus mag ons niet lang vasthouden. Al is Camus in menig opzicht
een interessanter denker dan Sartre, wij zullen Sartre hier toch meer ruimte moeten
geven, omdat 'men' dat nu eenmaal verwacht, als er over hedendaagse Franse
wijsbegeerte geschreven wordt. Daarenboven biedt Sartre een interessant voorbeeld
van de ombuiging van Duitse existentiële gedachten in een rationalistische richting,
die tot de 'accessoires' der Franse traditie behoort. Van Duitse invloed is er bij Camus
veel minder sprake. Al kent Camus Heidegger en Jaspers, veel meer dan deze beide
heeft Franz Kafka hem beïnvloedt. Men zou het werk van Camus kunnen typeren
als een rationalistische (Cartesiaanse) verantwoording van Kafka's
absurditeitsgedachte. Het klimaat van Camus' wijsgerig en litterair werk is helder en
koel. Met een grote luciditeit toont hij aan, hoe de mens moet leven in het volle besef
der absurditeit van zijn leven. De volle aanvaarding der absurditeit maakt zelf het
geluk van dit leven uit.
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Het na-oorlogse werk van Camus beklemtoont steeds meer de noodzaak van waarlijk
mens te zijn. 'Il faut être saint sans Dieu', is een formule, die op meerdere plaatsen
voorkomt. Camus is een auteur van grote openheid. Niet minder onomwonden dan
Sartre spreekt hij uit, dat God niet bestaat. Maar er is in Camus' werk een ontwikkeling
van een zeker 'stoïcisme' naar een steeds rijker menselijkheid, die kan wijzen in de
richting van een 'naderend' Godsbesef.
Maurice Merleau-Ponty geldt veelal als leerling van Sartre. Dat is onjuist.
Ongetwijfeld is er veel verwantschap en ook invloed van Sartre op Merleau-Ponty,
maar toch gaat deze laatste zijn eigen weg. Op verschillende punten is Merleau-Ponty
duidelijk de meerdere van Sartre. Sartre lost de menselijke eenheid met Descartes
op in de onherleidbare tweeheid van bewustzijn en lichaam. Merleau-Ponty heeft
meer dan welk ander modern denker - mogelijk Marcel uitgezonderd - de eenheid
van ziel en lichaam begrepen en in zijn werk als bipolaire eenheid met buitengewone
scherpte beschreven. Merleau-Ponty overwint hier het cartesianisme en hij doet dit
met de hulp van Husserl, de grote Duitse bewonderaar van Descartes, en met die van
Marcel. Merleau-Ponty is een der Franse denkers, die getracht hebben vrij wijsgerig
denken en marxisme te verenigen. Aan deze poging danken wij enkele zeer
interessante studies, waaronder het boek Humanisme et terreur van 1948, maar de
onverbindbaarheid van vrijheid en marxisme is Merleau-Ponty in deze studie duidelijk
geworden. Er is in de philosophie van deze psychiater-wijsgeer een denken over de
vrijheid, dat typisch Frans is. De mensen kunnen in vrijheid een menselijke wereld
scheppen: 'pourvu qu'ils mesurent le risque et la tâche'8).
Jean-Paul Sartre staat bekend als de existentialist bij uitstek en wel als een
volkomen Duits georiënteerd existentialist. Het existentialisme heeft door Sartre een
algemene bekendheid gekregen, maar is daarmee gezegd, dat het gangbare oordeel
over Sartre juist is? Dit oordeel heeft de oppervlakkigheid van de door Sartre in het
leven geroepen mode. Vooreerst is Sartre de minst existentialistische van alle
existentie-philosophen, zozeer dat men hem eigenlijk moeilijk nog existentialist kan
noemen, en vervolgens is hij ongetwijfeld een slecht leerling van Heidegger, maar
daarnaast evenzeer van Descartes.
Het vraagstuk der invloeden, dat bij Marcel op onoplosbare moeilijkheden stuitte,
is bij Sartre eenvoudiger. Wij hebben de voornaamste invloeden al genoemd:
Heidegger en Descartes. Daar kunnen wij nog aan toevoegen: Freud voor de sfeer
van Sartre's gedachtengang;

8) Sens et non-sens, Parijs 1948, blz. 11.
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Husserl voor de beschrijvende methode en Hegel voor de techniek van het denken.
Freud en Husserl laten wij hier rusten. De invloeden van Descartes, Hegel en
Heidegger zullen wij onder ogen zien, nu wij de thematiek van Sartre's denken gaan
beschouwen. Sartre dient zijn hoofdwerk L'être et le Néant min of meer aan als een
voortzetting van de grote themata van Heidegger's wijsbegeerte. Wij zullen daarom
nagaan welke de grote themata bij Heidegger zijn en wat daar bij Sartre uit wordt.
Heidegger's uiteenzettingen over het zijn berusten op twee fundamentele
onderscheidingen. Vooreerst onderscheidt Heidegger twee vormen van zijnden, nl.
zijnden die de zijnswijze van het Dasein, en zijnden die de zijnswijze van het
Vorhandensein hebben. De zijnswijze van het Dasein is die van de mens, de zijnswijze
van het Vorhandensein die der dingen. De ontologie is een bron van misvattingen,
wanneer zij deze beide zijnswijzen niet onderscheidt. Enkel de mens, het Dasein,
heeft Existenz, d.w.z. een zijn, dat zichzelf verstaat en daardoor zijn eigen
mogelijkheid is. Wij vinden deze onderscheiding bij Sartre terug. L'être et le néant
is een boek, dat de verhouding tussen deze beide zijnswijzen tracht op te helderen.
Het gaat derhalve verder dan Heidegger tot nu toe gegaan is, die enkel de zijnswijze
van het Dasein belicht heeft en die het Vorhandensein nog steeds niet nader heeft
uitgewerkt. Sartre vervolledigt derhalve Heidegger. Aan Heidegger's Dasein
beantwoordt zijn être-pour-soi; aan het Vorhandensein het être-en-soi.
Er vinden hier echter belangrijke verschuivingen plaats. Heidegger is er op uit,
het zijn van de mens in zijn volstrekt eigen aard te bepalen. Daartoe moet echter een
vooroordeel overwonnen worden, dat sinds Descartes de philosophie beheerst: n.l.
de gelijkstelling van het ik met het bewustzijn, een bewustzijn dat dan op een of
andere raadselachtige wijze met een lichaam is verbonden. Heidegger neemt zijn
uitgangspunt vóór het onderscheid tussen lichaam en bewustzijn, zoals wij aan het
begin van dit artikel reeds zeiden. Het Dasein is in het geheel niet gelijk te stellen
met bewustzijn, het is de volledige menselijke werkelijkheid. Sartre nu negeert dit
uitgangspunt: hij stelt voortdurend als identiek: être-pour-soi, réalité humaine en
conscience. Zijn philosophie is niet als die van Heidegger een Daseins-philosophie,
maar evenals die van Descartes een philosophie de la conscience. Ter wille van
Descartes wordt hier een der belangrijkste uitgangspunten van Heidegger en het
Duitse existentialisme in het algemeen verlaten. Dit bewijst o.i. dat Sartre zo sterk
aan de cartesiaanse traditie is gebonden, dat hij Heidegger's bedoeling niet begrepen
heeft. Dat wat
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voor ons juist een der waardevolste vernieuwingen der philosophie bij Heidegger en
Marcel is, wordt door Sartre volkomen veronachtzaamd.
Wanneer nu het être-pour-soi het bewustzijn is, dan is het être-en-soi al datgene
wat geen bewustzijn is. Daar nu het bewustzijn noodzakelijk bewust-zijn is van
hetgeen buiten het bewustzijn is, is het bewustzijn noodzakelijkerwijs betrokken op
het être-en-soi. En wel zo, dat het steeds niet is datgene waarop het betrokken is.
Aldus ontwikkelt zich de dialectiek tussen être-pour-soi en être-en-soi, die de 722
blz. van Sartre's boek nagenoeg geheel vult. Dialectiek waarvoor niet Heidegger,
maar Hegel het voorbeeld is, al heeft ook Heidegger reeds vele door Kierkegaard
verworpen hegeliaanse gedachten in ere hersteld. Deze dialectiek is uitermate subtiel
en meestentijds ook zeer knap, maar zij heeft met existentie-philosophie niets te
maken. Er ontwikkelt zich hier nl. een dialectiek tussen twee abstracte begrippen:
être-pour-soi, bewustzijn, en être-en-soi, ding; die volkomen los van elkaar toch
volstrekt op elkaar betrokken zijn. Maar wat de ontologische structuur van être-en-soi
is, blijft - ondanks al hetgeen Sartre daarover zegt - in de kern volkomen duister. En
wat een bewustzijn is, moeten wij verklaren niet te weten. Wij kennen wel de bewuste
mens, of concreter gezegd: ik ken mijzelf als bewust mens, maar bewustzijn als
zodanig is een loutere abstractie, welke aan geen enkele existentiële ervaring
beantwoordt. Hier is Descartes' vereenzelviging van het ik met het bewustzijn in het
spel. De plaats van het bewustzijn bij Sartre is overigens volkomen begrijpelijk in
verband met - als ik het zo noemen mag - het kencritisch uitgangspunt van zijn
ontologie. Evenals Descartes vertrekt Sartre nl. van het cogito. Maar wie met het
cogito begint, zal noodzakelijk bij het bewustzijn belanden.
De tweede onderscheiding, die bij Heidegger van het grootste belang is, is die
tussen eigenlijk en oneigenlijk zijn. Het Dasein is meestentijds op de wijze van het
oneigenlijke zijn, d.w.z. op een wijze, waarop het zijn werkelijke en diepe
mogelijkheden niet vat. Alleen de angst is in staat het Dasein voor zijn eigenlijke
zijn te brengen, waarin het ziet, dat het zijn zin enkel vindt in het erkennen van zijn
zinloosheid. Dit onderscheid wordt door Sartre verworpen. Het heeft volgens hem
niet de minste zin te spreken van een eigenlijk en een oneigenlijk zijn. Het is niet zo,
als Heidegger denkt, dat de mens meestentijds voor zichzelf vlucht, maar dit is altijd
zo. Er is geen keuze tussen oprechtheid en kwade trouw, de mens is altijd te kwader
trouw. Wij vragen ons hier echter verwonderd af, of een knap dialecticus als Sartre
niet inziet, dat met de opheffing van de tegenstelling tussen
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oprechtheid en kwade trouw niet alleen de oprechtheid maar ook de kwade trouw
verdwijnt. Dit betekent in laatste instantie, dat de mens niet zijn mogelijkheden is,
waarmee wederom de existentialiteit van de mens wordt prijs gegeven.
Moeten wij Sartre qualificeren tegenover Heidegger, dan staat Heidegger als
emotioneel en ethisch denker tegenover Sartre als rationalist; Heidegger als vernieuwer
tegenover Sartre als traditionalist. Als duidelijk voorbeeld voor deze verschillende
geaardheid moge gelden de wijze, waarop beide denkers het niets benaderen. Bij
Heidegger openbaart het niets zich in de angst, bij Sartre echter wordt het langs zuiver
dialectische weg gevonden in de tegenstelling tussen être-en-soi en être-pour-soi.
Plotseling echter herinnert Sartre zich dan existentialist te zijn en haalt de angst aan
als stemming, waarin zich het niets openbaart. Maar deze openbaring komt achteraf,
wij hebben het niets dan reeds lang gevonden in de dialectische tegenstelling tussen
être-en-soi en être-pour-soi.
Wij mogen dit korte onderzoek besluiten met de vaststelling, dat het Sartre's
vasthouden aan de cartesiaanse traditie is geweest, die hem de existentialistische
gedachtengang doet missen. Hier spreekt niet de rijke en volle Franse traditie, zoals
zij bij Lavelle leeft, die Descartes en Pascal ziet, zoals Malebranche en Maine de
Biran hen tot levende eenheid gebracht hebben, maar een eenzijdige Descartes, wiens
rationalisme door geen Pascaliaanse existentie-ervaring wordt getemperd. Men doet
dan ook goed, zich niet te laten misleiden door Sartre's beroep op Pascal. Er is in
zijn denken niets van Pascal. Sartre's brute botsen op de werkelijkheid van het
être-en-soi, dat de walging tot de stemming van zijn denken maakt, heeft niets gemeen
met Pascal's ervaring van het mysterie der werkelijkheid. Toon en problematiek van
Pascal vindt men bij Marcel, niet bij Sartre.
Dit overzicht der hedendaagse Franse wijsbegeerte is uiterst onvolledig. Wij hebben
haar getypeerd in de twee belangrijkste figuren van de 'philosophie de l'esprit' en in
enkele uiteenlopende figuren van het existentialisme9). Hiermee zijn o.i. de
belangrijkste Franse wijsgeren aangegeven. Aan het begin van dit artikel wezen wij
er reeds op, dat er nog andere stromingen in de Franse wijsbegeerte zijn, die buiten
de Franse traditie om gaan. Er zijn echter ook tendenties, die in de Franse traditie
gesitueerd kunnen worden, maar hier niet aangegeven zijn. Wij willen nl. naar voren
brengen wat op het ogen-

9) Opgemerkt moet overigens worden, dat Camus de naam existentialist volstrekt afwijst en
dat Marcel hem slechts met zekere tegenzin aanvaardt.
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blik het sterkst in het Franse denken leeft. Er is bv. ook een stroming in Frankrijk,
die van Descartes via Comte en Brunschvicg tot een hedendaags scientisme voert.
Deze stroming is een eenzijdige vorm der traditie, die binnen bepaalde kringen
besloten blijft, en daarom voor onze uiteenzetting niet in aanmerking komt. Onze
beide artikelen zijn niets anders dan een eerste wegwijzer in een gebied, dat bij ons
- zelfs bij velen, die zich ex professo met de Franse taal en letterkunde bezighouden
- nagenoeg onbekend is.
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De Encycliek 'Humani Generis' en de evolutieleer
door prof. dr Alb. Raignier
NA al hetgeen in de loop van de vijftig laatste jaren werd geschreven, werd gestreden
en zelfs werd geleden in verband met de evolutieleer is het wellicht niet overbodig
de richtlijnen van de encycliek 'Humani generis', het eerste grote pauselijke document
in deze kwestie, nog even te belichten voor hen die zich voor dit vraagstuk en meer
bepaald voor de afstamming van de mens interesseren.
***
Wanneer men over evolutie spreekt is het goed steeds voor ogen te houden waarover
het eigenlijk gaat. Ongelooflijk veel misverstand is gerezen, pijnlijke situaties en
controversen zijn ontstaan alleen reeds door de verwarring der begrippen.
Onder evolutionisme kan een philosophische leer bedoeld worden die op
materialistische grondslag berust. Wij laten deze buiten beschouwing omdat zij niet
tot de biologie, maar tot de wijsbegeerte behoort, en verwijzen naar het commentaar
van F. De Raedemaeker S.J. in het Octobernummer van K.C.T. Streven, pag. 68 ss.
Wij zullen onze beschouwingen beperken tot het 'biologisch evolutionisme' waarvan
we de essentiële inhoud als volgt kunnen samen vatten: de 'biologische evolutieleer'
is een wetenschappelijke theorie die een genetische continuïteit aanvaardt tussen de
huidige levende vormen en die welke de opeenvolgende geologische aardlagen ons
uit het verleden leren kennen, en die tevens het mechanisme van deze continuïteit
tracht op te sporen langs experimentele weg.
Ook hier weer moeten twee belangrijke aspecten scherp van elkander onderscheiden
worden: vooreerst de genetische continuïteit als zodanig en dan de verschillende,
min of meer gebrekkige en onvolledige verklaringspogingen van het 'hoe' dezer
verbondenheid.
Tot deze laatste behoren o.a. het Lamarckisme, het Darwinisme, de selectieleer,
het mutationisme enz. Men kan met zekerheid zeggen dat zowel het Lamarckisme
van Lamarck, en het Darwinisme van Darwin als de mutatieleer van De Vries op het
ogenblik niet meer als algemeen geldend worden aanvaard. Vooral de 'rechtlijnige',
continuë ontwikkeling langs kleine steeds in dezelfde richting elkaar opvolgende
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gunstige variaties alsmede de erfelijkheid der aangeworven eigenschappen (beide
postulaten van Lamarck en Darwin) zijn volkomen onhoudbaar gebleken. Ook de
z.g. mutaties van De Vries bleken bij later onderzoek geen mutaties te zijn in de
betekenis waarin deze door de moderne genetica goed bekend en scherp omschreven
worden.
De critische studie van de selectieverschijnselen bracht ons voor vele gevallen een
aannemelijke verklaring. De meest moderne en ook de minst onbevredigende
interpretatie van de wetten der selectie werd door de Amerikaanse school van
Dobzhansky, Simpson, Mayr, Wright, Müller en vele anderen opgesteld en is bekend
onder de naam van 'synthetische evolutietheorie'. Toch is ook zij nog te jong en te
onvolledig om een in alle opzichten en voor alle gebieden volkomen oplossing te
geven. We hebben voorlopig niets beters en in elk geval staan we met deze theorie
reeds veel verder dan met alles wat aan haar voorafging. Wat men echter ook denke
over deze interpretatieve stelsels, zij zijn o.i. geheel van de 'algemene gedachte van
evolutie' te scheiden. Ook wanneer men de evolutie zou beperken tot een ontwikkeling
binnen bepaalde hoofdgroepen, polyphyletisme zoals sommigen dat voorstaan, dan
neemt dit niets weg van de evolutieleer als zodanig. Men bedoelt dan alleen dat de
zekerheid van een overgang tussen de hoofdafdelingen van het planten- of dierenrijk
minder groot is dan die van een overgang tussen de vormen binnen eenzelfde groep.
Men merke echter op dat de kansen van een monophyletische1) ontwikkeling steeds
groter worden naarmate de palaeontologie meer intermediaire vormen ontdekt. Zo
werd b.v. de afstand tussen sporeplanten en zaadplanten aanmerkelijk ingekort door
de ontdekking van de Pteridospermen uit het primair; de klove die de naaktzadigen
van de bedektzadigen scheidde werd aanzienlijk verengd door het vinden van de
Cycaöidae uit het secundair. De overgang van de ongewervelden naar de werveldieren
werd plotseling verduidelijkt door de recente vondst (1946) van Jamoytius ketwoodi,
een volkomen onbepantserde en kaakloze vertebraat uit de siluur. De oorsprong der
kaken en hun verband met de kieuwbogen van de vissen kwam in een geheel nieuw
licht te staan door Watson's beschrijving (1937) van de onderschijnlijke omvorming
van de buikvinnen van de crossopterygii (pridevonische vissengroep der Acanthodii.
De theoretische zeer waarmitieve vissen uit het devoon) tot de pentadactyle ledematen
der land-

1) Onder monophyletische afstamming verstaat men de opvatting dat alle dier- of plantengroepen
van één nog zeer ongedifferentieerd oertype zouden afstammen. Monophyletische
ontwikkeling is echter niet hetzelfde als de geleidelijke, rechtlijnige evolutie van Lamarck
of Darwin, en kan samengaan met een radiërende of sprongsgewijze opgang
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dieren werd in hoge mate verstevigd door de jongste ontdekking van Elpistostega,
een zeer mooie tussenvorm tussen vis en amphibie, die door een klove werden
gescheiden welke door velen lange tijd voor onoverbrugbaar werd gehouden.
Maar nogmaals, wie meent een zekere reserve te moeten handhaven tegenover de
monophyletische afstamming verwerpt daarom nog niet het genetisch verband tussen
huidige en fossiele vormen, wat het essentiële element der evolutieleer is. Wanneer
sommige auteurs spreken van 'Illusion transformiste' of van een 'Zusammenbruch
des Evolutionismus' of van een 'crise transformiste' en dergelijke uitdrukkingen meer,
bedoelen zij ofwel een philosophisch materialistisch evolutionisme, ofwel een of
andere (meestal Lamarckistische of Darwinistische) verklaringsvorm van de evolutie;
ofwel willen zij de evolutie beperken tot een polyphyletische ontwikkeling, of ook
mengen zij het scheppingsidee in een wetenschappelijk betoog, hetgeen een
methodologische fout is. De taak immers der natuurwetenschap is 'het natuurlijk
oorzakelijkheidsverband tussen de verschijnselen vast te stellen' (Dr P. Smulders,
S.J. in Nederl. Kathol. Stemmen Sept-Oct. 1950 pag. 267).
Welke graad van zekerheid moet nu aan dit algemeen begrip der evolutie worden
toegekend? Een loutere hypothese, d.w.z. een opinie die slechts op enkele
waarschijnlijkheidsgronden berust kan de evolutieleer op het ogenblik zeker niet
meer genoemd worden. Sommigen zullen geneigd zijn haar een 'feit' te noemen,
hiermede dan meer bedoelend een feit in de historische zin van het woord dan in de
strict-wetenschappelijke betekenis van een analyseerbaar en vooral reproduceerbaar
gegeven. Ons wil het voorkomen dat de meest adequate benaming die is van een
wetenschappelijke theorie. Zij is immers de geestelijke band die talloze bewezen
feiten tot een hogere eenheid bindt. Men kan zelfs de evolutieleer als een der best
gefundeerde wetenschappelijke theorieën beschouwen. Het feitenmateriaal dat zij
synthetiseert wordt haar uit talrijke en verschillende gebieden van het biologisch
onderzoek geleverd: de palaeontologie, de dier- en plantengeografie, de vergelijkende
embryologie en anatomie, en zelfs in de laatste jaren ook de vergelijkende physiologie
en biochemie.
Zij draagt een veel hoger zekerheidsgehalte dan een hypothese en toch is zij geen
'bewezen feit' in de stricte zin van dit woord. Zij kan dit zelfs uiteraard nooit worden.
Er bestaan geen gegronde wetenschappelijke redenen om deze 'algemene
evolutiegedachte' in dezelfde geest niet op het menselijke lichaam als object van de
biologie toe te passen.
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Ofschoon zij reeds sinds lang met de mogelijkheid van een menselijke afstamming
uit vormen zoals die van onze huidige primaten heeft afgerekend, is de biologie
evenzeer van de historische verbondenheid van mens en dier overtuigd, als van die
van b.v. zoogdieren en reptielen, of van reptielen en amphibieën.
***
Na de wetenschappelijke terminologie te hebben geschetst moeten wij op haar beurt
nauwkeurig die van de encycliek overwegen.
Van haar theologisch standpunt uit onderscheidt de encycliek 'werkelijk bewezen
feiten' (ubi de factis agitur reapse demonstratis) van louter veronderstellingen die
'hypothesis', 'opiniones conjecturales' of ook nog 'doctrina' worden genoemd. Deze
worden onderverdeeld in voorwaardelijk geoorloofde, waarin vrijheid van discussie
heerst, 'libertas disceptandi', en ongeoorloofde die geenszins mogen aanvaard worden,
'nullo modo admitti potest'. De eerste worden gedefinieerd als veronderstellingen
die, ofschoon enigszins op wetenschappelijke gronden berustend, toch een leer
aanraken die vervat is in de H. Schrift of in de overlevering. Zij mogen slechts met
omzichtigheid worden aanvaard, 'caute tamen accipiendum est'. De tweede druisen
rechtstreeks of onrechtstreeks in tegen een geopenbaarde leer en krijgen de naam
van 'postulatum'.
Men houde goed voor ogen dat deze terminologie, die soms gelijkluidend klinkt
met die van de wetenschap, er toch grondig van verschilt. De kerkelijke leer namelijk
blijft uiteraard extrinsiek aan de wetenschappelijke methodologie en gaat niet in op
de zeer verschillende graden van zekerheid welke de geleerde van binnenuit in zijn
vak onderscheidt, vanaf de loutere hypothese tot de zekerheid van een goed
gefundeerde theorie. Dit alles groepeert de encycliek onder haar benaming van
'hypothese'. Hiervan zegt zij alleen dat een katholiek ze al of niet mag aanvaarden met de respectieve zekerheid die de wetenschap eraan toekent - naargelang zij wel
of niet in overeenstemming gebracht kan worden met een geopenbaarde waarheid.
Een bioloog hoeft dus niet te schrikken wanneer hij de theorie der evolutie, die hij
voor 'zeker' houdt, als 'hypothese' hoort bestempelen. De hypothese van de bioloog
is niet die van de encycliek. Men kan er deze dus geen verwijt van maken dat zij de
twee enige polen van het wetenschappelijk denken schijnt op te vatten als een
'werkelijk bewezen feit' enerzijds, en een 'loutere hypothese' anderzijds.
Voor de man der wetenschap is echter het meest geestelijke van zijn vakarbeid de
theorie, en deze valt zowel buiten de ene als buiten de andere van deze beide polen.
En zoals we vroeger reeds aanstipten
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is de evolutieleer, ook op de mens toegepast, juist een dergelijke wetenschappelijke
theorie. De biologie maakt daarom een werkelijk onderscheid tussen de evolutieleer
van het menselijk lichaam en een vraagstuk als b.v. dat van de polygenie. Volgens
de huidige stand van de wetenschap kan deze laatste niet veel meer dan een hypothese
genoemd worden, terwijl de eerste als een echt gefundeerde theorie mag worden
beschouwd, ofschoon, zoals reeds gezegd, ook zij niet als een reproduceerbaar feit
kan opgevat worden. Men kan dus moeilijk in één adem over beide spreken alsof zij
dezelfde zekerheidsgraad, of liever hetzelfde tekort aan zekerheid zouden vertonen.
Dit steeds op het gebied der positieve wetenschap.
***
Niettegenstaande haar voor de bioloog ietwat bevreemdende terminologie, menen
wij in de context zelf van de encycliek een voldoende norm van interpretatie te
vinden, zoals wij nu willen aantonen.
Van de evolutie in de planten- en dierenwereld, van de verschillende pogingen tot
verklaring van het 'hoe' dezer evolutie, van haar waarschijnlijkheid of
onwaarschijnlijkheid, aanvaardbaarheid of nietaanvaardbaarheid, van een mogelijke
interferentie met een godsdienstige of wijsgerige leer, over dit alles wordt in de
encykliek met geen enkel woord gesproken. Zij ziet hierin dus blijkbaar nergens
meer een snijvlak met een of andere waarheid waarover de Kerk te waken heeft.
Zelfs de toepassing op het menselijk lichaam wordt door de encycliek niet
simpliciter van de hand gewezen. Zij wordt gerangschikt onder de voorwaardelijk
geoorloofde opvattingen, en wordt zelfs - echter steeds in de boven vermelde betekenis
van de 'hypothese' in kerkelijke zin - een 'doctrina' genoemd.
Het is in ieder geval duidelijk dat de encycliek op dit gebied een aanzienlijke
verruiming brengt ten overstaan van de in vele katholieke kringen nog heersende
schroom of achterdocht. Hoezeer zelfs de beperkte evolutie van het menselijk lichaam
door vroegere theologische scholen in strijd werd geacht met het geloof kan men
lezen in het wel wat verouderde maar toch zeer goed gedocumenteerde artikel van
P. de Sinéty S.J. in de Dictionnaire Apologètique de la Foi Catholique, 1928, onder
de titel 'Transformisme', kolom 1844. De encycliek kent nu officieel aan de katholieke
beoefenaar van de anthropologische wetenschap een zeer bevredigende
bewegingsvrijheid toe.
We zullen nu meer bepaald deze anthropologische stellingen van het pauselijk
document in het licht der vooropgezette beginselen ontleden.
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De Kerk belet de geleerden niet, 'non prohibet', het voor en tegen van de evolutie
van het menselijk lichaam, naar de huidige stand zowel van de biologische als
theologische wetenschap, te behandelen. Drie voorwaarden worden gesteld, die
eigenlijk niets anders zijn dan de toepassing van de gewone probiteits-regels voor
elke wetenschappelijke en godsdienstige activiteit. Vooreerst vraagt de encycliek
dat de katholieke geleerde zijn geloof inzake de schepping der ziel zal vooropstellen.
Ten tweede dat hij de argumenten vóór en tegen de lichamelijke evolutie met de
passende ernst, gematigdheid en kalmte zal beschouwen, en ten derde, en dit is de
voornaamste voorwaarde, dat zowel vóór- als tegenstanders bereid blijven zich te
schikken naar het kerkelijk gezag waar dit zich van zijn goddelijke zending kwijt
door de authentieke verklaring van de H. Schrift en de vrijwaring van de geopenbaarde
geloofsinhoud.
Wat de encycliek juist onder het 'bewezen feit' in dezen verstaat, kunnen we
afleiden uit de paragraaf waarin het gedrag van sommigen, 'nonnulli', wordt gelaakt
omdat zij de door de Kerk gelaten vrijheid misbruiken. Zij stellen, zegt de encycliek,
de zaken zó voor, alsof de menselijke afstamming op het ogenblik reeds, 'hucusque',
zó vast was komen te staan, dat zij volkomen zeker en bewezen was, en alsof de
bronnen van de openbaring niets inhielden wat de grootste gematigdheid en
voorzichtigheid oplegt, 'quasi si ipsa corporis humani origo ex jam existente ac viventi
materia per indicia hucusque reperta ac per ratiocinia ex iisdem indiciis deducta, jam
certa omnino sit ac demonstrata; atque ex divinae revelationis fontibus nihil habeatur,
quod in hac re maximam moderationem et cautelam exigat'.
Het enige waartegen de encycliek dus een reserve voorschrijft is, dat men de
menselijke afstamming een 'factum reapse demonstratum', een werkelijk bewezen
feit zou noemen. Dit wil zeggen dat zij een zó duidelijke zekerheid zou bezitten, dat
zij zózeer alle aarzeling en terughoudendheid zou uitsluiten, dat ook het theologisch
inzicht in dit vraagstuk zózeer zou gevorderd zijn, dat ten slotte elke terugslag op
een geloofswaarheid zózeer zou geweerd zijn, dat de Kerk haar zorg voor de
geopenbaarde waarheid in dezen geheel zou kunnen opzij zetten.
Een dergelijke zekerheid schijnt de encycliek wel voor de plantenen dierenwereld
te aanvaarden, vooralsnog echter niet inzake menselijke afstamming.
Welnu, wij menen in alle objectiviteit te mogen affirneren dat het probleem van
de menselijke afstamming in al haar conclusies en voorstellingen, inderdaad nog niet
tot een dergelijke graad van zekerheid
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is gekomen, hoezeer zij ook als wetenschappelijke theorie in haar algemene vorm
gefundeerd moge zijn2). De uitspraak van de encycliek lijkt ons dus veeleer een
waarschuwing tot ernst, eerbied en omzichtigheid, geen definitief oordeel over een
wetenschappelijke theorie. Zeggen dat een leer 'hucusque', tot nog toe, niet absoluut
zeker en bewezen is, is niet hetzelfde als te verklaren dat zij nooit bewezen kan
worden. Het lijkt ons dus zeker dat een katholiek geleerde niet de minste belemmering
kan ondervinden bij het voortzetten van zijn onderzoekingen, en het opbouwen van
zijn theorieën en hypothesen, als hij maar de regels van het wetenschappelijk en
religieus gezond verstand in acht blijft nemen.
***
Zo komen we dan aan het laatste punt, de bespreking van de polygenie. De vrijheid
van onderzoek, van opvatting en leer, die gelaten wordt met betrekking tot de
menselijke afstamming in het algemeen, wordt door de encycliek strenger beperkt
waar het gaat over het vraagstuk van de polygenie. Twee stellingen worden in dit
verband aan de leden der Kerk ontzegd, 'non amplecti possunt', zij mogen ze niet
houden. Primo, dat na Adam op deze aarde echte mensen zouden geleefd hebben die
niet van hem door generatie afstammen, en secundo, dat Adam een groep van eerste
mensen 'multitudinem quamdam protoparentum', zou betekenen.
De eerste stelling beantwoordt, in zover we weten, aan geen enkele
wetenschappelijke theorie en heeft alleen op theologische voorstellingen betrekking,
die trouwens zo goed als verlaten zijn.
De tweede echter slaat rechtstreeks op het probleem van één of meerdere
stamvaders van de mensheid.
Alvorens de juiste draagwijdte van de encycliek in dit opzicht te onderzoeken, is
het wellicht niet zonder nut even na te gaan wat de begrippen polygenie en monogenie
betekenen in de verschillende domeinen waar zij vaak zonder voldoende onderscheid
worden gebruikt. Het is zeker dat de anthropologie meer en meer in monogenetische
richting denkt. Hierin wordt herhaaldelijk door theologen de wetenschappelijke
bevestiging gezien van de 'ène Adam', als stamvader

2) De wetenschappelijke zijde van het probleem der menselijke afstamming wordt uitstekend
behandeld door Prof. Dr G. Vandebroek (Leuven) in het boek Essai sur Dieu, l'Homme et
l'Univers, uitgegeven onder leiding van Jacques de Bivort de La Saudée, bij Casterman,
Tournai-Paris, 1950. Een minder technische uiteenzetting kan men vinden in E. Boné, S.J.
L'Homme, genèse et cheminement'. Nouvelle Revue Théologique, 69, 1947, pag. 360-389,
of in Alb. Raignier S.J. Naar de Wieg der Mensheid, Streven, Juni 1943, pag. 270-282; Oud
en nieuw betreffende den voorhistorischen Mens, Streven, Augustus 1945, pag. 449-252;
Les Origines de l'Humanité, faits et problèmes, Revue des Questions scientifiques, avril
1947, pag. 161-182.
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van het menselijke geslacht, wat echter niet uit de wetenschappelijke monogenie kan
afgeleid worden. Wetenschappelijk betekent 'monogenie' dat alle mensenrassen (de
fossiele zowel als de huidige) zich in de loop van het tertiair uit één enkele
primatenstam hebben afgetakt. Hiertegenover staat de vrij algemeen verlaten
wetenschappelijke polygenie die voor elk ras een afzonderlijke dierenstam als basis
aannam. Theologisch evenwel verstaat men onder monogenie dat alle huidige en
vroegere echte mensen van één enkele stamvader (Adam) afkomstig zijn, zonder dat
bijv. voor de fossiele rassen een criterium van de 'echte mensheid' wordt gegeven.
De theologische polygenie is dan de mening die de mogelijkheid van meerdere
mensenparen als oorsprong van de hele mensheid aanvaardde. De wetenschappelijke
monogenie leert ons niets over één of meerdere oervaders (zij sluit de theologische
polygenie dus niet uit), terwijl de theologische ons niets zegt over de phyletische
oorsprong van Adam onze stamvader.
***
Welke is nu het wetenschappelijke zekerheids- of waarschijnlijkheidsgehalte
betreffende de vraag naar de éne of meerdere oervaders?
Hier aarzelen we niet de polygenie (in theologische betekenis) als een loutere
wetenschappelijke hypothese te bestempelen. Wij bezitten immers geen enkel
rechtstreeks gegeven dat ons toelaat te affirmeren dat de mensheid zeker uit meerdere
paren te gelijk is ontstaan. Wel zal de wetenschap, aan zich zelf overgelaten, een
dergelijke oorsprong voor waarschijnlijk houden. Immers wat zij ziet en weet, omtrent
het ontstaan van de meeste nieuwe vormen in de natuur doet haar ertoe neigen eerder
een 'populatie' als vertrekpunt te nemen. Haar eigen methode volgend zal zij het dus,
wanneer geen gronden van hogere aard haar oordeel beïnvloeden, als zeer
waarschijnlijk voorstellen dat dit ook bij de mens het geval zou zijn geweest. Reeds
in 1928 drukte P. de Sinéty S.J. deze gedachtengang zeer juist uit toen hij schreef 'Si
l'on prétend rester dans les limites de la vraisemblance scientifique, en appliquant à
l'origine de l'organisme humain les lois générales de l'évolution, il faut de toute
nécessité admettre que la genèse de ce type particulier s'est effectuée comme celle
des autres espèces animales, c.à.d. qu'elle a abouti à une époque donnée à un certain
nombre d'individus des deux sexes présentant les caractères distinctifs de l'espèce
nouvelle...' (Transformisme, Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, kolom
1948.) En de latere gegevens van de erfelijkheidsleer en populatiegenetica zijn deze
mening nog komen versterken. De katholiek zal dus om zuiver godsdienstige motieven
zijn oordeel over deze wetenschappelijke probabiliteitsgronden (want meer dan waar-
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schijnlijkheidsargumenten kunnen in deze niet gegeven worden) moeten wijzigen
om het aan dat van de Kerk te onderwerpen.
Laten we nu nagaan wat de encycliek precies zegt over deze kwestie en wat zij
van ons vraagt. Wat betekent het voor een katholiek dat hij de polygenie niet houden
mag, 'non amplecti possunt'?
De encycliek zelf geeft ons een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord: 'Omdat
geenszins blijkt hoe een dergelijke opvatting in overeenstemming gebracht kan
worden met hetgeen de bronnen van de openbaring en de verhandelingen van het
kerkelijk leergezag voorhouden aangaande de erfzonde', 'cum nequaquam appareat
quomodo hujusmodi sententia componi queat cum iis quae fontes revelatae veritatis
et acta Magisterii Ecclesiae proponunt de peccato originali...3)) Het is de evidente
bedoeling van de encycliek door de welbepaalde keuze van de plaats van het woordje
'geenszins', 'nequamquam', dat slaat op 'blijkt', 'appareat' en niet op 'in
overeenstemming gebracht kan worden', 'componi queat' - de vrijheid voor de Kerk
open te laten eventueel haar houding te wijzigen, b.v. wanneer het wèl mogelijk zou
blijken de polygenie met wat in de openbaring over de erfzonde gezegd wordt in
overeenstemming te brengen. De concrete houding van de katholieke geleerde ten
overstaan van deze kerkelijke uitspraak wordt naar onze mening zeer juist
weergegeven in het reeds vermelde commentaar van F. De Raedemaeker S.J. (Streven
October 1950), wanneer hij schrijft: 'Een katholiek geleerde zal bijgevolg de hypothese
van het polygenisme niet aanvaarden, met de wetenschap nochtans, dat het
monogenisme geen geloofspunt is: het is echter wel een door de H. Kerk
gesanctionneerde interpretatie van de gegevens van de H. Schrift en van het Concilie
van Trente. De hypothese van het polygenisme kan steunen op enkele
waarschijnlijkheidsargumenten - geen enkel ernstig geleerde zal ze beschouwen als
een bewezen feit; de katholieke geleerde zal die argumenten naar hun eigen
hypothetische waarde schatten: hij kan er misschien nieuwe vinden; hij mag deze
vrij met deskundigen bespreken; zijn katholieke zin zal de eisen van het objectief
wetenschappelijk onderzoek verzoenen met die van de gewillige gehoorzaamheid
aan de leiding van de Kerk.'
Daar de Kerk dit punt niet als een geloofspunt wil voorstellen kan haar houding
daartegenover naar de mate b.v. van de groeiende zekerheid eventueel gewijzigd
worden. P. de Sinéty geeft een ander voor-

3) De eerste Nederlandse vertaling van deze zin (Katholiek Archief, V, 35, 1 Sept. 1950) was
geheel verkeerd. Het is immers niet de juiste weergave van de tekst der encycliek wanneer
men deze zin als volgt vertaalt: 'Op geen enkele manier kan deze mening immers in
overeenstemming worden gebracht met hetgeen de bronnen... enz.'
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beeld van een soortgelijke ontwikkeling, die volledig overeenkomt met de beginselen
over het 'bewezen feit' die we boven vermeldden en ontleedden. 'Admettre la
non-universalité géographique du déluge par exemple, a été jadis considéré comme
une hardiesse téméraire: personne ne le prétend plus aujourdhui' (Ibid.).
Een laatste punt willen wij nog even aanraken. Wordt door de encycliek ELKE
wetenschappelijke opvatting verboden die de phenomenele ontwikkeling van de
mensheid zou beschrijven als voortspruitend uit een 'populatie'? Salvo meliore judicio
menen wij van niet. Immers de encycliek wijst alleen die mening van de hand die
zou beweren dat 'Adam', waarover het geloof ons spreekt, een groep, een
'multitudinem quamdam' zou betekenen. Welnu, wanneer de bioloog volgens de hem
ter beschikking staande gegevens de mensheid volgt vanaf een 'populatie', dan kan
hij toch nog, menen wij, aanvaarden dat deze populatie door een enkel individu waarover zijn wetenschappelijke inlichtingen hem geen gegevens verschaffen, zou
kunnen zijn voorafgegaan. Voor de wetenschap is het dan 'alsof' inderdaad de
mensheid uit een populatie zou zijn ontsproten.
***
Wij hopen door deze bladzijden de wetenschappelijke, evolutionistische zijde van
de encycliek 'Humani generis' wat nader belicht te hebben. Kan de eerste indruk voor
een bioloog wellicht minder gunstig zijn, wegens de methodologische terminologie,
zoals we hebben uiteengezet, wij moeten eerlijk bekennen dat een diepere studie
ervan ons een werkelijke indruk van bezonkenheid en ruimheid heeft nagelaten, De
encycliek is een document van wijsheid dat, ofschoon omzichtig en zeer voorzichtig,
toch geen enkele deur definitief dicht slaat, geen enkel onderzoek vernietigt, geen
enkele vooruitgang verhindert. Zelfs in de netelige kwestie van de eerste stamvader
van de mensheid, wordt niet kortzichtig doorgehakt, maar wijselijk gewacht, en
terecht, op meer en beter licht, zowel vanuit de theologische als vanuit de biologische
wetenschap.
Op het gebied van de evolutie van het menselijk lichaam wordt veel meer ruimte
gegeven dan in veel theologische kringen werd aanvaard.
Dat de Kerk evenwel in dezen steeds voorzichtiger dan voortvarend is, is volkomen
redelijk. Haar zending is het niet de wetenschap te bevorderen als zodanig, wel de
geopenbaarde Waarheid aan de mensen mede te delen. Zij heeft de zorg voor de
zielen, niet die voor wetenschappelijke laboratoria of expedities. Zij is
verantwoordelijk voor de massa, niet voor de geleerden alleen.
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Wereldcongres van Pax Romana
door Bernard de Hoog
HET XXIe Wereldcongres van Pax Romana, dat zich van 19 tot 27 Augustus j.l. te
Amsterdam heeft afgespeeld, is in menig opzicht gedenkwaardig. Niet alleen was
het een opeenvolging van uiterst interessante manifestaties, maar ook de commentaren
erover, die in de pers van vele landen verschenen zijn, tonen dat het een diepe indruk
heeft achtergelaten. Deze commentaren beperken zich niet, zoals meestal bij
internationale congressen, tot een beschrijving van de 'typische' aspecten van de
bijeenkomst, maar zij geven een ruime plaats aan haar essentiële betekenis. Het is
daarbij niet verwonderlijk dat de reacties van de deelnemers op dezelfde
gebeurtenissen soms totaal verschillend zijn. Zo leggen sommigen de nadruk op de
intens beleefde geestelijke eenheid tussen mensen uit bijna alle landen van de wereld,
terwijl anderen het meest getroffen werden door de plaats, die deze manifestatie
innam in het openbare leven, maar menen dat daardoor een ernstige bezinning op de
te behandelen problemen wel eens in het gedrang kwam. Het was ook opvallend met
welk een ijver het overgrote deel van de deelnemers de inleidingen en
discussiegroepen bijwoonde tot op de laatste dag; nochtans meenden sommige
hoogleraren dat het wetenschappelijk peil van het congres te weinig in
overeenstemming was met de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk
gebied, terwijl andere deelnemers van oordeel waren dat de inleidingen vaak te
technisch waren en het verband met het hoofdthema verloren. Ook over de sprekers
lopen de oordelen ver uiteen. Iemand vertrouwde mij toe: 'Sheed is naast Abbé
Gremaud waarschijnlijk de enige, die begrepen heeft waar het in dit congres om
gaat,' terwijl een ander beweerde: na de redevoeringen van Goebbels nooit meer een
dergelijk propagandapraatje gehoord te hebben als dat van Sheed. Een gezaghebbend
Nederlands commentator noemde de conferentie van Veronese 'ver beneden de maat';
anderzijds blijkt uit de wereldpers dat juist deze conferentie over: 'de katholieke
intellectueel en de politieke orde' het meest de aandacht getrokken heeft. Het getuigt
voor de Nederlandse gastheren dat allen het eens zijn over de pracht van stad en land,
de gastvrijheid van de Amsterdamse bevolking en de degelijkheid van de organisatie.
In hun verscheidenheid hebben al deze commentaren één zaak ge-
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meen: ze beschouwen het congres als een afgesloten geheel. Pax Romana is echter
geen congres en ook geen opeenvolging van congressen. Het bestaat uit de activiteit
van organisaties van afgestudeerden en studenten in alle landen van de wereld. Zij
vormen tezamen de Mouvement International des Intellectuels Catholiques en de
Mouvement International des Etudiants Catholiques, wier leven er op gericht is de
onuitsprekelijke rijkdommen van de katholieke gedachte steeds verder te doen
doordringen op elk gebied der intellectuele activiteit, op het locale, het nationale en
het internationale niveau. 'La fin propre de Pax Romana est d'organiser dans le monde
entier la fraternité des esprits, qui mettent leur intelligence au service de Dieu' zei
Etienne Gilson bij de oprichting van de afgestudeerdenbeweging in 1947. Het is
noodzakelijk het Amsterdamse congres ook in dit perspectief te bezien.
Na in 1921 op bescheiden schaal concrete vorm te hebben aangenomen, heeft de
idee van een katholieke universitaire wereldgemeenschap wortel geschoten in bijna
alle landen van de wereld; aanvankelijk beperkt tot de studenten, heeft ze zich ook
ontwikkeld onder de afgestudeerden: het Amsterdams Congres was de eerste openlijke
manifestatie van deze alle katholieke intellectuelen omvattende gemeenschap;
manifestatie, die samenviel met de viering van het Heilig Jaar 1950. Zo werd het
congres op de allereerste plaats een dubbele uitdrukking van de trouw der katholieke
intellectuelen aan hun roeping in het Goddelijk Verlossingsplan en van hun
tegenwoordigheid 'à la pointe du combat de l'intelligence' - zoals de H. Vader zich
uitdrukt - in alle problemen van de huidige wereld.
Deze betekenis kwam vooral tot uiting in de Boodschap, die Zijne Heiligheid Paus
Pius XII tot het congres richtte. Voor het eerst in de geschiedenis spreekt de H. Vader
speciaal tot de katholieke intellectuelen van de wereld en Hij wendt zich daartoe tot:
'onze geliefde zonen en dochters van het Pax Romana-congres'. Hij omschrijft hun
verantwoordelijke taak in de beoefening van de wetenschap en in dienst van de Kerk,
maar tegelijkertijd erkent Hij ook de gegroeide universitaire gemeenschap en haar
plaats in de wereld. Aan Zijn Stem wordt kracht bijgezet door de actieve deelname
aan het congres van bisschoppen uit verschillende landen en vooral door de
aanwezigheid van de Kardinaal-Aartsbisschop van Utrecht.
De katholieke universitaire gemeenschap vertegenwoordigt ook een wereldlijke
waarde, voortvloeiend uit de taak van de katholieke intellectuelen in de tijdelijke
orde. Prins Bernhard had het beschermheerschap aanvaard, de Nederlandse regering
en de gemeente Amsterdam
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ontvingen de deelnemers in het feestelijk verlichte Rijksmuseum, de
secretaris-generaal der Verenigde Naties Trygve Lie en de directeurgeneraal van de
Unesco Torres Boddet onderlijnden ieder in een officieel schrijven de waarde, die
deze internationale organisaties hechten aan de medewerking van de katholieke
intellectuelen. Men mag zich over deze erkenning verheugen; zij is niet op de laatste
plaats te danken aan het groeiend besef onder de katholieke intellectuelen zelf dat
zij een positieve taak te vervullen hebben in het internationale leven. Anderzijds
moet men deze erkenning ook met de nodige onafhankelijkheid beoordelen en niet,
zoals een groot Amsterdams dagblad, de essentiële betekenis van het congres - zelfs
de boodschap van de Paus! - vergeten en Pax Romana tot een katholieke Unesco
verklaren. De samenwerking der katholieke intellectuelen in de wereld heeft een veel
diepere betekenis en reikt veel verder dan het doel van welke neutrale organisatie
dan ook. Overigens betekent de erkenning van deze waarde nog niet dat zij overal
aanvaard wordt. De invloed van de katholieken in het internationale leven is nog
uiterst gering en ver beneden hetgeen redelijkerwijze verwacht mag worden. Hier
hebben de katholieken nog nauwelijks een begin gemaakt met de uitvoering van de
taak, die hen door de Paus zovele malen op dringende wijze is voorgeschreven1).
Dat het Amsterdamse congres de eerste wereldbijeenkomst was van katholieke
studenten en afgestudeerden en samenviel met de viering van het Heilig Jaar was
bepalend voor de keuze van het studiethema. Het moest geen partieel maar een totaal
beeld geven van het streven der katholieke universitaire gemeenschap en tegelijkertijd
dit streven plaatsen in het volle leven der katholieke gemeenschap. 'De medewerking
van de katholieke intellectueel aan de Verlossing'. Natuurlijk was dit thema breed,
- zij die het congres niet in zijn volle betekenis zagen zouden het te algemeen vinden.
Het omvat alle gebieden van de verstandelijke activiteit: het speculatief zoeken van
het verstand, voorgelicht door het Geloof; de uitoefening van een intellectueel beroep
in overeenstemming met de christelijke deugden; de door liefde voor de medemens
geïnspireerde activiteit van de katholieke intellectueel in het politieke, het
sociaal-economische en het culturele leven. Temidden van de - helaas noodzakelijke
- specialisatie van de huidige wetenschappelijke wereld wilde het congres de
katholieke intellectueel confronteren met de totaliteit van zijn taak: 'présence à la
pensée contemporaine, service de l'Eglise' zoals de H. Vader het in Zijn boodschap

1) Zie hierover het artikel: 'Waarom Pax Romana' in de Juni-aflevering van dezelfde jaargang
van dit blad.
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uitdrukte, maar tegelijkertijd ook getuigen van de onverbrekelijke eenheid van het
gehele gebied der geestelijke activiteit.
Welwillende critici hebben beweerd dat een der gelijk studiethema te breed is voor
een jaarlijks congres en dat het beter is in de toekomst bijeenkomsten van
vakspecialisten te organiseren. Er zij allereerst op gewezen dat Pax Romana slechts
elke drie jaar een wereldcongres organiseert en dat de keuze van het thema voor 1950
door de reeds genoemde factoren was bepaald. Bijeenkomsten van vakspecialisten
zijn van eminent belang. Dat Pax Romana zich hiervan bewust is moge blijken uit
de dit jaar onder haar auspiciën georganiseerde internationale congressen van medici,
artisten en pharmaceuten. Overigens vinden dergelijke congressen ook zonder een
direct initiatief van Pax Romana plaats. Waar de huidige wereld echter aan lijdt is
niet op de eerste plaats een tekort aan wetenschappelijke kennis, het is veeleer een
gebrek aan inzicht waar deze kennis toe dient. De grote specialisatie in het
wetenschappelijk denken heeft de synthese der doeleinden overwoekerd. Niemand
zal durven beweren dat de katholieke intellectuelen van dit euvel verschoond zijn
gebleven. Een congres, waar intellectuelen van alle vakken en beroepen elkander
ontmoeten rond de studie van een meer algemeen probleem, moet dus wel van het
allergrootste belang geacht worden.
Meer dan veertig sprekers uit vele landen hebben in Amsterdam bewezen dat de
meest actuele problemen niet buiten de wetenschappelijke arbeid van de katholieke
denkers vallen. Hoogleraren van beroemde universiteiten hebben er de meest moderne
wetenschappelijke stromingen behandeld - opvallend voor deze 'actualiteit' was dat
tijdens het congres de Encycliek 'Humani Generis' verscheen, waarin een van de op
het congres behandelde onderwerpen besproken wordt -; academici van bijna alle
beroepen hebben er de grondslagen van hun roeping uiteengezet; politici, die dagelijks
met de harde werkelijkheid der sociaal-economische problemen worstelen, bespraken
alle graden der maatschappelijke structuur; weer andere geleerden belichtten er de
verschillende aspecten van het culturele leven.
Het moet als een van de meest geslaagde aspecten van het congres beschouwd
worden dat, ofschoon de sprekers afkomstig waren uit zeer verschillende levenssferen
en cultuurgebieden, de eenheid van het congres bewaard is gebleven. Het was niet
de bedoeling elk probleem uitputtend te behandelen of wetenschappelijke problemen
op te lossen; dit moet geschieden in de concentratie van het studeervertrek, een groot
internationaal congres is daar totaal ongeschikt voor. Het ging erom de taak van de
katholieke intellectueel in de huidige wereld in
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zijn geheel voor te stellen en aan de hand van voorbeelden te verduidelijken. Het
valt te prijzen dat de inleiders zich niet lieten verleider: tot een minutieuze
uiteenzetting van hun specialiteit, maar dat zij - hetgeen veel moeilijker is - de
problemen op een breder niveau plaatsten en zich toelegden op de voor de synthese
van het congres belangrijke aspecten.
Een vooral in Nederlandse intellectuele kringen geuite critiek moge hier een
ogenblik nader bekeken worden. Zij werd door Prof. J. Veraart in 'De Linie' op de
volgende wijze geformuleerd: 'Het is hier dat wij stuiten op een van de kwalen die
Pax Romana van het begin af hebben bezocht en die sedert de korte restauratie nog
volstrekt niet genezen zijn: het kaarsje voor elke heilige, een van buiten af opgelegde
rangorde van nationaliteiten. Zo komen eerste-rangs voordrachten ten onrechte in
secties en tweede of mindere rangsvoordrachten in de algemene vergadering terecht.
Men kan het ook anders uitdrukken: ten aanzien van bepaalde onderwerpen is Freiburg
nog volstrekt niet op de hoogte van de ontwikkeling in de wetenschap en bepaalt het
de keuze verkeerd'.
Een 'rangorde van nationaliteiten' alsof er eerste, tweede en derderangs
nationaliteiten bestonden, gaat wel zo tegen de grondslag zelf van Pax Romana in
dat ik niet geloof dat Prof. Veraart bedoelt wat hij schrijft. Hij doelt waarschijnlijk
op het feit dat men getracht heeft onder de sprekers een zekere geografische spreiding
te verkrijgen, zodat intellectuelen uit de verschillende cultuurgebieden van de wereld
het woord zouden voeren. Het valt echter moeilijk in te zien, waarom dit een 'kwaal'
is. Wil Pax Romana werkelijk een wereldorganisatie zijn - zoals Prof. Veraart haar
overigens ook beschrijft - dan moet ook in haar optreden dit wereldwijde karakter
tot uiting komen en mag men dit niet beperken tot de zwijgzame toehoorders. Het
belangrijke van internationale bijeenkomsten is juist de uitwisseling van gedachten
tussen personen van ver uiteenlopende culturen en ontwikkelingssferen. Men zou
inderdaad in de kwaal van een 'van buiten af opgelegde rangorde van nationaliteiten'
vervallen, indien men een internationaal gehoor zou verplichten steeds naar bij
voorbeeld Franse of Engelse grootheden te luisteren. Het kan zelfs binnen bepaalde
grenzen zijn nut hebben aan een minder gekwalificeerde geleerde uit een veraf gelegen
land de voorkeur te geven boven een erkende 'kei' van dichtbij, wiens stellingen
iedereen kent. 'Zo komen eerste-rangs voordrachten ten onrechte in secties en tweede
of mindere rangsvoordrachten in de algemene vergaderingen terecht'. Wordt hiermede
bedoeld dat in sectie-vergaderingen meer sprekers, wier competentie

Streven. Jaargang 4

282
onbetwistbaar is, voorkwamen dan in de algemene vergaderingen, dan kan ik ver
met Prof. Veraart's mening mee gaan. De moeilijkheid ligt dan echter in het feit dat
het vanwege de ver doorgevoerde specialisatie van de huidige wetenschapsbeoefening
altijd wel mogelijk is om voor een bepaald probleem een bijpassende naam te vinden,
maar dat het steeds moeilijker wordt geleerden te vinden, die een waarlijk grootse
synthese op kunnen bouwen. Bedoelt Prof. Veraart echter dat bepaalde problemen,
die in sectie-vergaderingen behandeld zijn, in de algemene vergaderingen behandeld
hadden moeten worden, dan verwerpt hij daarmede de gehele logisch opgebouwde
structuur van het congres-thema. Dezer zijde is nooit betoogd dat bepaalde, in
sectie-vergaderingen behandelde problemen niet brandender zijn dan die der algemene
inleidingen; men heeft alleen deze actuele problemen duidelijk als onderdelen van
veel wijdser problemen willen stellen. Hier vooral moet men bedenken dat het congres
geen gesloten geheel is. De in Amsterdam besproken onderwerpen vormen een
belangrijk studie-materiaal voor studenten en afgestudeerden van de gehele wereld.
Men moet zich niet teveel laten verleiden door het West-Europese perspectief van
reeds lang bestaande organisaties en een wel voorziene wetenschappelijke en culturele
dis. Onze geloofsgenoten in andere landen hebben groot gebrek aan documenten,
die hen helpen kunnen bij hun vormende taak. Reeds tijdens het congres kwamen
uitgebreide studies binnen uit Mexico, Chili, Peru en Zuid-Afrika; in andere landen
heeft men de studie van de in Amsterdam behandelde problemen ter hand genomen
en reeds nu blijkt dat de aldaar begonnen arbeid rijke vruchten zal afwerpen. Het
binnen kort te verschijnen Congres-boek2) zal in vele landen de arbeid
vergemakkelijken door de nieuwe probleemstellingen, de wijdere blik op de te
vervullen taak, door de gemeenschap ook van gedachten over de grenzen heen.
Een belangrijk aspect van het congres werd hier nog niet besproken: dat van de
persoonlijke contacten, waartoe het aanleiding heeft gegeven. Het is tegelijkertijd
gemakkelijker hierover te schrijven, aangezien uiteraard concrete gegevens ontbreken,
en tegelijkertijd moeilijker, aangezien critische geesten zullen beweren dat dit 'wel
aardig' is maar uiteindelijk van weinig invloed. Wie zich echter de moeite getroost
heeft zonder oppervlakkige curiositeit maar met een respectvolle liefde te luisteren
naar deze of gene van de jonge en oudere intellectuelen,

2) Men kan zich voor het Congresboek inschrijven aan het adres: Rode laan 38, Voorburg. Bij
bestelling moet f 5,- gestort worden op girorekening: no. 350879 ten name van Administratie
Journal de Pax Romana te Voorburg. Het boek zal niet duurder zijn dan f 15,-.
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die Amsterdam gedurende een week bevolkt hebben, zal ervaren hebben hoe
verrijkend een der gelijk contact is maar anderzijds ook hoe beperkt onze kennis van
levens- en denkwijze van onze geloofsgenoten in andere landen is. Het gehele gebied
der internationale contacten ligt voor velen nog in de sfeer van klompen en
windmolens of wat daaraan in andere landen gelijk gesteld mag worden. Te weinig
wordt nog gerealiseerd dat de internationale samenleving een dagelijkse en
onvermijdelijke realiteit is. Van haar opbouw hangt de toekomst van de wereld af.
Het wordt hoog tijd dat de katholieke intellectuelen hun positieve bijdrage aan deze
opbouw leveren.
Een congres is geen doel in zich. Amsterdam is een etappe en ongetwijfeld een
roemrijke etappe. Na het congres komen de normale dagen, het normale werk. Alles
wat in Amsterdam gezaaid is, alle nieuwe ideeën, die uit de persoonlijke contacten
en discussies ontstaan zijn, al het prestige, dat de katholieke universitaire
wereldgemeenschap er bij heeft mogen winnen, dit alles moet verzameld en verwerkt
worden om de arbeid van intellectuelen en studenten in alle landen van de wereld te
voeden en te vervolmaken. Eerst dan zal het Amsterdamse congres ontelbare vruchten
blijven afwerpen in dienst van de wetenschap, in dienst van de Kerk.
Fribourg, 31 October 1950.

Atlantische defensie
door dr A. Thomas
Een veroveraar is steeds vredelievend: hij stelt er namelijk prijs op geen
weerstand te ontmoeten.
Karl von Clausewitz.

I. De les van Korea
NIETS is bespottelijker dan de vredescampagne sedert enkele tijd op touw gezet
door het land dat zijn militair potentieel heeft opgevoerd tot een in vredestijd tot
nogtoe ongekend peil.
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Zij is echter niet ongevaarlijk. Het scheelde maar weinig of Zuid-Korea - blijkbaar
niet voldoende bewust van de agressieve bedoelingen en middelen van Noord-Korea
- was ten prooi gevallen aan een 'vredelievend' communisme dat ditmaal niet voor
geweld terugschrikte.
Indien de auteurs der agressie in Korea een flauw vermoeden hadden gehad van
de onmiddellijke reactie van de U.N.O. (in casu, een louter toeval), van de
bliksemsnelle en, in uiterst ondankbare omstandigheden, schitterend geïmproviseerde
militaire tussenkomst van de V.S.A., en tenslotte ook van de hevige, vrijwel algemene,
reactie der wereldopinie, dan zouden ze zich voorzeker niet aan het avontuur hebben
gewaagd.
De misrekening is niettemin verklaarbaar. Want ook voor de Westerse wereld is
de wending der gebeurtenissen in Korea een verrassing geweest, zij het dan een niet
onaangename. Zij bracht aan de vrije natiën een grote opluchting. Nu is immers de
hoop gewettigd dat de rampzalige politiek van de dertiger jaren waardoor
Nazi-Duitsland in de gelegenheid gesteld werd zijn slachtoffers één voor één te
overweldigen, niet zal worden hernieuwd. Waar Korea metterdaad werd geholpen,
is er reden om te vertrouwen dat geen vrije natie aan haar lot zal worden overgelaten.
Of voortaan gewapende agressie nooit of nergens meer lonend zal zijn, is evenwel
nog niet absoluut bewezen. In Azië wordt elders - met name in Frans Indo-China een nieuwe poging ondernomen. Andere liggen in het verschiet.
De grote les van de Korea-oorlog is de nu duidelijk gebleken noodzakelijkheid
om de defensie van de vrije wereld zó doelmatig en vooral
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zó snel te organiseren dat aan iedere agressie, waar ook, het hoofd kan worden
geboden.
Veruit het voornaamste gevolg van die oorlog is het doordringen van het besef
dat alleen het spoedig herstel van een zeker evenwicht tussen de militaire macht van
Oost en die van West de kansen op het uitbreken van een algemeen wereldconflict
zal kunnen verminderen. Want indien het waar is dat een bewapeningswedloop
meestal tot oorlog leidt, niet minder waar is dat zwakte t.o.v. een overmachtige
mogendheid waarvan de expansiedrang geen twijfel overlaat, een uitnodiging is om
aan die drang te voldoen. 'Si vis pacem, para bellum' was nimmer meer dan nu een
dringend imperatief. Het vredesoffensief van de Sovjets heeft geen ander doel dan
deze klassieke wijsheid te doen vergeten en het huidig militair overwicht (175 divisies,
waarvan 88 voor Europa bestemd, tegen 12) te hunnen voordele te handhaven.
Bij het volbrengen van de reuzentaak - herstel van de 'worldbalance of power' en
organisatie der defensie van de vrije wereld - komt de leidersrol van nature toe aan
de V.S.A. In hun machtige handen berust het behoud van de wereldvrede. Zij zijn
er zich volkomen van bewust. De materiële inspanningen die zij zich nu reeds hebben
opgelegd ten bate van de door het Communisme bedreigde gebieden - getuige het
Marshallplan - en, meer nog, de bloedige offers die zij niet aarzelden te brengen getuige Korea - tonen duidelijk aan dat zij besloten zijn hun rol als leidende en tevens
dienende natie van een vrije wereld, zo nodig tot het bittere uiterste te vervullen.
Grote macht stelt hoge eisen. Het Amerikaanse volk schijnt, eindelijk, de weg op
te gaan van een waar internationalisme, van ware grootheid. Zijn houding wettigt
ten volle de offervaardige medewerking van de andere vrije volkeren. Want men
vergete het niet: waren de machten waartegen Hitler op het einde van de tweede
Wereldoorlog streed, bij het begin van die oorlog tegen hem verenigd geweest: nooit
had hij die oorlog aangedurfd.
Waarom het zich ontveinzen: veel goede wil en veel inspanningen zullen van al
deze volkeren worden gevergd om de zeer complexe en soms uiterst kiese problemen
op te lossen die de practische uitvoering van een efficiënt defensiesysteem
onvermijdelijk met zich brengt. Welke sectoren moeten, bij voorkeur, veilig worden
gesteld? Hoe de samenwerking te bereiken onder volkeren die gisteren nog elkaar
bestreden en thans elkaar nog vrezen? Hoe de militaire inspanningen in
overeenstemming te brengen met de onontbeerlijke handhaving van sociaal evenwicht
en economische welvaart? Hoe de collectieve veiligheid te organiseren in het raam
van een eventueel hervormde U.N.O.?
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Hoe, ten slotte de defensie van de vrije wereld te organiseren op een ruimer plan dan
het zuiver militaire dat op zich zelf niet volstaat om een tegenwicht te vormen tegen
de druk die, op alle gebieden van het maatschappelijke leven, door een machtige
tegenstrever wordt uitgeoefend?
Over enkele aspecten van deze vragen, in zover ze meer speciaal op Europa
betrekking hebben, volgen hier enige korte beschouwingen.

II. Europa op de voorgrond der Amerikaanse belangstelling
Een eerste vereiste bij het uitvoeren van een groots defensieplan is klaarheid,
doelbewustheid en eendracht.
Amerika is begonnen met orde te scheppen in eigen huis. Op vrij onverwachte
manier werd Generaal Marshall door President Truman aangesteld als Staatssecretaris
voor de Defensie, ter vervanging van Johnson die ontslag nam. Meteen verdween
grotendeels de vrees dat de U.S.A. in een oorlog met China zou worden gewikkeld.
Marshall had immers de gelegenheid tijdens zijn zending ter plaatse in 1945-1946
zich een niet al te gunstig oordeel te vormen over het China van Tsjang Kai Sjek.
Zijn persoonlijk prestige is sterk genoeg om eventueel overdreven ijver van generaals
te temperen en gewaagde stellingen te ontkennen, zonder van 'crypto-communisme'
te worden verdacht.
De harmonie tussen het Staatsdepartement enerzijds en het Staatssecretariaat voor
defensie anderzijds, die bijwijlen verbroken scheen, bepaaldelijk wat de politiek in
het Verre Oosten betrof, is aldus hersteld.
De persoon van Marshall staat er borg voor dat de veiligheid van Europa op de
voorgrond van de Amerikaanse officiële belangstelling zal blijven staan - zoals dit
overigens ook tijdens de IIe Wereldoorlog het geval was.
Het standpunt van de U.S.A. kwam op ondubbelzinnige wijze tot uiting in de
beslissing actief aan de defensie van Europa deel te nemen en met dit doel aanzienlijke
strijdkrachten naar het vasteland te zenden.

III Oprichting van een Europese legermacht
De werkzaamheden van de Atlantische Raad, die kort na Marshall's aanstelling te
New-York vergaderde, werden daardoor niet weinig vergemakkelijkt.
Aansluitend bij het voorstel van Churchill, in Augustus 1950 ge-
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formuleerd op de vergadering van de Raad van Europa te Straatsburg, besloot de
Atlantische Raad op 19 September 1950 over te gaan tot de vorming, en wel zo
spoedig mogelijk, van een verenigde Europese strijdmacht, onder een gecentraliseerd
commando, in staat om iedere aanvaller te ontmoedigen en de defensie van West
Europa te verzekeren.
'Deze strijdmacht - aldus het officieel communiqué - zal worden opgericht in het
raam van de organisatie van het Atlantisch Pact en zal zich schikken naar de politieke
en strategische richtsnoeren die door de bevoegde instellingen van bedoelde
organisatie zullen worden gegeven.
Zij zal geplaatst worden onder de bevelen van een opperbevelhebber die voldoende
gezag zal hebben om er over te waken dat de nationale eenheden welke te zijner
beschikking worden gesteld, georganiseerd en geoefend zullen worden, in het kader
van een doelmatige, verenigde strijdmacht, zowel in vredes- als in oorlogstijd.
In afwachting van de benoeming van de opperbevelhebber, zal een stafchef worden
aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor de organisatie en de oefening der
strijdmacht.
De bestendige groep van het militair comité der organisatie van het Atlantisch
Pact zal verantwoordelijk zijn voor de hoge strategische leiding van de verenigde
strijdmacht.'
Het Amerikaanse standpunt werd door Staatssecretaris Acheson, bij gelegenheid
van een persconferentie, als volgt toegelicht.
'Hoewel het noodzakelijk is terzelfdertijd alle bedreigde punten te verdedigen,
toch schijnt thans de voornaamste inspanning te moeten worden gericht op het
organiseren van machtige defensieve strijdkrachten in het Noord Atlantisch gebied.'
'Indien wij over dergelijke strijdkrachten beschikken, indien ze sterk zijn, goed
uitgerust, indien ze geschikt en bereid zijn om een aanvaller te doen aarzelen, dan
zullen al de problemen over heel de wereld in een nieuw perspectief komen te staan.
Alleen reeds het bestaan van die krachten zal het aanzien der problemen in
Griekenland, in Turkije, in Zuid-Slavië, in het Midden- en in het Verre Oosten
wijzigen'.
Van zijn kant gaf Generaal Bradley, voorzitter van de Amerikaanse gecombineerde
legerstaven, de volgende precisering:
'De verdediging van West-Europa is de sleutel van de veiligheid van de
Noord-Atlantische gemeenschap.'
Hoe ernstig de V.S.A. dit menen - (ditmaal zal het niet bij woorden blijven) bewijst hun voornemen, door Bradley bevestigd, 'ter plaatse te zijn, naast onze
bondgenoten, vóór dat een oorlog uitbreekt in de hoop
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dat onze duidelijke bedoeling de aanvaller zal beletten een oorlog te beginnen'.
'In deze militaire politiek t.o.v. Europa houden wij voortdurend de volgende vier
factoren voor ogen:
1. de noodzakelijkheid om onze andere militaire verplichtingen, namelijk in zake
de verdediging van de V.S.A. zelf, na te komen;
2. de noodzakelijkheid van een doelmatige strijdmacht, en van zodanige aard dat
Europa op een effectieve verdediging kan rekenen en niet op een latere
“bevrijding” zal hoeven te wachten;
3. de noodzakelijkheid van een juiste verhouding tussen onze verbintenissen en
onze mogelijkheden;
4. de noodzakelijkheid - en de billijkheid - voor de Europese natiën hun deel van
de last te dragen, met andere woorden, zich een inspanning op te leggen in
verhouding tot die welke deV.S.A, zich voor de verdediging van West-Europa
getroost.'

IV. Betekenis van Europa in de defensie van de vrije wereld
a. Strategische.
Aan de houding van de V.S.A. in zake de prioriteit der verdediging van Europa liggen
ook diepere overwegingen ten grondslag.
In de eerste plaats, strategische.
De maritieme mogendheden - in casu vooral de V.S.A. - kunnen niet meer zoals
weleer, op de krachten van de vastelandsmogendheden rekenen om de eventuele
aanvaller in bedwang te houden totdat het proces der mobilisatie van hun materiële
hulpbronnen en van hun militair potentieel voltrokken is.
West-Europa nu vormt de belangrijkste basis van waaruit een beslissende tegenactie
kan worden ondernomen. Deze moet, ten koste van alles, worden behouden. Engeland
is in dit verband nog slechts te beschouwen als deeluitmakend van het vasteland: het
Kanaal biedt geen voldoende bescherming meer. Men denke aan het woord van
Eisenhower: 'Had Duitsland enige maanden vroeger over de V-wapens beschikt, dan
had de ontschepingsoperatie in Normandië niet kunnen doorgaan.'
Bovendien, om de volstrekte heerschappij over de Atlantische Oceaan met een
minimum van middelen te behouden, is het van essentieel belang dat de kusten er
van door een eventuele vijand niet worden bezet. Vallen die kusten, zoals in de IIe
Wereldoorlog, in vijandelijke handen, dan vergt de veiligheid der zeewegen - die de
voorwaarde is voor het concentreren der geallieerde krachten - de inzet van veel
ruimer maritieme
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middelen. Zulks kan alleen geschieden ten koste van de landstrijdkrachten en van
deze hangt, in laatste instantie, het lot der krijgsverrichtingen af.
Het moet, tenslotte, absoluut voorkomen worden, dat het zeer belangrijk
economisch potentieel van West-Europa en met name van West-Duitsland, in de
macht van de vijand zou vallen. De kansen op een overwinning op korte termijn
zouden, inderdaad, in zulk een hypothese, uiterst twijfelachtig worden1).
De materiële mogelijkheid van het aan land zetten van voldoende strijdkrachten
op een vasteland dat geheel door de vijand zou worden beheerst, schijnt zeer gering.
Een dergelijke situatie zou bijna uiteraard leiden tot een vrijwel 'uitzichtslose'
uitputtingsoorlog - een strijd tussen Olifant en Walvis zoals Lippmann het eens
uitdrukte.
De strategische noodzakelijkheid West-Europa met alle kracht te verdedigen lijdt
daarom, in de huidige omstandigheden, geen twijfel.

b. Politieke.
De prioriteit der verdediging van West-Europa wortelt ook in politieke
beweegredenen.
Er hangt namelijk over West-Europa een onmiddellijke bedreiging. De overtuiging
- van Amerikaanse zijde vooral - dat, zonder de Marshall-hulp, het oude vasteland
reeds voor het communisme zou bezweken zijn, is niet van grond ontbloot.
Economisch verweer volstaat echter niet. De huidige machtsverhoudingen zijn van
dien aard, dat West-Europa, op zich zelf aangewezen, volstrekt niet in staat is om
weerstand te bieden aan een ernstige militaire druk. Dit gevoel ontzenuwt grotendeels
de wil tot zelfverdediging. Alleen de verzekering dat, in geval van gevaar, voldoende
en vooral tijdige Amerikaanse bijstand zal worden verstrekt om met succes een
eventuele aanvaller in bedwang te houden, kan het zelfvertrouwen herstellen. Het
ontbreken van een dergelijke verzekering bevordert, integendeel, de kenschetsende
neiging van de zwakkere om zich aan een hopeloze strijd te onttrekken. Het gevolg
hiervan zou zijn, dat het niet te onderschatten economisch en militair potentieel van
West-Europa voor de vrije wereld zou verloren gaan. Een volk dat zich a priori
overwonnen acht, is in feite immers reeds overwonnen.
De beslissing van de V.S.A. 'om ten koste van alles de veiligheid van Europa te
vrijwaren' niet alleen met woorden uitgedrukt doch ook

1) Vgl. Kolonel P. Gersen, Het probleem der Atlantische Defensie in Internationale Spectator,
6 September 1950.
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daadwerkelijk bevestigd door het zenden van Amerikaanse eenheden in Europa is
het enige middel om tegen deze wanhoopspsychose te reageren en om de
West-Europese natiën aan te zetten zich de uiterste inspanningen op te leggen om
hun verdediging - ditmaal met kans op succes - te organiseren.
Omgekeerd kan West-Europa, dank zij de beperkte, doch niettemin beslissende
weerstand die het met Amerikaanse hulp kan bieden, tot een ontzagwekkende macht
uitgroeien en een belangrijke bijdrage leveren tot de defensie van de vrije wereld.
Geheel anders ligt de zaak in Azië. Afgezien van het feit, dat de verdediging van
heel het Aziatisch gebied, China inbegrepen, uiterst zware technische problemen zou
stellen, kan de vraag worden geopperd in hoeverre Amerikaanse hulp doeltreffend
zou zijn, gezien de binnenlandse zwakheden en tekortkomingen van de politieke
stelsels in Azië.
Het is daarom begrijpelijk dat de Amerikaanse politiek in Azië veeleer op lange
termijn georiënteerd is. Wel kan door actie op betrekkelijk geringe schaal de
verspreiding van het communisme over strategisch en politiek betekenisvolle
randgebieden met succes worden ingedamd. Korea levert daarvan een treffende
illustratie. Tenzij echter uiterst belangrijke middelen zouden worden ingezet - en
zulks onvermijdelijk ten koste van de veiligheid van andere, meer vitale gebieden,
zo niet van de V.S.A. zelf - kan momenteel de verdediging van heel het Aziatisch
continent - de binnenlandse toestanden in acht genomen - moeilijk worden in
overweging genomen. Oorlog in China kan een uitputtingsoorlog worden en een
gelijkaardige betekenis krijgen als het Russisch front voor Nazi-Duitsland heeft
gehad. Een dergelijke wending moet worden vermeden, vooral daar er een goede
kans bestaat dat, na enige tijd, een handige politiek van Amerikaanse zijde, vergeleken
met een Russische politiek, die moeilijk anders dan een strakke, zuivere
expansiepolitiek kan zijn, het Chinese volk zijn ware belangen zal doen inzien. Een
volk van 400 millioen mensen kan zich overigens bezwaarlijk met de rol van
satellietstaat tevreden stellen, en zal onvermijdelijk eens een onafhankelijke houding
in het internationaal spel aannemen.

c. Geestelijke.
West-Europa is ten slotte een symbool. Het is niet alleen een vooruitgeschoven
stelling in de militaire zin van het woord, maar ook de bakermat en nog steeds een
bolwerk van die westelijke beschaving, waarvan de V.S.A. de erfgenamen en nu de
machtige verdedigers zijn. Zij hebben t.o.v de erflater een plicht van dank te vervullen.
Zij stellen er tevens prijs op dat de geestelijke machten die thans nog in West-Europa
het
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door hen gehuldigde menselijke ideaal van vrijheid en waardigheid dienen, niet aan
banden worden gelegd maar, integendeel, zich ten volle laten gelden in een strijd die
niet in de laatste plaats met geestelijke wapens moet worden gevoerd.
Het hoeft niet te worden onderstreept dat West-Europa alleen reeds in dit opzicht
de prioriteit van verdediging verdient.

V. Voorwaarden van de Amerikaanse preventieve bijstand
Het verstrekken van daadwerkelijke preventieve militaire hulp - in de vorm van
wapenleveringen, èn van een aantal Amerikaanse divisies - is echter niet
onvoorwaardelijk. Zij vordert, billijkerwijze, een merkelijke versterking van de thans
bestaande Europese strijdkrachten. Zij veronderstelt daarenboven het aanvaarden
van de militaire medewerking van West-Duitsland aan de Defensie van Europa m.a.w. van een, zij het dan beperkte, Duitse herbewapening.
De oorlog in Korea heeft inderdaad aangetoond dat, in strijd met de nieuwste
opvattingen van de Amerikaanse legerleiding en speciaal van het luchtwapen, een
minimum verhouding - practisch twee derden - tussen het aantal divisies te land van
de verdediger en die van de aanvaller, evenals in het verleden, geboden blijft. Ondanks
de vrijwel onbetwiste superioriteit van het vliegwezen kon het front in Korea eerst
worden gestabiliseerd toen de U.N.O.-strijdkrachten een tiental divisies aan het front
hadden gebracht. Men mag aannemen dat zelfs het atoomwapen deze traditionele
strategische wet - de doorslaande betekenis der landstrijdkrachten - niet gevoelig zal
wijzigen.
Om de defensie van Europa te verzekeren schijnen in het licht van de jongste
ervaring ten minste 60 divisies - gepantserd en gemotoriseerd, en gesteund door
tactische luchtstrijdkrachten - onontbeerlijk. Hiervan zou Frankrijk het grootste
gedeelte moeten leveren. De V.S.A. hoopten op 40. Frankrijk kan evenwel - tenzij
met de grootste offers - slechts een 20-tal divisies op de been brengen. Benelux
misschien 10.
Om de inspanningen van West-Europa te steunen, is de V.S.A. bereid, 10 divisies
in Europa bestendig te laten blijven. Maar waar de rest vandaan te halen - tenzij van
Duitsland?

VI. Een moeilijk probleem: de Duitse herbewapening
Vandaar het voorstel van Staatssecretaris Dean Acheson om ook tien Duitse divisies
in de Atlantische strijdmacht in te schakelen. Zoals te
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voorzien was, stuitte deze onverwachte suggestie op tamelijk hevige weerstand vooral
vanwege Frankrijk, dat met lede ogen de militaire heropstanding van de erfvijand
tegemoet ziet. Het dringt daarom aan op een prioritaire herbewapening van de andere
West-Europese landen. De Franse Minister van Buitenlandse Zaken is overigens van
mening, dat samenwerking met Duitsland eerst en vooral op het economisch plan
moet worden gezocht. Hij heeft de grote verdienste, met het oog daarop zeer stoute
initiatieven te hebben genomen. Het zogenoemde Schumanplan had immers tot doel
de mijn- en staalindustrie van beide landen en eventueel ook van Engeland, België
en Luxemburg - onder één gemeenschappelijk internationaal gezag te plaatsen.
Frankrijk acht het ten slotte weinig rationeel Duitsland in te schakelen in het
defensieplan van de Atlantische Unie waarvan het nog geen deel uitmaakt. Tot nog
toe werd door de drie Groten - V.S.A., Engeland en Frankrijk - in September 1950
alleen beslist, een einde te stellen aan de oorlogstoestand met Duitsland en de
veiligheid van West-Duitsland te waarborgen.
De tegenwerpingen en aarzelingen van Franse zijde vermochten evenwel niet Dean
Acheson te doen afzien van een plan waarvan de uitvoering hem dringend geboden
schijnt. Zozeer is hij er toe besloten zijn standpunt te doen zegevieren dat hij, bij
gebrek aan Frankrijk's toestemming (waarschijnlijk zal die toch in een of andere
vorm gegeven worden) bereid is de Duitse divisies eventueel in het Amerikaanse
leger voor Europa in te schakelen.
De standvastigheid van de V.S.A. te dezer zake spruit voort uit het onmiskenbare
gebrek aan manschappen, waaraan West-Europa lijdt. De V.S.A. zelf kunnen dit
gebrek niet verhelpen zonder hun eigen veiligheid en tevens die van andere bedreigde
gebieden in gevaar te brengen. Daarenboven kan men bezwaarlijk aannemen dat de
Westelijke mogendheden de last en de offers van de verdediging van Europa en dus
ook van West-Duitsland op zich zouden nemen, terwijl West-Duitsland hierbij
lijdzaam zou toezien. Ten slotte is de militaire medewerking van Duitsland aan het
Westers defensieplan het zekerste middel om de bevolking van dit land te beletten
naar de overzijde over te hellen. Het spreekt vanzelf dat deze medewerking met
ernstige waarborgen moet gepaard gaan om te voorkomen dat de oude droom van
continentale overheersing opnieuw kans tot verwerkelijking zou krijgen.
In plaats van de eenheid van Europa te bevorderen - want dit is een van de
nagestreefde doeleinden bij het inrichten van de West-Europese defensie - zou een
dergelijke tendens van Duitse zijde elke verdere poging in die zin a priori ontzenuwen.
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VII. De Europese eenheid in het gedrang?
Hier raakt men aan een ander, niet minder belangrijk aspect van de Europese defensie.
Er wordt gevreesd dat het op de voorgrond dringen van het militaire probleem een
verenging zou betekenen van de Europese eenheidsgedachte2).
Deze vrees steunt op de mening dat gezamenlijke herbewapening en gecoördineerde
defensie het enige gebied is waarop de grote mogendheden tot op zekere hoogte
kunnen samengaan, zonder hun souvereiniteit in het gedrang te brengen. Dit geldt
vooral voor Groot-Brittannië dat tot nog toe de drang naar Europese eenheid al te
dikwijls geremd heeft ten einde zijn vrijheid van handelen - met het oog o.m. op zijn
Common-wealth-belangen en -verplichtingen - te vrijwaren. Boven integratie en
boven federatie, die uiteraard beperking van souvereiniteit met zich brengen, verkiest
het samenwerking op welomschreven gebieden en in duidelijk bepaalde mate:
'Gezamenlijk vormt men een leger. Daarnaast handhaaft elke bondgenoot een nationale
krijgsmacht ter eigen beschikking.. Het gehele project van éénmaking van Europa
kan aldus omgebogen worden in een richting, die wezenlijke unificatie terugdringt
tot de verre toekomst'2).
Het Britse standpunt - indien het werkelijk aan deze formulering beantwoordt zou aldus diametraal tegenover het Franse staan, volgens hetwelk juist door effectieve
sociaal-economische integratie, met centraal boven-nationaal gezag, een overwegend
Duitse invloed in West-Europa kan voorkomen worden.
De moeilijkheid om deze standpunten te verzoenen, die wortelen in tradities en
niet te ontkennen afwijkende belangen, is niet te onderschatten.
Intussen staat men echter voor de dringende taak een onmiddellijk dreigend gevaar
af te weren en daartoe zonder verwijl de hoogst nodige maatregelen te treffen. Het
lijdt geen twijfel dat Europese integratie in de volle zin van het woord slechts
geleidelijk kan worden verwezenlijkt. Het zeer beperkt Benelux-experiment toont
aan wat al problemen hierbij moeten worden opgelost en hoeveel tijd en geduld zulks
vergt.
Daarom is het goed en is het nodig dat door de machtige natie op wier schouders
de verantwoordelijkheid van de handhaving van de wereldvrede thans rust, de nodige
druk wordt uitgeoefend om de andere

2) Dr B.H.M. Vlekke. - Eenheid en Verdeeldheid in Europa. in Internationale Spectator, 6
September 1950.
2) Dr B.H.M. Vlekke. - Eenheid en Verdeeldheid in Europa. in Internationale Spectator, 6
September 1950.
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natiën over aarzelingen heen te helpen die al te dikwijls door eng nationale,
traditionele, of kortzichtige motieven zijn ingegeven en aldus de Westerse machten
in een groots, harmonisch geheel te verenigen. Alleen immers het samenbundelen
van die machten vermag op te wegen tegen de uiterst geconcentreerde en tuchtvolle
macht van het Oosten. Dat zulk een proces met offers en met risico's gepaard gaat
is onvermijdelijk. De V.S.A. zelf hebben niet geaarzeld, waar het moest, offers te
brengen en risico's te lopen.
De samenwerking onder de Europese volkeren, die thans uit de nood geboren
wordt, kan niet anders dan de eenheid van Europa op alle gebieden bevorderen,
vooral daar de onmiddellijke doelstelling dezer samenwerking, met name de defensie,
in feite niet tot het militaire plan mag beperkt blijven.

VIII. Gevaar voor economische stoornissen
Er is meer: in het zich blind staren op het zuiver militair aspect der Westerse defensie
schuilt een groot gevaar. Indien de bedreiging vanuit het Oosten zodanige materiële
offers van de Westelijke mogendheden zou vereisen dat het economisch evenwicht
van West-Europa zou worden verstoord; indien de gebruskeerde oplossing van een
intereuropese militaire samenwerking de éénwording van Europa zou dwarsbomen,
ook dan zou, zonder oorlogvoering, het Oosten een groot succes hebben geboekt.
Verhoogde militaire uitgaven dreigen immers inflatie te verwekken en het smeden
van wapens kan alleen ten koste der productie van economisch productieve goederen
geschieden. Omzichtigheid is dus geboden en veel realiteitszin zal nodig zijn om de
paradoxale noodwendigheden van Europa's veiligheid overeen te brengen.
'Europa kan slechts dan een betrouwbare militaire verdedigingslinie vormen, indien
de economische kracht niet wordt ondermijnd'3).
Reeds nu staat het vast dat de herbewapeningsplannen de begrotingen van de
West-Europese landen aanzienlijk zullen bezwaren. Volgens het jongste jaarverslag
van de Bank voor Internationale Betalingen beliep het percentage van de militaire
uitgaven in 1949 voor Engeland 7,4%, voor Frankrijk 5%, voor België 2,5% en voor
Nederland 6,1% van het volksinkomen. De voorgenomen herbewapening zou deze
percentages brengen op 9% voor Engeland, op 15% voor Frankrijk, op 4,3% voor
België en op 7% voor Nederland.

3) Economische Voorlichting, 6 October 1950.
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Prijzencontrôle, beperking van het verbruik van niet essentiële goederen, strenge
maatregelen in zake verdeling van strategisch belangrijke grondstoffen kunnen niet
anders dan de vrije economische ontplooiïng hinderen.
Voortzetting van economische hulpverlening door de V.S.A. aan Europa, ook na
het verstrijken van de Marshall-hulp (1952) schijnt daarom een niet te ontkomen
imperatief, wat overigens wordt toegegeven in het verslag dat door Gordon Gray,
economisch adviseur van President Truman, in opdracht van deze laatste, zeer onlangs
werd opgesteld.
Voortzetting van Europese economische integratie, die de voorwaarde is van de
stoffelijke heropleving van het vasteland, is nu meer dan ooit geboden.

IX. Alzijdige defensie
Een onvergeeflijke fout zou het zijn uit het oog te verliezen dat de verdediging van
de vrije wereld en de strijd tegen communisme op alle gebieden van het
maatschappelijk leven moet worden georganiseerd, al was het maar omdat de druk
van de tegenstrever zich ook op al die gebieden doet gelden.
In dit verband past het er zich van te doordringen hoezeer Clausewitz' visie op het
wezen van de oorlog zijn stempel op de doctrine en op de politiek der Sovjets heeft
gedrukt. Voor Clausewitz is oorlog in essentie een daad van maatschappelijk verweer,
de uitdrukking van het conflict der ideeën, der doelstellingen en van de levensstijl
die twee samenlevingen scheiden. Militaire verrichtingen zijn alleen een der
menigvuldige vormen van dit conflict. Vredesoffensief, stakingen, culturele
manifestaties, oproer, staatsgrepen, 'koude oorlog' zijn andere vormen ervan.
Men vergete niet dat Clausewitz door Lenin zorgvuldig werd bestudeerd. Zijn
nota's werden nog in 1933 door de Sovjet-Regering gepubliceerd. Stalin zelf achtte
het niet overbodig, in 1946, zijn standpunt t.o.v. Clausewitz, in een schrijven aan de
Sovjet-historicus, Colonel Razin, nauwkeurig te bepalen, waarbij hij vooral de nadruk
legde op het verband tussen oorlog en politiek4).
Eerst toen de IIe Wereldoorlog was uitgebroken werd het de Westerse
mogendheden duidelijk dat ze in een 'dertig-jarige oorlog' gewikkeld waren5).
In 1947 werd James Burnham niet al te ernstig genomen toen hij in zijn 'Struggle
for the world' als een gewone zaak verklaarde dat de

4) Byron DEXTER: Clausewitz and Sovietstrategy in Foreign Affairs. Oct. 1950.
5) Vgl. H. MASSIS. - La guerre de trente ans.
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IIIe Wereldoorlog in feite reeds aan de gang was. Duff Cooper verklaart zich thans
met dit standpunt eens6).
Het is tijd dat de Westerse mogendheden de harde werkelijkheid gaan beseffen,
zij die, naar het woord van P.H. Spaak, de wijsheid eerst op het uur van het gevaar
ontdekken en telkens ten koste van heldhaftigheid en zware offers, weer trachten
goed te maken wat met tijdige voorzorgsmaatregelen tegen veel mindere prijs kon
worden vermeden.
Men heeft thans de goede weg ingeslagen; economische en militaire
veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Sociale en geestelijke waarden moeten
niet minder in veiligheid gesteld worden in de strijd met een macht die vooral deze
waarden aantast.
Het is geen paradoxe te beweren dat de uitkomst van deze strijd bepaald wordt
door de volgende factoren, gerangschikt volgens hun relatieve waarde: 1e. geestelijke,
2e. sociale, 3e. economische en 4e. militaire.

X. Onder de hoede van de hervormde U.N.O
Van essentieel belang is ten slotte dat de Atlantische Defensie zich kan ontwikkelen
in het raam en onder de hoede van de Organisatie van de Verenigde Volkeren.
Gedekt door de resoluties van de Veiligheidsraad heeft de tussenkomst van de
V.S.A. in Korea de steun van de wereldopinie genoten. Vooral t.o.v. de Sovjet-Unie,
die uiterst gevoelig is voor propagandafactoren, is het gewenst dat het gezag van de
U.N.O. en de morele kracht van de wereldopinie ook de Atlantische Unie in geval
van nood ten goede komt.
Nu is het geen geheim dat het gebruik van het vetorecht door een der Groten de
Veiligheidsraad practisch belet zich over een bepaald conflict uit te spreken en
dienovereenkomstig te handelen (tenzij in het geval Korea, dank zij de afwezigheid
van de Sovjet-afgevaardigde). Vandaar Acheson's voorstel om de werking van de
U.N.O. kracht bij te zetten door de Algemene Vergadering te machtigen de functie
van de Veiligheidsraad over te nemen in geval deze door het gebruik van het vetorecht
belet wordt stelling te nemen.
Een resolutie in die zin werd op 19 October door de Algemene Vergadering met
50 stemmen tegen 5 (de groep der Sovjet-Staten) en 3 onthoudingen (Indië, Syrië en
Argentinië) aanvaard.
Deze grondige hervorming wettigt de hoop, dat de U.N.O. aldus voortaan haar
zending zal kunnen vervullen - ook Europa ten goede.

6) Vgl. Duff COOPER. - The plough and the furrow, in Foreign Affairs, October 1950.
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Bovenstaande beschouwingen hebben, wellicht te veel, de nadruk gelegd op de
talrijke moeilijkheden waarmee de Atlantische verdediging - speciaal dan de Europese
- gepaard gaat. De grootste moeilijkheid werd nog niet vermeld: zal die verdediging
tijdig kunnen ingericht worden?
De voorsprong van het Westen in zake het atoomwapen, de reële superioriteit van
het Westers oorlogspotentieel, enerzijds, en de koude berekeningsmentaliteit van de
Sovjet-Unie anderzijds, laten vermoeden dat deze laatste zich niet gemakkelijk aan
het grote avontuur zal wagen. Eens gaf Stalin aan Eden als zijn mening te kennen
dat Hitler's fout hierin lag dat hij te ver was gegaan. Ook voor de Sovjet-Unie houdt
Korea een les in: het gevaar van te ver te gaan. Zij is echter voorzichtig genoeg
geweest dit gevaar zelf niet te lopen.
Het komt er voor het Westen op aan haar werkelijke materiële overmacht te doen
gelden. Het komt er vooral op aan het bewijs te leveren dat het gelooft in de zaak
waarvoor het strijdt en dat dit geloof ten minste zo sterk is als dat van de tegenstander.
'Er was een tijd dat de Islam hoopte de Christenheid te vernietigen en de wereld
te bekeren. In die dagen was geen vrede met het Moslem denkbaar. Maar er was
geen voortdurende oorlog. En in de loop der eeuwen, hoewel geen van beide
belijdenissen tot compromissen bereid gevonden werd, hebben hun aanhangers
geleerd dat de wereld groot genoeg is om plaats te laten voor beide, en dat zelfs
vriendschappelijke betrekkingen tussen beide mogelijk zijn' (Duff Cooper).
Zover zal het tussen Christenheid en Communisme wel niet komen, maar is
coëxistentie werkelijk uitgesloten... in afwachting dat het Communisme aan zijn
eigen tegenstellingen ten gronde gaat?
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Godsdienstige kroniek
Recente lectuur voor Intellectuelen
door M. van Caster sj.
EVELYN Waugh stelt in zijn roman 'Brideshaed revisited', geschreven vóór zijn
bekering, een niet katholieke jonge intellectueel voor, die in contact komt met een
katholieke familie. Over zichzelf bekent die jongeman eerst: 'Godsdienst was volgens
mij een liefhebberij, die sommigen interesseerde en anderen onverschillig liet; op
zijn best kon men haar voor nogal decoratief aanzien; op zijn slechtst was zij het rijk,
waar 'complexen' en 'inhibities' - slagwoorden van de tijd - intolerantie, huichelarij
en eenvoudigweg domheid - haar oeroude eigenschappen - heersten. Nooit had
iemand me laten vermoeden, dat de vreemde uitingen van die eredienst de uitdrukking
waren van een sluitend philosophisch systeem en van strenge historische eisen,' Een
vriend zegt hem echter eens: 'Wist je hoe moeilijk het is, katholiek te zijn?' Waarop
hij antwoordt: 'Volgt daaruit een groot verschil voor je in je leven?' Vanzelfsprekend
en zeer diep geeft de katholiek dan ten antwoord: 'Welzeker, op ieder ogenblik,' Dit
blijft voor de nietkatholiek een raadsel. - Later maakt deze een geval mee van een
stervende, die na een slecht leven van vele jaren, op het ontvangen van de laatste
Sacramenten moet worden voorbereid. Het schijnt hem toe, dat zulk een uitwendige
ceremonie bij een halfbewuste man geen zin heeft. Hij tracht dan uit te vissen, 'waarom
eigenlijk' de katholieke familieleden er zo op staan, dat een priester bij de stervende
zal komen. Uit de gebrekkige antwoorden maakt hij op, dat er een grote kloof bestaat
tussen hun katholieke practijk en het duidelijk besef van de diepe zin, die hun
practische houding vertolkt.
Deze beide voorbeelden, die een ieder uit eigen ervaring zou kunnen vermeerderen,
belichten wel scherp het gemis bij vele katholieke intellectuelen aan een voldoende
kennis van hun geloof. De degelijkheid, de juiste inhoud en vooral de heerlijke,
harmonische eenheid van het christendom blijven grotendeels verborgen voor talrijke
gelovigen, die op profaan gebied een prachtige ontwikkeling meemaken. Verschillende
redenen zijn daarvoor aan te geven. De meest voor de hand liggende is het feit, dat
men zich te gemakkelijk geheel in beslag laat nemen door de drukte van het dagelijkse
leven, zijn zaken, betrekkingen en ontspanning. De godsdienst, en bijzonder de
godsdienstkennis, wordt verassepoesterd: de schoonheid ervan verdwijnt onder een
verwaarloosd uiterlijk. Men meent ook - en dit is een tweede reden - dat er weinig
of geen middelen bestaan, om hier iets aan te veranderen en met name, dat er geen
voldoende aangepaste lectuur bestaat, waardoor de leek zijn godsdienstkennis kan
bijhouden en ontwikkelen.
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Dat deze laatste reden echter ongegrond is willen wij aantonen door in deze kroniek
te wijzen op enkele waardevolle en recente boeken, die voor iedereen toegankelijk
zijn en geschikt om de geloofskennis te verdiepen. Wij zullen ze indelen onder de
drie volgende hoofden: het katholicisme is geen dode theorie, maar een doorlopende
'gebeurtenis'; - het is geen negatief 'complex', maar een positieve, dynamische en tot
volle wasdom opgroeiende levenshouding; - het is geen verzameling van naïviteiten,
maar een verantwoorde en organische eenheid in Christus.

Christendom is een doorlopende 'gebeurtenis'
De moderne mens heeft een typische werkelijkheidszin. Hij houdt niet van abstracte
beschouwingen met een louter theoretisch karakter, wel van hetgeen werkelijk
'gebeurt'. Het werk van Fr. Sheed: Theology and Sanity, dat in zijn Nederlandse
vertaling als titel kreeg: Verantwoord Christendom sluit bij die mentaliteit aan, zonder
de gebreken ervan over te nemen. Sheed legt er immers de nadruk op, dat de
voornaamste werkelijkheid het leven van God is. Hij illustreert de christelijke
grondwaarheden met een nuchtere, zakelijke en soms humoristische verklaring. De
grootste verdienste van dit werk ligt in de voorstelling van het Christendom als het
grote 'feit', dat van God uitgaat, in Christus tot stand komt en zich in de Kerk, als
Christus' Mystiek Lichaam voortzet. Er wordt aangetoond, hoe het 'gezond-denkende'
verstand door de eenheid van die grondlijn bevredigd wordt. Sommigen zullen het
waarderen, anderen als iets hinderlijks aanvoelen, dat de terminologie van S. zo
'scholastisch' is gebleven. Voor een meer historisch beschrijvende uiteenzetting kan
gewezen worden op het wel niet meer zo recente, maar boeiende verhaal van
Daniel-Rops: De Geschiedenis van het Uitverkoren Volk, op de samenvatting van
P. Lagrange: Het Evangelie van O.H.J.C. - vooral het dramatische laatste hoofdstuk
- en op de herderlijke brief van Kard. Suhard: Opbloei of verval van de Kerk. Wie
deze geschriften leest, komt geheel onder de indruk van de erkenning, dat ons leven
deel uitmaakt van een onontkoombaar historisch gebeuren, en dat het Christendom
de zuurdesem is van deze grootse, algemene en persoonlijke werkelijkheid.
Wie de betekenis van deze doorlopende gebeurtenis nog dieper wil begrijpen vindt
echt godsdienstige beschouwingen in het vroeger verschenen boek de Heer van
Guardini. Voor het leven van de christen in Christus' Mystiek Lichaam bevelen wij
bijzonder aan de Dertig Overwegingen over het Christelijk leven door Kan. Leclercq.
Zeer bevattelijk en concreet, doch tevens met de passende eerbied en een verheven
bewondering voor het verrukkelijk mysterie, wordt in het werkje beschreven, hoe
ons bestaan in de beleving van Christus' genade openbloeit.

Christendom is een dynamische levenshouding
De meest waardevolle en intense levenskracht wordt niet gemeten naar uiterlijkheden
of zelfverheffing, maar naar de liefde tot God, die
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alleen het leven kan bezielen. De grondslag hiervan wordt helder en uitvoerig
behandeld in een ander werk van Kan. Leclercq, dat voor het grootste gedeelte thans
in Nederlandse vertaling is verschenen: Proeve ener Katholieke Moraal. I.
Grondslagen der Christelijke Levenshouding. In dit werk bezitten wij eindelijk een
verhandeling die de z.g. algemene moraal niet neutraal-philosophisch, maar
christelijkgodsdienstig voorstelt in een vorm die het meest toegankelijk is voor de
intellectuele leek. Men leze en herleze vooral de bladzijden over 'het geloof' en de
uiteenzetting over 'de liefde'. Het is een onschatbare aanwinst, eens duidelijk en voor
altijd in te zien, dat het Christendom geen laagje vernis is dat de oppervlakte van een
banaal al te menselijk bestaan bedekt, maar een fundamentele levenshouding in een
bovennatuurlijk licht en met een 'christelijke' stuwing. Dit inzicht is vereist om met
vrucht het IIe deel te kunnen lezen: Uit de greep van het ik, handelend over
zelfverwezenlijking en zelfverloochening, en het IIIe deel: Samen met God, waarin
de rijkdom van het gebedsleven in contemplatie en actie wordt uiteengezet.
Hoe moet onze christelijke levenshouding stelling nemen tegenover zich in talloze
andere -ismen onderverdeelt? Het antwoord op deze de hedendaagse stromingen van
een ongodsdienstig humanisme, dat vraag vinden wij in een bijzonder rijk en up to
date werk van O. Degrijse C.I.C.M.: Christelijk Humanisme. Na een
'Terreinverkenning' van de verschillende idealen, die de moderne humanist aanlokken,
komt een nog uitgebreider boekdeel over 'Opbouw'. De dringendste vragen van onze
tijd - o.m. de zin van lichaamscultuur, de spiritualiteit van het huwelijk, de techniek,
personalisme en sociale mentaliteit, het nationale en de volkengemeenschap, de leek
in de Kerk en de huideige richtlijnen van het apostolaat - worden met een verheven,
ruime en bovennatuurlijke kijk op onze feitelijke situatie besproken. De directe stijl
maakt 't lezen boeiend en de talrijke citaten brengen ons in contact met de meest
typische denkers van vandaag. S. zegt zelf, dat hij zijn gedachten niet in een streng
systeem heeft willen voorhouden. De behandeling is losser, maar ze opent talrijke
interessante vergezichten. Voor de lezer, die een bepaald onderwerp wil opzoeken,
ware een zaakregister wel bijzonder nuttig zo niet nodig geweest. Al klinkt het
wellicht banaal, toch is het onze oprechte mening, dat dit werk door geen enkele
intellectueel ongelezen mag blijven.
Een scherpere en meer systematische studie, die wij bij Degrijse nog missen, omdat
zij enige specialisatie veronderstelt, wordt gevonden in een verzamelwerk uitgegeven
onder redactie van H.v. Waesberghe, S.J.: De Hoeksteen; Een katholiek getuigenis
in actuele levensvragen. Een groep specialisten brengt ons hier geen monographieën
die enkel hun collega's zouden interesseren, maar de samenvattende neerslag van
hun wetenschap betreffende actuele kwesties, toegankelijk gemaakt voor de
gemiddelde intellectueel en gecoördineerd in een algemeen geldende
'christocentrische' levensopvatting. Christus is de Hoeksteen. Hierop fundeerden de
medewerkers hun beschouwingen over het leven van 'de priester, de kloosterling, de
leek, de echtgenoten en de jeugd' alsook over 'het oecumenisch probleem, de missie
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en de tegenstanders; de arbeiders, het communisme, de cultuur, de philosophie en
het humanisme'. Een veelzijdige variatie, zoals men ziet, maar samengebonden door
één geest van geloof, hoop en liefde, waarvan Christus de bron is.

Christendom is verantwoorde en organische eenheid in Christus
Voor degenen die uitzien naar een boek, dat de geloofsleer in haar eenheid en in haar
fundamenteel verband met de andere levenswaarden samenvat, kan verwezen worden
naar de volgende werken.
De welbekende kleine summa van Klug: Het katholieke Geloof - een apologetisch,
dogmatisch en kerkhistorisch overzicht - werd opnieuw uitgegeven, bewerkt door
enkele Paters Missionarissen van het H. Hart. Wij laten voorlopig buiten beschouwing
welke veranderingen van apologetisch standpunt aangebracht zijn, maar wij vestigen
er dadelijk de aandacht op met welk een zorg de organische eenheid van het katholiek
geloof in het licht werd gesteld. Vele onderdelen werden bijgewerkt - zoals de kwestie
van de eerste mensen - maar wat ons vooral verheugt is het verband dat wordt
aangetoond van de verschillende elementen van het christendom - b.v. de sacramenten
- niet enkel met de verdiensten en instelling van Christus, maar ook met zijn levende
Persoon en zijn actuele inwerking. Het encyclopedisch karakter van dit werk maakt
het tot een nuttige vraagbaak die men zelden tevergeefs zal raadplegen, al zou hier
wellicht van een te veel kunnen gesproken worden.
De organische eenheid van de christelijke leer verschijnt in een eenvoudiger en
harmonischer beeld in De Triptiek van het Godsrijk, opgesteld door gedeeltelijk
dezelfde groep Paters, die Klug opnieuw uitgaven: Dr N. van Doornik, S. Jelsma en
A. van de Lisdonk. Als 'godsdienstig' boek over de godsdienst overtreft dit werk alle
bovengenoemde. De leer wordt grondig en toch eenvoudig uiteengezet, steeds in
organisch verband met Christus. De voorstellingswijze houdt voortdurend rekening
met de psychologische beleving van de godsdienst en ook bijzonder met de verkeerde
voorstelling die bij protestanten heerst. Zeer verdienstelijk is de irenische instelling
der schrijvers; zij is echter ook oorzaak van een zekere eenzijdigheid of liever van
een enigszins aparte belichting, die de katholiek wel niet stoort, maar hem een meer
alzijdige belichting laat missen. Dit kleine manco wordt evenwel overvloedig vergoed
door de voortreffelijke eigenschappen die men maar zelden in soortgelijke werken
in dezelfde mate tezamen aantreft: eenvoud en mooie zegging, diepe peiling en vooral
door en door godsdienstige atmosfeer.
Het zij ons toegestaan in dit verband ook op de bedoeling te wijzen van een eigen
werk, dat pas van de pers is gekomen: Christus in onze Wereld. Wij hebben gepoogd
aan jonge mensen, die na hun middelbare of gymnasiale studies het volle leven
intreden, een beknopte maar veelzijdige en organisch in Christus opgebouwde
synthese te geven van de grote levenswaarden. Er ligt een uitgesproken systematische
structuur in heel dit 'handboek', dat hoofdzakelijk tot de zake-

Streven. Jaargang 4

302
lijke formulering van de beginselen beperkt blijft. Wij rekenen op de leraar - voor
wie een bijbehorend deel verscheen - om het dynamische, dat in de sobere en scherpe
vorm besloten ligt, tot zijn volle ontplooiïng te brengen. Wie dit boek echter voor
persoonlijke studie wil gebruiken, vindt in de inhoud van de tekst en in de
overvloedige bibliographie, de aanloop tot een persoonlijke synthese van het 'leven
in Christus' in onze wereld. Het gaat er om de juiste houding te vinden t.o.v. 'de zin
van het leven en de ordening ervan - ziel en lichaam, persoon en gemeenschap, natuur
en bovennatuur, goed en kwaad - evenals t.o.v. andere levensopvattingen, zoals
heidens hedonisme, heroïsme en existentialisme, Oosterse godsdiensten en
protestantisme. Als hoofdpijlers van die houding gelden 'christelijk' geloof, hoop en
liefde. - Vooraleer de apologetica in deze kroniek ter sprake komt, vermelden wij
nog een boekje, dat veel succes heeft en op een Amerikaanse wijze over de
grondwaarheden van het Christendom handelt: n.l. Is het leven zinloos? dat Mgr.
Sheen onder de oorspronkelijke titel: Preface to Religion schreef. De organische
eenheid is hier ver te zoeken, maar men vindt er zonder moeite over belangrijke
levensvragen iets, dat op uiterst levendige, soms sensationele en toch leerzame wijze
geschreven is.
In de hedendaagse stroming, die vooral de synthese tot haar recht wil laten komen,
wordt de apologetica liefst niet los van de gehele leer beschouwd. De wijziging in
de nieuwe uitgave van Klug: Het Katholieke Geloof is in dit opzicht typisch. Vroeger
kwam eerst een volledig apologetisch en dogmatisch deel over Gods wezen, dan
achtereenvolgens de delen over de schepping en zo verder tot en met de leer over de
Kerk. Nu wordt onmiddellijk na de inleiding over God, de kwestie van de Openbaring
en speciaal van het gezag der Evangeliën geplaatst. Daaruit volgt rechtstreeks de
waarde van de Overlevering in Christus' Kerk. En de geloofsleer wordt verder 'in
zijn geheel' door dat gezag gewaarborgd. De Triptiek van het Godsrijk door Van
Doornik, e.a. volgt in zijn apologetisch gedeelte ongeveer dezelfde lijn, maar
vereenvoudigd in haar uitwerking.
Een tweede verschijnsel waarin de behoefte aan synthese tot uiting komt, is de
zorg om de afzonderlijke moeilijkheden niet stuk voor stuk te beantwoorden voordat
eerst en vooral de samenhang van een bepaald leerpunt met het geheel van de
katholieke leer is belicht. Daarom kan het boek van Sheed, dat geen apart apologetisch
gedeelte bevat en met zijn Engelse titel eerder op de logische eenheid wees, in het
Nederlands ook best als titel dragen: Verantwoord Christendom.
Evenals de synthese van het onderwerp thans belangrijker wordt geacht, komt ook
de synthese van het subject gelukkig meer op de voorgrond. De apologetica richt
zich niet meer bijna uitsluitend tot het logisch denkend verstand, - waarbij de gebreken
van het rationalisme dikwijls zeer hinderlijk bleken - maar tot de hele mens met zijn
feitelijke psychologie en in 't bijzonder met zijn religieuze aanleg. Van individueel
standpunt uit is deze psychologische-religieuze aanpassing zeer goed geslaagd bij
Parmentier: Waarom geloof ik? In dit handboek wordt ook een degelijk antwoord
gegeven op de vraag, die aan

Streven. Jaargang 4

303
de apologetica o.i. altijd moest voorafgaan: wat is geloven? Kan. Le-Clercq geeft
daarover in zijn Grondslagen der christelijke Levens- houding nog meer uitleg. In
het geloof komt een organische eenheid tussen natuurlijk en bovennatuurlijk denken
tot stand. Het bovennatuurlijk element blijft altijd het voornaamste. Het vervult
feitelijk ook een belangrijke rol in de beweegredenen tot het geloof. In een afzonderlijk
hoofdstuk van Christus in onze wereld hebben wij getracht dit nader te bepalen.
Welk een rol de individuele aanleg inzake apologetica speelt, blijkt wel heel
duidelijk uit een derde werk door Dr Van Doornik, namelijk Pelgrims naar de Una
Sancta. Daarin ziet men, hoe elke weg tot bekering persoonlijk is en de individuele
persoon volgens het complex van al zijn eigenschappen wordt aangesproken. De
invloed van het religieuze milieu wordt fijn ontleed en in een helder beeld
weergegeven door Van de Pol in zijn studie: Het Christelijk Dilemma. Katholieke
Kerk en Reformatie. Dit is een echt meesterwerk. Het brengt overduidelijk aan het
licht, hoe katholieken, protestanten en anglikanen vanuit een verschillende 'mentaliteit'
leven. Het is absoluut onontbeerlijk eerst eerlijk in de mentaliteit van een
andersdenkende binnen te treden, om een vruchtbaar gesprek te kunnen voeren. Uit
de vergelijking van de mentaliteiten blijkt met nog vollediger klaarheid, hoe de
niet-katholieken door een of andere eenzijdigheid gehinderd worden, terwijl het
katholicisme de zuivere en harmonische synthese is van alle wezenselementen van
het ware godsdienstige leven.
Met dit standaardwerk beëindigen wij voorlopig deze boekenlijst. Wij moesten
ons beperken tot enkele waardevolle werken over dogma en apologetica, in het
Nederlands geschreven of vertaald.
De lezer zal vanzelf nog denken aan de vele mogelijkheden die de Schriftuurstudie
en de heiligenlevens bieden. Van het allerhoogste belang echter voor de intellectuele
leek is o.i. het persoonlijk verwerken van een synthese, waarop een flinke
verantwoording, een verlicht bewustzijn en een dynamische levenshouding 'in
Christus' opgebouwd worden.
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Politiek Overzicht
Internationaal
ZO niet de meest gewichtige dan toch de meest sensationele gebeurtenis van de
maand October was de ontmoeting op het eilandje Wake van president Truman en
generaal MacArthur. Waarover het korte en dure gesprek van omstreeks twee uur
gelopen heeft en welk resultaat het voortgebracht heeft, is niet volkomen duidelij.
De omgeving heeft opgemerkt, dat de president op zijn heenreis ernstig en bezorgd
deed en op zijn terugreis opgewekt en vrolijk was. Van de generaal werd gezegd,
dat hij gereserveerd was en meermalen op zijn horloge keek. Daarop zinspeelde
Truman waarschijnlijk, toen hij in de Ver. Staten teruggekeerd, verklaarde, dat hij
MacArthur 'niet langer had willen ophouden dan strikt noodzakelijk was'. Beiden
waren trouwens zo eensgezind geweest, dat voortgezette besprekingen overtollig
waren. Men vroeg zich af of de democraat Truman, in het vooruitzicht van de
November-verkiezingen, niet een politieke zet had gedaan tegenover de republikeinen
door zijn eensgezindheid met de republikein MacArthur zo openlijk te demonstreren.
MacArthur heeft, zoals te verwachten was, bij de 38ste breedtegraad geen halt
gehouden. Eerst waren het de Zuid-Koreanen, die met onstuimige haast in
Noord-Korea oprukten. Spoedig werden zij gevolgd door de troepen van de V.N.
zelf. Zonder veel tegenstand viel de ene stad na de andere tot de grens van Mongolië
bereikt werd. Eerst daar evenals achter het front leefde het verzet op, al of niet door
een Chinese strijdmacht gesteund.
Op het ultimatum van de opperbevelhebber der V.N.-strijdkrachten om, nu de
strijd beslist is, verder geen bloed te vergieten, heeft de Noord-Koreaanse regering
geen antwoord gegeven. Niet zozeer de Sovjet-Unie als wel de Chinese regering
bood haar daarbij morele ruggesteun. Immers, de Chinese minister van Buitenlandse
Zaken, Tsjoe en Lai, zeide, dat het Chinese volk geen buitenlandse agressie zal dulden
en zich niet afzijdig zal houden, wanneer de imperialisten 'naburig' gebied
binnenvallen. En in de 'Prawda' - de Russische 'Waarheid' - noemde hij de V.St. de
gevaarlijkste vijand van de Chinese Volksrepubliek, China was vastbesloten Tibet
te 'bevrijden' en Formosa aan de contrôle van de Amerikaanse agressor te ontrukken.
Om deze 'bevrijding' te voorkomen, heeft de Dalai Lama een delegatie naar Peiping
ter onderhandeling gezonden. Maar nog voor deze aangekomen was, kregen de
Chinese troepen opdracht de priesterstaat binnen te vallen. Sinds 1907 behoorde
Tibet tot de invloedssfeer van Engeland en het huidige India is door haar verkregen
zelfstandigheid in Engeland's rechten getreden. Vandaar dat Pandit Nehroe namens
de regering van India, uitdrukking heeft gegeven aan zijn gevoelens van verrassing
en zorg met betrekking tot
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de onverwachte stap van Peiping. Deze gedragslijn druist in tegen de door India
gewenste oplossing.
Hoe het verder met Korea zou moeten gaan, werd aan de vergadering der V.N. ter
beslissing overgelaten. Na enige schermutselingen in de politieke commissie van de
V.N., waarbij Visjinsky aandrong op het onmiddellijk terugtrekken van alle
buitenlandse troepen en de Amerikaanse gedelegeerde verklaarde gemachtigd te zijn
om te zeggen, dat zijn regering geen bizonder voorrecht of speciale positie in Korea
verlangt en haar troepen zo spoedig mogelijk zou terugtrekken, nam de algemene
vergadering het acht-mogendheden-plan met 47 stemmen vóór, 5 tegen en 8
onthoudingen aan. In deze resolutie werd aanbevolen, alle geëigende maatregelen
te nemen om de toestand van stabiliteit in Korea te verzekeren. Daaronder behoort
het houden van verkiezingen teneinde tot vestiging te komen van een verenigde,
onafhankelijke en democratische regering, De vertegenwoordigende lichamen van
Noord- en Zuid-Korea worden uitgenodigd samen te werken met de organen der
V.N. Een nieuwe V.N.-commissie, waarin ook Nederland zitting heeft, zal zich met
het bereiken van bovenstaande aanbevelingen bezighouden en tevens plannen
uitwerken voor het herstelwerk. De troepen der V.N. behoren niet langer in Korea
te blijven dan voor het bereiken van bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Het
Nederlands Korea-detachement van omstreeks 600 vrijwilligers is dus voorlopig nog
niet in het vaderland terug.
Het cordate optreden in de kwestie-Korea en de versnelde maatregelen om
West-Europa tegen een agressie weerbaar te maken, gaf Marshall de bemoedigende
gedachte, dat 'het jaar 1950 in de geschiedenis zal voortleven als het jaar, waarin de
Westerse mogendheden uiteindelijk hun vrees voor het communisme hebben
overwonnen'. En Truman waarschuwde de volken van de wereld, dat het communisme
de meest reactionnaire beweging ter wereld is, die er ten onrechte aanspraak op maakt
de vooruitgang van het mensdom te vertegenwoordigen. Tegen zulk een streven
bestond geen andere keuze dan sterke opbouw van eigen verdediging, opdat geen
agressor zich op dit punt zou kunnen vergissen. Mocht de Sovjet-Unie echter
voornemens zijn voor de vrede te werken, dan wenste de president concrete en
positieve bewijzen te zien. Moskou zou dit kunnen bewijzen door te handelen
overeenkomstig de beginselen van het handvest der V.N., door het ijzeren gordijn
op te trekken en vrije uitwisseling van inlichtingen en gedachten mogelijk te maken,
door deel te nemen aan een uitvoerbaar stelsel van collectieve veiligheid, waardoor
de atoombom overbodig werd, en alle andere wapenen aan internationale regelingen
te onderwerpen. Tegenover deze eerlijke uitdaging had Visjinski niets anders te
stellen dan een vertragingspolitiek. Hij vroeg een conferentie van de 'grote vijf',
waaraan noodzakelijk een discussie zou voorafgaan, wie de grote vijfde was: nationaal
of communistisch China. Daarna kwam hij weer voor de dag met een reeds in 1947
afgewezen Russisch voorstel over het gebruik van de atoomenergie, want, volgens
hem, was het Amerikaanse voorstel daaromtrent 'een grove schending der elementaire
souvereine rech-
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ten.' Ten laatste verklaarde hij, dat de Sovjet-Unie volledig geverifieerde gegevens
over haar strijdkrachten zou verschaffen, mits de grote mogendheden met een derde
zouden ontwapenen!
Truman had ook gezegd, dat het tijd werd, met of zonder de Sovjet, vrede met
Japan te sluiten en andere hangende geschillen door bespreking uit de weg te ruimen.
Het gevolg hiervan was, dat gedurende vijftig minuten tussen Visjinski en Foster
Dulles beraadslaagd werd in besloten kring, ofschoon Dulles zich van het te bereiken
resultaat bitter weinig voorstelde.
Ook het voornemen West-Europa, met medewerking van West- Duitsland, ter
verdediging gereed te maken, zat het Kremlin dwars. Dit voornemen is lange tijd
doorkruist door de angst der Fransen voor een hernieuwd Duits leger. Zij zijn
overtuigd, dat het vormen van Duitse divisies en het stichten van een Duits ministerie
van landsverdediging onvermijdelijk voeren zou tot een herleving van het Duits
militairisme. Nochtans moest Frankrijk de V.St. ter wille zijn. Daarom bedacht
Schuman een plan, dat door de regering-Pleven werd overgenomen en aan de
vertegenwoordiging ter goedkeuring werd voorgelegd. De kern van het plan was: de
Duitse herbewapening goed te keuren, mits deze strijdmacht een integraal deel wordt
van een Europees leger met een Europese generale staf en mits tegelijk de politieke
Europese Unie een feit wordt. Deze condities, waaraan nog een derde, n.l. het eerste
plan-Schuman over de samenstelling van de steenkool- en staalindustrie is toegevoegd,
moeten verwezenlijkt zijn, voordat de Duitse herbewapening tot stand mag komen.
De Assemblée ging met grote meerderheid accoord met dit regeringsvoorstel, dat op
de conferentie van het Atlantisch Pact op tafel is gelegd. Of het zo maar de instemming
van Engeland en de V.St. zal vinden, is twijfelachtig. Pleven heeft beide landen
onomwonden gewaarschuwd: 'Als dit plan verworpen wordt komt men ook voor
onze weigering te staan. Een land van 50 millioen inwoners is niet uit te sluiten bij
de gemeenschappelijke verdediging'. Ten bewijze van haar ernstige wil heeft de
Franse regering de dienstplicht tot 18 maanden verlengd en een streep gehaald door
de vele uitzonderingen, die totdusver op de vervulling van deze plicht waren
toegestaan.
Hoe de Duitsers zelf, althans principieel over een herbewapening denken, is niet
twijfelachtig. Zonderen we Ds Niemöller, die in vele opzichten met de Sovjet wil
aanpappen, uit, dan bevinden we, dat Adenauer met zijn christelijke Volkspartij
gaarne wil deelnemen aan een Europees leger. De West-Duitse sociaal-democratische
leider, Dr C. Schmid, maakte echter enig voorbehoud. 'Geen enkele Duitser zal een
geweer opnemen om andere landen er voor te behoeden slachtoffer te worden van
de politiek der verschroeide aarde. Indien het westen sterk genoeg is de eerste aanval
aan de Elbe op te vangen en dan de tweede slag te leveren aan de andere kant van
de Weichsel, is de sociaal-democratische partij bereid het Duitse volk aan te bevelen
bij te dragen tot de verdediging van de westerse wereld'. Gelijkwaardigheid is de
voorwaarde, zonder welke ook Adenauer met de zijnen herbewapening afwijzen.
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Stalin daarentegen voelt niets voor deze herbewapening. Daarom zond hij Molotof
naar Praag om er in een Kominform-vergadering der satellietstaten met inbegrip van
Oost-Duitsland een protest op te stellen, dat aan de Grote Drie werd opgezonden.
De eerste eis was, dat de herbewapening niet aan Duitsland werd toegestaan, de
tweede, dat alle beperkingen, die de vredeseconomie van Duitsland belemmeren,
moesten worden weggenomen, de derde, dat zonder verwijl een vredesverdrag met
heel Duitsland moest worden gesloten en dat een jaar daarna alle bezettingstroepen
zouden worden teruggetrokken. Als laatste eis diende, dat vertegenwoordigers van
Oost- en West-Duitsland op basis van pariteit een constituerende raad voor geheel
Duitsland zouden vormen om de instelling van een democratisch vredelievende en
souvereine regering voor geheel Duitsland voor te bereiden. Deze onmogelijke eisen,
waarmee de houding van Moskou voortdurend in strijd is, worden het best
gekarakteriseerd als bestemd voor de lichtgelovigen. Men behoeft zich slechts even
in het geheugen terug te roepen, hoe (15 Oct.) de 'vrije' verkiezingen in Oost-Duitsland
georganiseerd waren, om te beseffen wat een democratische staat bij de Sovjet
betekent. Veertien millioen Duitsers werden letterlijk gedwongen op een pasklaar
gemaakt stembiljet, waarop slechts één lijst - de communistische - fungeerde, openlijk
met 'ja' te stemmen. Die anders deed, zal vroeg of laat de weg naar het
concentratie-kamp opgaan. Vandaar dat deze stemming, die van Hitler in zijn bloeitijd
overtrof. In de vijf Oost-Duitse staten is 97,99% ten goede gekomen aan de
'Volksrepubliek'. Men moet in deze omstandigheden nog de moed bewonderen van
de 2%, die voor hun eigen mening durfde uitkomen.
Met de Franse Unie, waarvan de zelfstandige staat Vietnam (vroeger Annam en
Tonkin), een deel uitmaakt, wil het niet vlotten. De communist Ho Tsji Ming, die
om verschillende redenen een grote aanhang heeft, blijft zich verzetten tegen keizer
Bao Dai, die in 1949 door Frankrijk als hoofd der regering is aangesteld, maar als
residentie de voorkeur geeft aan een villa bij Cannes. De gevechten tegen de Franse
troepen gingen op en neer en nog begin October meldde een Frans legerbericht, dat
de rebellen teruggedreven waren en hun militaire hoofdstad bezet was. Enkele dagen
later echter vielen bij het fort Caobang de Fransen in een hinderlaag, waarbij zij meer
dan 3000 manschappen verloren. Ook de overige vier forten, die de verbinding met
China moesten afsluiten, werden achtereenvolgens ontruimd. Zelfs Langson kon niet
behouden blijven. Een strategie, die door minster Pleven verdedigd werd met de
uitspraak: 'Wij moeten geen kunstmatige grensstellingen meer willen bezetten, doch
de vijand dwingen zijn bevoorradingslinies uit te strekken.' Wij kennen dit eufemisme
uit vroegere oorlogen.
IJlings begaven zich de minister van de Franse Unie, Letourneau, vergezeld door
generaal Juin, naar het bedreigde gebied om alle stappen te nemen, die door de
ontruiming van Caobang noodzakelijk zijn geworden. Generaal Juin trachtte de
gemoederen gerust te stellen met de verzekering, dat de toestand houdbaar was. De
regering deed
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echter een beroep op de V.St. om hulp, vooral van vliegtuigen en wees er op, dat de
Vietnamezen hun succes uitsluitend te danken hadden aan de bijstand van Mao
Tse-Toeng.
Minstens 20 duizend rebellen hadden in China hun militaire opleiding genoten en
ruim voorzien van wapenen waren deze teruggekeerd. Er was nu geen sprake meer
van guerilla, maar van een echte oorlog. Een oorlog, die wellicht nog meer dan de
strijd in Korea, beschouwd kan worden als de inleiding van een grote beweging, die
er naar streeft geheel Oost-Azië aan zich te onderwerpen.
Het aftreden van Sir Stafford Cripps, in Engeland de 'IJzeren Kanselier' genoemd,
als minister van financiën zal wat de economische dictatuur betreft, geen wijziging
brengen in de belastingpolitiek. Zijn medewerker, thans zijn opvolger, Hughes
Gaitskell, is voornemens de voetstappen van Cripps te drukken.
In Zweden overleed op 92-jarige leeftijd (29 Oct.) de eenvoudige en democratische
vorst Gustaaf V. In het buitenland kende men hem vooral als een verwoed
tennis-speler, maar in zijn land zelf genoot hij om zijn wijs bestuur en beraden inzicht
de sympathie van alle partijen. Zijn zoon, Gustaaf Adolf VI heeft op zijn 68ste jaar
zonder praal of pracht het bewind overgenomen.

Nederland
Over het aftreden van de minister van oorlog, Mr. W.F. Schokking, na een tweejarige
ambtsperiode is enige deining ontstaan. Niet zozeer om het ontslag op zich zelf als
wel om de motivering, die het A.N.P. van 'welingelichte zijde' daarvan gaf. De
ontslagaanvrage was niet alleen veroorzaakt door het feit, dat 'het algemeen
vertrouwen in de Tweede Kamer omtrent zijn beleid ontbrak, maar mede, omdat hij
bij de verdediging van zijn plannen in het kabinet steeds tegenstand heeft
ondervonden'. Uiteraard is dit laatste een indiscretie, waarvan de verantwoordelijkheid
zeker niet op Mr. Schokking berust. Tot zijn opvolger werd benoemd Mr. H.L. 's
Jacob, terwijl van de twee staatssecretarissen, Fockema Andreae en Moorman, die
ook hun ontslag hadden aangeboden, alleen de laatst genoemde terugkeerde om
zowel het departement van marine, dat totdusver aan hem was toevertrouwd, als ook
dat van Oorlog te beheren. Een vereenvoudiging, in strijd met de wens van de Tweede
Kamer, die een derde functionerende staatssecretaris voor de luchtmacht verlangde.
Het aftreden van minister Schokking bracht geen verdere complicaties met zich.
Een eventueel zich terugtrekken van minister Lieftinck zou het gehele kabinet
meesleuren en zulk een crisis, waarmee onze financiële dictator dreigde, wenste de
Kamer niet, tenzij wellicht Mr. Oud. Het ging over een amendement-Lucas. Deze
katholieke afgevaardigde wenste de belastingdruk op de middengroepen te verlichten,
hetgeen de schatkist op 50 millioen te staan zou komen. Deze 50 millioen waren te
vinden door een verschuiving der lasten naar andere belastingplichtige groepen. De
minister van financiën
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rekende echter voor, dat de door de heer Lucas aangegeven compensatie slechts elf
millioen zou opbrengen en verklaarde, dat het amendement onaanvaardbaar was.
Om zowel de regering als de Kamer uit de impasse te redden, stelde professor Romme
nader overleg tussen beide partijen voor. De tijd was te kort om tot eensgezindheid
te raken en daarom stelde de voorzitter voor de vergadering te schorsen tot 2
November. Het resultaat van informele besprekingen was, dat op 2 November minister
Lieftinck zijn belastingprojecten wijzigde. Voor sommige groepen werd de
omzetbelasting van 3 op 4% gebracht, een aantal goederen werden als weelde-artikelen
beschouwd, waardoor zij aan 15% zbelasting onderworpen werden. Deze opbrengst
zal besteed worden om de loon- en inkomstenbelasting voor de lagere en middelbare
inkomens te compenseren. Hoewel de heer Lucas niet volkomen zijn zin kreeg, trok
hij zijn amendement in, zijn voldoening uitend over de geest van samenwerking, die
'vandaag zo groot was geweest.'

Indonesia
De Republiek Indonesia laat zich door niets weerhouden om Ambon tot aansluiting
te dwingen.
De strijd tegen Ambon, die zo lang mogelijk geheim werd gehouden om de
Ambonezen, die nog op Java verblijven, niet te prikkelen, verliep niet zo ten gunste
van de aanvaller, als deze het in zijn nieuwsberichten voorstelde. De Ambonezen
bieden hardnekkig tegenstand, hoeveel schade ook door bombardementen van zeezijde
en uit de lucht werd aangericht. Zij hebben hun verwachtingen gesteld op hulp, van
welke zijde ook. Van Nederlandse zijde heeft de minister-president Dr. Drees een
beroep gedaan op de Indonesische regering, verklarende, dat het Nederlandse volk
diep geschokt is door deze militaire actie en dat het zich verantwoordelijk voelt voor
het feit, dat het de zorg voor het Ambonse volk uit handen heeft gegeven. Het
antwoord van de minister-president, Moh. Natsir, was, dat hij met leedwezen tot
deze positieve maatregelen was overgegaan, die een interne Indonesische kwestie
waren en dat het Indonesische volk reeds lang geleden 'geschokt' was door het falen
van de Nederlandse legerleiding. Hiermede was de Nederlandse interventie van de
baan. Want op een vraag van Mr. P.S. Gerbrandy, verklaarde de regering zich, hoezeer
zij het Ambonese conflikt betreurde, niet gerechtigd in dezen met militaire middelen
in te grijpen. Het Bureau der Zuid-Molukken, gevestigd te 's Gravenhage, en andere
organisaties trachten de rechten der Ambonezen te handhaven en de bittere nood te
lenigen.
Reeds vóór minister Drees tussen beide kwam, had de U.N.C.I. gepoogd het conflict
bij te leggen. Meermalen heeft haar voorzitter, Bihin, de bereidheid der commissie
om haar goede diensten aan te bieden aan de Indonesische regering kenbaar gemaakt
zonder aanvankelijk zelfs een antwoord te ontvangen. Ten laatste antwoordde de
minister van buitenlandse zaken, Roem, dat zijn regering reeds alle
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mogelijke middelen (met uitzondering dan van de bemiddeling der U.N.C.I.) had
aangewend om een vreedzame regeling te bereiken. Hij wierp de schuld van het
conflict op de Nederlandse regering, die gefaald had de discipline te handhaven en
besloot met de sarcastische opmerking: 'Het zal u een genoegen doen te vernemen
dat de militaire operaties op Ambon op bevredigende wijze voortgang vinden'. De
U.N.C.I. heeft zich toen tot de V.R. gewend, opdat deze een beroep zal doen op de
Indonesische regering haar goede diensten te willen benutten. De V.R. heeft, na
Indonesië op de been te hebben geholpen, andere dingen aan zijn hoofd en zal om
Ambon zijn vingers niet branden.
2-11-1950
K.J.D.

België
Twee elementen bepalen de evolutie van België's binnenlandse politiek op dit
ogenblik: de uitslag van de verkiezingen van 4 Juni 1.1. en de beslissing die op 1
Augustus in de kwestie is gevallen.
Daar de verkiezingen van 4 Juni aan de Christelijke Volkspartij een meerderheid
bezorgden in de Kamer en in de Senaat, was die partij vanzelfsprekend tot de
verantwoordelijkheid van het Bewind geroepen. Ieder verwachtte dat zij eens voor
goed een oplossing zou geven aan de Koningskwestie en meteen deze enigszins
pijnlijke aangelegenheid van de politieke agenda zou schrappen. Men kent het
resultaat. Wel was de wil aanwezig, maar het bleek achteraf dat men niet genoegzaam
rekening had gehouden met de middelen waarover de oppositie beschikte.
Hoe verrassend voor velen de uitkomst - 's Konings uitgestelde abdicatie - ook
was, toch kan men niet zeggen dat zij niet was te voorzien. 's Konings verdediging
door de Christelijke Volkspartij is er te veel een geweest buiten de realiteit om. Men
deed eenvoudig beroep op de grondwettelijke bepalingen, die, zoals het heette,
onaangetast moesten blijven en ter zelfdertijd achtte men zich ontslagen de
tegenstrevers op het terrein der feiten te ontmoeten, De C.V.P.- voorstanders van de
Koning waren in 1950 niet bereid hem te verdedigen zoals zij dat in Juli 1940 of
zelfs in 1944 zouden hebben gedaan. Terwijl vooral de Vlaamse opinie in de
atmospheer van Juli 1940 bleef voortleven, was 's Konings verdediging er een van
mensen die voor een koud publiekrechtelijk begrip, 'Koning is Hij die door de
Grondwet is aangewezen', streden, wat hen in hun ogen ontsloeg van elk antwoord
op de argumenten van de tegenstanders.
Indien wij op deze feiten terugkomen dan is het omdat zij ons een verklaring geven
van wat nadien is gebeurd. Na de smadelijke nederlaag voor het geweld van de straat,
maakte de regering Duvieusart plaats voor een nieuwe C.V.P.-combinatie onder
leiding van de Brusselse senator Pholien.
Die regeringswisseling had geen ander doel dan voldoening te schenken aan een
groot deel van de C.V.P.-opinie. Hoewel de nieuwe ploeg voor de helft bestond uit
gewezen ministers die medeverantwoordelijk
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waren in de Koningskwestie, werd dit doel voor een deel bereikt. De volledige
verzoening tussen de Katholieke openbare opinie en de leidende instanties van de
C.V.P., zou, zo meende men, op het buitengewoon partijcongres van September
verwezenlijkt worden. Wij zouden niet durven schrijven dat men daarin is geslaagd.
Aan het hoofd van de partij werd Baron Van der Straten-Waillet, vervangen door de
jonge en dynamische volksvertegenwoordiger uit Gent Théo Lefèvre en het Nationaal
Comité werd grotendeels vernieuwd. Maar een grondig gewetensonderzoek over de
rol van eenieder in het verloop van de Koningskwestie sinds haar ontstaan bleef
achterwege. Hoewel de C.V.P.-opinie sinds 1944 de partij in al haar beslissingen
had gevolgd en goedgekeurd, wilde zij nu plots schuldigen vinden voor wat op 31
Juli en 1 Augustus was gebeurd. Zij besefte niet b.v. dat zij zelf, na de bezetting, een
minister uit de Londense regering, de heer De Schrijver, eenparig het voorzitterschap
had opgedragen, dat zij zelf genoegen had genomen met het nuchtere grondwettelijk
standpunt van de partij, dat zij naar het Parlement jongeren had afgevaardigd onder
wie geen enkele het terrein van de feiten betrad zoals de liberale vertegenwoordiger
Lahaye dit op sommige ogenblikken deed. Sentimenteel was de Koningsgezinde
openbare opinie gebleven wat zij was in 1940, politiek had zij een hele weg afgelegd,
een weg die onvermijdelijk naar een compromis moest leiden. Sommigen die dit nog
vóór de beslissing viel hadden ingezien en zich erover hadden uitgelaten, moesten
het nadien ontgelden. De brutaliteit van de nederlaag, tien dagen nadat de heer
Duvieusart Leopold III op de troon had hersteld, lokte een reactie uit waarbij, hoe
onverantwoord ook, 'schuldigen' moesten vallen. Maar zozeer was men inwendig
overtuigd van de dubbelzinnigheid van de toestand, van de onverantwoordelijkheid
van radicale beslissingen, dat het buitengewoon congres practisch zonder enige
beslissing uiteenging.
Men kan achteraf de vraag stellen hoe bij deze geweldige en in sommige opzichten
tragische crisis de hele C.V.P.-meerderheid niet als een kaartenhuisje is ineengestort.
Wellicht kan men de oorzaak vinden in de politiek door de B.S.P.-leiders gevoerd.
Het is meestal een politieke fout het onderste uit de kan te willen. Was men op 31
Juli eenvoudig teruggekeerd tot de toepassing van het Protocol van 15 April, had
men dan in een tussenoplossing de weg naar de Troon en de weg naar de Abdicatie
opengelaten dan zou men een daad van wijsheid hebben gesteld waarvan de gevolgen
reeds nu zijn te overzien. Het vertrouwen in de democratische zin van de linkse
partijen zou in veel mindere mate zijn geschokt dan dit nu het geval is; de
noodzakelijke samenwerking tussen partijen in voor het land kritieke ogenblikken
zou in elk geval verzekerd zijn gebleven. Het opdringen door een parlementaire
minderheid van haar eigen uiterste wil - zij het mits zekere verzachting in de vormen
- heeft de gaafheid van onze instellingen zeer geschokt. Zij heeft bovendien een
reactie uitgelokt die aan de verkiezingsuitslag van 4 Juni l.l. een blijvende uitwerking
verzekert. De Christelijke Volkspartij zal eendrachtiger dan ooit de teugels van het
bewind houden. Zij staat voor een moeilijke taak: de
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onontbeerlijke versteviging van haar eigen eenheid terwijl zij daarenboven, tegen
elk demagogisch optreden in, vrijmoedig het land moet leiden.
De eerste aanvallen van de oppositie betroffen de militaire politiek, de prijsstijging
en de schoolkwestie.
Inspanningen voor de Defensie hadden in ons land nooit een gunstige pers. Zij
waren steeds en blijven jammerlijk het voorwerp van partijbelang. Zij vergen derhalve
vanwege de regering ruime voorlichting en vanwege de meerderheid die haar steunt
een sterke dosis moed.
Tussen regering, patronale en syndicale organisaties kwam uiteindelijk, einde
October, een akkoord over de verhouding van lonen en prijzen tot stand. Terwijl in
de schoolkwestie de behandeling in de Kamer van de achterstallige Begroting van
Openbaar Onderwijs voor sommige leden uit de oppositie de aanleiding werd om
een preventieve aanval te wagen tegen de plannen van Minister Harmel. De Katholieke
opinie verwacht van deze regering dat zij een ernstige stap zal zetten naar de regeling
van een kwestie die met de dag, niet door de wil van een partij, maar door de
omstandigheden dringender wordt. Ook in de rangen van de oppositie gingen een
paar gezaghebbende stemmen op o.a. van de heren Soudan en Spaak, die getuigden
van goede wil en van begrip voor de noden van de huisvaders die aan hun kinderen
in elke omstandigheid een christelijk onderwijs wensen te verzekeren. De
werkelijkheid is dat in de laatste jaren meer en meer huisvaders hun kinderen verder
laten studeren ook na de lagere shcool. In de huidige omstandigheden echter zijn de
minder bemiddelden onder hen praktisch van het onderwijs in een Katholieke school
uitgesloten. Tot welke gezindheid men ook behore, men moet inzien dat aan iedere
burger dezelfde vrijheid van onderwijs dient verzekerd en dat de staatsleiding in haar
taak grovelijk te kort schiet wanneer zij daartoe niet de nodige middelen schept.
Toen over de Begroting van Openbaar Onderwijs moest worden gestemd, werd
tweemaal achtereen de goedkeuring onmogelijk gemaakt, doordat de drie
oppositiepartijen samen de vergaderzaal verlieten. Van de 108 leden van de
meerderheid waren er de eerste maal 4 en de tweede maal 2 afwezig zodat het quorum
- 107 op de 212 - niet was bereikt. Dergelijke incidenten wijzen op de
noodzakelijkheid voor de C.V.P. om buitengewoon waakzaam te blijven en niets
aan het toeval over te laten. Daardoor alleen zal zij het geschokte vertrouwen kunnen
terugwinnen, wat noodzakelijk is wil zij aan het bewind blijven tot de volgende
verkiezingen.
A. Vanhaverbeke
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Brief uit Rome
Het derde internationaal Thomistisch Congres te Rome 11-17
September 1950
In de loop van het Heilig Jaar zijn er te Rome veel internationale congressen
gehouden. Dat is te begrijpen. De universaliteit van de Katholieke Kerk weerspiegelt
zich ook op het cultureel, wetenschappelijk, caritatief gebied, in de grote geestelijke
stromingen, die tallozen uit alle volken en naties onderling verbinden binnen de éne
Kerk. En nu zovelen dit jaar naar Rome pelgrimeren is het vanzelfsprekend, dat de
gemeenschappelijke idealen dáár tot uiting willen komen waar de bron ligt van hun
kracht: in de stad die St. Petrus en St. Paulus binnen zijn muren had, de Heilige
Hieronymus en de Heilige Benedictus, Frans van Assisi, Dominicus en Ignatius, in
de stad van de wet en de martelaren, van de genade en de heiligen, van de Paus en
van de eenheid. Zoals het uitschrijven van de congressen mede een prikkel werd tot
een pelgrimstocht naar de Heilige Stad, zo werden zij in Rome zelf een grote
manifestatie van de vruchtbaarheid die de Katholieke Kerk in zich draagt.
In die geest werd in de maand September een internationaal thomistisch congres
samengeroepen. Niemand zal er wel aan twijfelen of een bijeenkomst van de
beoefenaars der kerkelijke wetenschappen op zijn plaats is in dit jaar van heiliging
en bezinning. De katholieke theologen en philosophen maken niet het leergezag uit
van de Kerk. Zij hebben uiteindelijk niet te beslissen. Het kerkelijk leraarsambt komt
toe aan de Paus en de Bisschoppen als de opvolgers van de Apostelen. Maar ook is
overduidelijk, dat philosophen en theologen in dienst staan van dit leergezag. Paus
en Bisschoppen zullen ook op hun kennis en inzicht een beroep doen, voordat zij
soms zelfs tot een definitieve, onfeilbare uitspraak komen.
Dit levendig bewustzijn van hun grote verantwoording heeft vele theologen en
philosophen van de gehele wereld tesamen gebracht in de eeuwige stad, waar de
pauselijke academie van St. Thomas van Aquino de organisatie op zich nam voor
dit internationale thomistische congres.
Als algemeen onderwerp was genomen de verhouding tussen philosophie en
godsdienst. Ook het belang van dit thema spreekt voor zich. Het werd door zijn
Eminentie Josephus Kardinaal Pizzardo, Prefect van de H. Congregatie voor de studie
in seminariën en aan universiteiten, onderstreept in de openingsvergadering, welke
hij voorzat. Tegenover een saecularistisch, materialistisch denken en tegenover een
levensbeschouwing, die de hoogste waarden van de mens voorbijziet, die zijn leven
neerhaalt naar een laag, oppervlakkig en enkel de zinnen strelend plan, die aan alle
menselijke waarden de vaste normen ontneemt, moeten de katholieke philosophen
en theologen zich voortdurend, met volharding, blijven bezinnen over de eeuwige
waarheden, zowel over de geopenbaarde als over die welke het menselijk verstand
uit eigen kracht kan achterhalen, en over hun onderlinge verhouding. Ook zij hebben
in deze wereld een belangrijke plaats. Zelf zo hecht mogelijk verbonden in de Kerk
met Christus' leven, hebben zij de oude en steeds nieuwe waarheid te doordenken;
'vetera novis perficere et augere', de oude waarheid in nieuwe frisheid te vervolmaken
en te vermeer-
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deren (Leo XIII, in zijn encycliek over het herstel van de christelijke wijsbegeerte
naar de geest van de H. Thomas van Aquino, 1879). Of anders, zoals de nu zo roemrijk
regerende Paus Pius XII het ons zei, met wijs overleg maar met moed, 'prudenter et
audacter', moet de heilige, overgeleverde waarheid meer en meer gaan heersen in
nieuwe tijden, met nieuwe gedachten en nieuwe zeden.
Ligt het zo niet voor de hand, dat de beoefenaars van de kerkelijke wetenschappen
zich over deze gemeenschappelijke taak zijn gaan bezinnen. Want al komt het
natuurlijk op ieders persoonlijke inzet aan, ook de wetenschap draagt een sociaal
karakter; voortbouwend op de grote tradities, de beproefde leer en de hechte
fundamenten, zal de uitwisseling van gedachten en strevingen de weg openleggen
naar een oplossing voor de grote vragen van onze dagen. Deze traditie knelt niet en
dit samenwerken is geen beletsel voor vooruitgang. In Rome kunt ge zien, dat de
trouw aan het overwinnend kruis geen slavernij betekent en knechting, maar opperste
heerschappij.
De geestelijke rijkdom en de overvloed van christelijke cultuur aller tijden, die in
Rome tot uiting zijn gekomen, zijn het beste bewijs dat vooruitgang niet evenredig
is met onwetendheid of onverschilligheid in zake Godsdienst, en dat de ontrouw aan
de volwaardige leer van Christus de mens op alle gebied armtierig maakt.
Wij hebben ons verenigd in een Thomistisch Congres. S. Thomas van Aquino,
naar wien het Thomisme genoemd is, wordt door de H. Kerk beschouwd als de
algemene leraar aller scholen. Reeds in de middeleeuwen kreeg Thomas, die al zijn
denken vanaf zijn jeugd op God richtte, die steeds als de Engelen het aangezicht van
God voor zich had, de naam van engelachtige leraar, 'Doctor Angelicus'; maar zijn
eerste eretitel is die van 'Doctor communis omnium scholarum', de
gemeenschappelijke leraar van alle scholen. Hij, die het aristotelisch denken met de
neo-platoonse en de augustijnse visie wist te synthetiseren, die zelfs al het goede van
de joods-arabische wijsgeren niet versmaadde, die nooit een of ander aspect van de
waarheid benadrukte ten koste van andere, die altijd een alles overkoepelende synthese
wist te vinden of naarstig bleef zoeken, heeft van de H. Kerk de ereplaats gekregen
onder de doctores. St. Thomas was de denker, die openstond voor alles wat waar is
en goed en schoon: 'omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est', alle
waarheid, vanwaar deze ook komt, is van de H. Geest. Alles wat waar is en goed en
schoon, wilde hij steeds een plaats geven in een allesoverkoepelende, alle
deelwaarheid integrerende zijnsmetaphysiek, die hij wederom tot grondslag nam
voor zijn theologische speculaties en zelfs voor zijn mystieke zangen.
Zo is het te begrijpen, dat dezelfde H. Kerk hoge eerbied heeft voor de 'lectissima
ingenia', voor alle uitgelezen wijsheid van theologische en philosophische denkers
en zelfs scholen, maar van de andere kant onbetwist bijzondere aandacht schenkt
aan het thomisme.
Er is veel gesproken op dit congres; zes dagen achtereen kon men dagelijks een
vijftien woordvoerders aanhoren. Bekende of minder bekende figuren uit alle landen
en naties vroegen om het woord en het werd hun gegund. Er werd veel gesproken,
maar heel weinig samengesproken. Heel jammer was, dat er zo weinig, ja bijna geen
tijd overbleef voor een wat dieper gaande gedachtenwisseling. Bovendien belette de
betrekkelijk korte tijd die aan iedere spreker werd toegestaan, een grondig ingaan
op de verschillende onderwerpen, zodat het geheel te elementair bleef en zelfs
oppervlakkig. En hebben alle sprekers wel voor ogen gehad, dat zij tot een gehoor
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stellen. Is het niet jammer, dat juist op een dergelijk congres, waar alle deelnemers
zo één waren over de grote waarheden, waar alles op de ongerepte waarheid van het
goddelijk geloof georiënteerd was, zo weinig van een moedig doordenken te bespeuren
viel, terwijl de prudentia, de voorzichtigheid, een beetje de vorm aannam van
vreesachtigheid.
De geestelijke rijkdommen van godsdienst en cultuur die Rome zo overdadig biedt,
werden maar al te vaak de vergoeding die bij velen een teleurstelling moest
wegnemen.
Nog een ander punt heeft zeker niet bijgedragen tot het slagen van het congres.
Al is het waar, dat een zeer groot gedeelte der mensen de Italiaanse of Spaanse taal
machtig is, van de andere kant moet men toch ook bedenken, dat de meeste
aanwezigen, die niet uit de Latijnse landen kwamen, deze talen niet meester zijn.
Het zou ons inziens te wensen zijn, dat men hiermee rekening houdt, temeer omdat
het Latijn, dat vrijwel allen kunnen verstaan, een aangewezen brug is om eenieder
tevreden te stellen. Dit keer waren, alleen vanwege de taal, een

40-tal sprekers voor zeer velen niet te volgen.
Deze eerlijke opmerkingen dienen alleen om een mogelijk 4e internationaal
thomistisch congres beter te doen slagen. Want van de kracht en de steun, die van
dergelijke bijeenkomsten kan uitgaan, zijn wij overtuigd. Wie kunnen er meer
samendenken dan zij, die de rustige zekerheid hebben van een eeuwig perspectief,
die in hun eeuwige waarheid, geput uit de Eeuwige Oerbron van alle werkelijkheid,
waarheid en goedheid alles kunnen toetsen, alles kunnen onderzoeken, en al het
goede kunnen bewaren. God is altijd jong en op het voorhoofd van de Eeuwige staan
geen rimpels. Op de basis van het eeuwig oude, maar daarom ook eeuwig jonge, kan
men zich eeuwig vernieuwen en jong blijven.
Omdat het Thomisme de oorsprong zoekt van al wat is, omdat het zijn kracht put
uit de eeuwige bronnen, kan het ook een oorspronkelijk antwoord geven op de grote
mensenvragen onzer dagen, kan het 'audacter', met grote moed, alle nieuwe problemen
tegemoet treden, kan het zich eeuwig verjongen en vernieuwen.
H. GEURTSEN.
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Forum
De Kardinaal
In het begin van dit jaar kwam te New-York een merkwaardige roman van de pers
van de hand van Henry Morton Robinson 'The Cardinal'1). Te voren was het werk in
het magazine The Cosmopolitan in afleveringen verschenen en had het aantal lezers
daarvan sprongsgewijze opgedreven. Toen het verhaal als boek uitkwam werden er
in tweeweken tweehonderdvijftigduizend exemplaren verkocht. Het is weer een dier
records die in Amerika niet verbazen.
De schrijver laat een voorwoord aan zijn roman voorafgaan, waarin hij zegt: 'I am
and always have been a Roman Catholic. Wether or not I am a 'good' Catholic is
surely a matter between me and my Creator.' Over de held van zijn roman schrijft
hij: 'I cannot pretend that Stephen Fermoyle is wholly a product of my imagination.
It would be truer, I think, to say that he is a composite of all the priests I have ever
known - and particularly those priests who left mysterious imprints of their sacred
office on my youth.'
Stephen Fermoyle, een kind van Ierse ouders die in Boston vaste voet kregen, is
de held van het verhaal die langs de gewone weg van seminarist (te Rome), kaplaan,
rector, bisschoppelijk secretaris, Monsignore, Bisschop stijgt tot het Kardinalaat.
Het is een delicate onderneming waartoe Morton Robinson zich gezet heeft, maar
hij heeft ze meesterlijk ten einde gebracht. Het verhaal speelt zich grotendeels af in
het diocees Boston en talloze situaties moeten wel ongeveer naar het leven
geinspireerd zijn. De clericale wereld van Boston wordt hier in zeer vele van haar
uitingen en aspecten ten tonele gevoerd, vaak in zeer intieme en binnen-kamerse
aspecten, maar ik geloof niet dat één lezer de auteur van een onwaardige houding of
van onwaardige bedoelingen zal beschuldigen. Misschien is de indruk die het boek
op nabije en door persoonlijke betrokkenheid op de hoogte zijnde lezers maakt, iets
minder gunstig dan die van lezers op een afstand - in de U.S.A. schijnen er althans
ook afkeurende stemmen te zijn opgegaan - maar ik kan mij niet voorstellen, dat
Europese lezers van enige ontwikkeling het boek niet met instemming zullen
doorlezen.
Het verhaal is natuurlijk 'fiction', een roman, doch er speelt zo veel documentatie
doorheen, zo veel beschrijving van clericale verhoudingen, practijken en toestanden
dat het vaak op een werkelijke biografie gaat lijken. Ongetwijfeld heeft dit laatste
element, het vrij en frank oplichten van de sluier over de clericale wereld, machtig
bijgedragen tot het succes van het boek. Hier ligt een priesterleven, Goddank! een
voorbeeldig priesterleven, tot in zijn intiemste détails open voor ieder die het verhaal
lezen wil. Het rauwe realisme van The Power and the Glory ontbreekt hier. Stephen
Fermoyle, de zoon van de stoere wagenchauffeur Denis Fermoyle, is een bevoorrechte,
een van jongs af geroepene en voorbestemde. Robinson beschrijft hem in bijna te
ideale trekken, maar toch zeer menselijk in zijn fijne verstaan van anderen, zijn
intelligente daadkracht, zijn vrome en sterke innerlijkheid, zijn artistieke gevoeligheid,
zijn moed en bijna koppige onafhankelijkheid.
1) The Cardinal by Henry Morton Robinson. 1950, Simon and Schuster, New-York. De
Kardinaal, door Henry Morton Robinson, vert. F. van Oldenburg Ermke. - De Fontein,
Utrecht, 1950, 431 pp., f 8,90.
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romankunst. Trouwens het gehele gezin Fermoyle is met bekwame hand en warme
levendigheid beschreven. Met het ouder worden en het stijgen in waardigheid raakt
Stephen onwillekeurig meer los van het gezin en wordt hij strakker ingeregen, mag
ik wel zeggen, in het keurslijf zijner kerkelijke roeping. Het Fermoyle-gezin raakt
op de achtergrond en het clericale verschijnt ten tonele. Voor de roman als fiction
lijkt mij dit een nadeel, slechts de nieuwsgierigen naar het hoe en wat der kerkelijke
hiërarchie zullen dit een winst achten.
De schrijver heeft een aantal romantische verwikkelingen in en om zijn hoofdthema
heengevlochten, ongeveer zo als Shakespeare dit vaak doet in zijn drama's. Een
normaal en voorbeeldig priesterleven pleegt enigszins monotoon te zijn, althans voor
een schrijver van romans, en zo zag Robinson zich gedwongen die monotonie te
breken. Zulke verwikkelingen worden o.a. veroorzaakt door het optreden het hele
boek door van Kapitein Gaëtano Orselli en later door het verschijnen van Regina,
het kind van Stephens ongelukkige en vroeg stervende zuster Monica. Een ander
element dat de lectuur boeiend heeft te maken, ditmaal meer van reële dan van
romantische aard, is het opvoeren van beroemde historische persoonlijkheden te
Rome. Zo wordt met grote nauwkeurigheid de pauskeuze van Kardinaal Eugenio
Pacelli in het boek beschreven. Zulk een episode moet natuurlijk vele Amerikaanse
lezers bekoren.
Alles bij elkaar is The Cardinal een merkwaardig boek. Zijn grote uitvoerigheid
- het telt meer dan vijfhonderd compres gedrukte bladzijden - verveelt uiterst zelden.
Het boeit doorgaans door zijn intense menselijkheid, zijn levendigheid van weergave
en voorstelling, zijn ingenieuze verwikkelingen. Volmaakt als roman is het zeker
niet; daarvoor vlecht het teveel historie en realiteit in de verbeelding. Dit schaadt de
gaafheid van het verhaal. Een katholieke roman in de volle zin van het woord is het
ongetwijfeld; het is een prachtige verbeelding van een vlekkeloos priesterleven.
J.v.H.

'Algemene Literatuurgeschiedenis'
Een merkwaardig boek1)
Het derde van de vijf delen Algemene Literatuurgeschiedenis, is zowel naar innerlijk
gehalte als naar formaat en kwantiteit een kloek en stevig boek, een waardige confrater
van De Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden.
De Oudheid en de Middeleeuwen waren het voorwerp geweest van de twee vorige
delen; het onderhavig deel handelt over de Renaissance; m.a.w. het bestrijkt een van
de meest interessante perioden uit onze West-Europese cultuurgeschiedenis, de 15e,
16e en 17e eeuw, het herfsttij der Middeleeuwen, de geboorte van een nieuwe tijd
en de bloei van die vernieuwde cultuur.
Vooreerst komt Dr Thijs aan het woord over het West-Europese humanisme. Een
zeer dankbaar onderwerp is dit niet, want uiteraard zijn die Latijn-schrijvende
voorvaderen, juist in zoverre ze zich aan dat Latijn bezondigen, een heel eind verder
van ons komen te staan dan de beoefenaars van de eigen, nationale taal. Een Janus
1) Algemene Literatuurgeschiedenis; geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen
in de wereldliteratuur; deel III, De Renaissance, onder redactie van Prof. Dr P. Sobry;
Uitgeversmij W. de Haan, Utrecht, N.V. De Standaard boekhandel, gewone uitgave fr. 280,
luxe uitgave fr. 380.
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reliëf aan die overigens egale stoet van humanisten, maar de auteur zat wellicht te
zeer bekneld binnen de hem toegemeten ruimte en binnen het aparte vakje van het
humanisme om zijn personages veel leven mee te delen. Dit doet
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niets af aan de overzichtelijke degelijkheid van de behandelde stof.
P. Axters, O.P., met zijn 'Literatuur van de Hervorming en van de
Contra-Reformatie' kreeg een nog minder aantrekkelijk onderwerp dat in bepaalde
gevallen nog maar amper met literatuur te maken heeft, zoals de opgave van een
reeks bijbelvertalingen. Met zijn gewone degelijkheid heeft de geleerde Dominicaan
dit hoofdstuk tot een goed einde gebracht.
Vervolgens belanden we aan de eigenlijke nationale literatuur. De redacteur van
het ganse boek, Dr Sobry, heeft zelf, met zijn stuk over Italië, de meest uitgebreide
stof aangepakt. Het lijkt ons het best geslaagde deel, samen met dat van Dr Guiette
over Frankrijk. Beide auteurs gaan voorzichtig te werk met het begrip Renaissance
en bezondigen zich niet aan de te weinig genuanceerde voorstelling van Dr Lissens,
volgens wie 'Renaissance' o.m. betekent dat natuur en rede de plaats innemen van
het gezag van buitenaf.
Dr Sobry heeft in een vlotte, ietwat oratorische schrijftrant, een prachtig overzicht
geschonken van drie eeuwen Italiaanse literatuur, uitgaand van een verhelderende
uiteenzetting van het begrip Renaissance, en systematisch het hele terrein van
literatuur en aesthetica bestrijkend, tegen de achtergrond van de ganse beschaving.
Rustig vertellend wist Dr Guiette een merkwaardige uiteenzetting te geven van
het Franse gedeelte; altijd weet hij klaar te formuleren, en vooral zijn personages
goed te typeren, een Rabelais, een Corneille, een Racine, met een opvallende zin
voor het belangrijke en het bijkomstige.
Het hoofdstuk over Spanje, verzorgd door Dr Thomas, heeft iets meer van een
schools exposé; kalm en zakelijk, ook minder uitgebreid dan zijn Italiaanse en Franse
tegenhanger.
Tegenover deze Romaanse tak, valt de Germaanse wat pover uit. De Romaanse
landen hebben zonder twijfel het reuzenaandeel gehad in de vernieuwing van de
West-Europese geest gedurende die drie eeuwen, maar het verwondert ons toch dat
de Engelse literatuur, en heel bijzonder Shakespeare, nauwelijks bedacht wordt; de
45 bladzijden die Prof. De Backer aan Engeland wijdt, zijn wel al te beknopt. Een
grotere uitvoerigheid ware hier gewenst.
Van zijn taak de Nederlanden te behandelen, heeft Dr De Smaele zich goed
gekweten; het is daarbij zeer aannemelijk dat er aan dit gedeelte geen aparte
uitbreiding diende besteed te worden. Indien er voor ons één letterkunde gemakkelijk
toegankelijk is, is het wel die van de Nederlanden; nog minder behoefde men een
soort résumé te maken van De Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden.
Aan Duitsland had Dr Lissens een minder aantrekkelijk werk, omdat de
bloeiperiode van dit land juist na de 17e eeuw valt. Dr Meir besluit het geheel met
een kort overzicht over de Scandinavische landen.
Specialisten op ieder van de besproken terreinen zouden allicht hun kleinere of
grotere desiderata kunnen uitspreken; alles saam genomen, verdient dit werk
ongetwijfeld de meeste lof, inzonderheid omdat dit geheel betrekkelijk weinig geleden
heeft onder de verscheidenheid van de medewerkers. Het was fataal dat een Petrarca
onder drie verschillende aspecten en hoofdstukken moest worden uiteengerukt, doch
het voordeel dat de literaire verschijnselen telkens in onderlinge samenhang werden
voorgesteld, wint het verre op de kleine nadelen.
J. NOË

Streven. Jaargang 4

320

Boekbespreking
Godsdienst
Mgr Dr FULTON SHEEN: Van de daken. I. De moderne ziel op zoek
naar God. - J.B.M. Pompe, Leiden, 1949, 90 pp., f 3,50 en Fr. 60.
De ondertitel geeft de inhoud van het werkje uitstekend weer: De moderne mens, de
mens van de psychologie en de psycho-analyse, van de complexen en zelfexpressie
vindt in al deze grote woorden slechts een surrogaat voor wat Christus als
werkelijkheid bracht. In dertien radiotoespraken behandelde Mgr Sheen de problemen
van de hedendaagse mens: zijn ontgoocheling, zijn onrust en conflicten. En steeds
geeft hij de genezing aan. We ervaren de armoede van de psycho-analyse tegenover
de biecht, van het sexuele tegenover de liefde tot God. Verdringing blijkt voor de
christen niet nodig te zijn als hij Christus' geschenk dat de biecht is, benut. Zelftucht
is de beste zelfexpressie. Een zeer interessant werkje, waarvan een goede vertaling
werd bezorgd door Fidelis Jutte O.F.M.
J. de Rooy
J.F. van de GENT, Godsdiensthand-boek voor volwassenen. In het
bijzonder ten dienste van verplegenden. - Gottmer, Haarlem, 1950, 440
pp. f 6,50.
Rector van de Gent biedt ons hier een forse verhandeling van 440 pag. in een mooie
stevige band. De inhoud beantwoordt geheel aan dit stoere en waardige uiterlijk: het
is de degelijke en beproefde leer der Kerk als een statig geheel volgens de opbouw
van de Nederlandse Katechismus. Veelvuldige toepassingen en oplossing van heel
wat twijfelgevallen, in het bijzonder zoals zij zich voordoen bij de verpleging van
zieken, belichten en verlevendigen de uiteenzetting. Het boek schenkt ons tal van
wetenswaardigheden uit de kerkelijke geschiedenis, uit de liturgie en de praktische
geloofsbeleving van het christenvolk. Een uitvoerig vragenboekje, 72 blz. beslaande,
is afzonderlijk toegevoegd en zal een niet geringe steun zijn zowel bij onderricht als
zelfstudie.
Naast dit vele goeds moeten wij evenwel ook een bezwaar noemen. Door dit
handboek waait nog teveel de sterk apologetische geest van onze oude
theologie-boeken. Het geeft - naar zijn eigen doelstelling luidt - 'een beknopte
samenvatting van de geloofswaarheden welke de Kerk ons leert', maar het toont ons
die waarheden niet als stralen van de éne Waarheid die Christus is. Jesus Christus is
er in dit boek, om met Zijn goddelijk gezag de leer der Kerk te waarborgen, Hij is
te weinig het levenwekkend en allessamenbindend beginsel van heel die leer. Hij is
er gezagsmotief en bevestiging van ons geloof, maar te weinig Zelf het volle object
daarvan.
Zo spreekt de Schr. terecht zeer uitvoerig over de H. Kerk, over haar kentekenen,
bestuursinrichting en leergezag, doch pas na 35 pag. lezen we iets over het Mystieke
Lichaam van Christus. Men krijgt de indruk dat Schr. deze uitdrukking meer ziet als
een klassieke vergelijking, dan als een allesbeheersende realiteit. Bij de behandeling
der genade krijgen we eerst een min of meer abstracte beschouwing over het wezen
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der genade, om dat dan later op onze heilsorde in Christus te gaan toepassen als een
enigszins toevallige omstandigheid.
We noemden slechts enkele punten om te doen zien hoezeer dit rijkgeladen
godsdienst-leerboek, door het vanuit Christus als levensbron op te bouwen,
gemakkelijk tot een verruimend en verblijdend levensboek zou kunnen worden.
K. Dvn.
Georg ALFES, Glaubensverkündigung an die weibliche Jugend. Bd.
2: Die Kirche. Wesen und Wirken. Herder, Freiburg i. Br., 1950, 308 pp.,
geb. DM 9.
Dit is het tweede deel van een serie handboeken voor godsdienstonderricht, waarvan
het eerste deel tot nog toe enkel in afzonderlijke mappen verscheen en het derde
binnenkort zal verschijnen.
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Onmiddellijk valt de verwantschap van deze serie op met de zo gewaardeerde werken
van Brems-Marskamer, en we kunnen ons daarover ten volle verheugen. De nieuwe
richting in het godsdienstonderwijs, die zo gunstig afsteekt tegenover de oude schoolse
en dorre methode, is in dit handboek voor meisjes met het meeste succes gevolgd.
Elke bladzijde getuigt van een rijk en diep inzicht in de vrouwelijke psyche zodat
elke waarheid in de heel eigen gevoelsatmosfeer van het meisje wordt ingevoerd en
ter beleving voorgehouden.
Twee grote leerstoffen beheersen dit boek: de Kerk als levensprinciep, de
Sacramenten als levensfunctie, beide in innig verband bijeengebracht en uitgewerkt
doorheen de kring van het kerkelijk jaar. Elke les vormt een geheel waarin naast de
leerstof vooral nadruk wordt gelegd op de godsdienstige atmosfeer waarin de stof
behandeld wordt en de mogelijke aanknopingspunten met persoonlijke vroomheid
en godsdienstigheid.
Hoezeer we dit laatste ook waarderen, toch schuilt er o.i. een zeker gevaar in deze
opzet, n.l. dat men van het godsdienst-'onderwijs' teveel een godsdienst-'oefening'
gaat maken en te weinig het karakter van een godsdienst-'les' zal bewaren, hetgeen
tenslotte tegen de eigenlijke bedoeling van het godsdienst-'onderricht' zou kunnen
uitvallen.
M.H.
Geïllustreerde Katechismus. Met korte verklaringen en toepassingen
door Dr W. BLESS S.J. Illustraties naar gegevens van Dr W. BLESS S.J.
door P. Fr. RANDAG O.F.M. en J. van OFFEREN. - L.C.G. Malmberg,
Den Bosch (1950), 255 blz. in linnen f 3,75.
Deze uitgave is een wel geslaagde poging om naast de Bijbel ook de (nieuwe
Nederlandse) Katechismus tot een echt familieboek te maken, en tevens tot een
alleszins aantrekkelijk schoolboek. De fraaie druk in bruin en blauw en de smaakvolle,
blije illustraties maken dit boek tot een kostbaar bezit. Vóór elke les schreef P. Bless
een beknopte samenvatting of inleiding, vaak aansluitend aan de H. Schrift, terwijl
de lessen besloten worden met een toepassing en een liturgisch gebed. De prijs der
vier uitvoeringen waarin dit boek te verkrijgen is rechtvaardigt de hoop op een ruime
verspreiding.
P. Schoonenberg
The Mary Book. Assembled by F.J. SHEED. - Sheed and Ward, Londen,
1950, X - 310 pp., geb. Fr. 136.
Afgezien van enkele oudere en een drietal negentiende-eeuwse gedichten, biedt de
bekende uitgever F.J. Sheed ons een verzameling aan van Mariale teksten uit de
laatste dertig jaar. Bijna alles komt van Engelse en van Franse schrijvers: van
Martindale, Knox, Chesterton, Belloc, Sheed, Maisie Ward, Undset, von Hildebrand;
van de Grandmaison, Zundel, Journet, Claudel, Guitton...; praktisch alles werd
overgedrukt uit eigen uitgaven. Onder drie grote titels staan de stukken gerangschikt:
'Anticipation' (3 st.), 'From the Annunciation to the Assumption' (37 st.), 'All
Generations call Her Blessed' (38 st.). Zo volgt men ongeveer Maria's leven en
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verheerlijking; maar velerhande stand-punten en schoonheid liggen samen. Het is
een moderne Mariale bloemlezing, overrijk en bekoorlijk, voor ieder en voor allen.
En het getuigt voor Maria, door wie altijd alle heil komt en alle schoonheid; het
getuigt voor onze tijd, waar christendom en cultuur nog scheppend leven; het getuigt
niet het minst voor de uitgeverij, haar geest en praestatie.
Em. Janssen
John COVENTRY, S.J., The breaking of Bread. A short history of the
Mass, with 63 photographs by John Gillick, S.J. - Sheed and Ward, Londen,
1950, 192 pp., geb. Fr. 95.
Een opvallend mooi boekje over de hl. Mis in de latijnse ritus. In de vier eerste
hoofdstukken (blz. 1-55) wordt vooreerst een kort historisch, voor een ieder
begrijpelijk overzicht geboden van de ontwikkeling der misliturgie. Het Vde
hoofdstuk, het meest uitgebreide en het voornaamste (blz. 56-185), biedt naast de
latijnse tekst en de engelse vertaling een vlot leesbaar en toch degelijk commentaar
van elk der gebeden: dit commentaar lijkt ons uiterst geschikt om de hl. Mis te leren
hoogschatten door al wie haar liturgisch wil medebeleven. Tussen dit
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commentaar in worden een 60-tal artistieke, enig-mooie foto's ingeschoven, die elk
belangrijk moment van de Mis aanschouwelijk weergeven. Een nederlandse vertaling
en uitgave van dit werk zou ten onzent, menen we, zeer welkom zijn.
J. De Munter
Dr M. O'CARROLL C.S.Sp.: Maria in deze tijd. - H. Nelissen, Bilthoven;
't Groeit, Antwerpen, 1950, 190 pp.
Een 17 opstellen over Maria, wat cerebraal uitgewerkt. Veel nieuws brengt dit boek
niet, al is het zeker in staat de kennis over Maria te doen groeien en al wijzen sommige
hoofdstukken ook wel op het belang van Maria in deze tijd. De titel insinueert echter
meer dan het boekje geeft.
J. de R.
Doctoresse Maria MONTESSORI, La messe vécue pour les enfants,
traduit de l'italien par G.J.J. Bernard. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1950,
122 p., geïll. en 8 buitentekstplaten, Fr. 39.
Men voelt dadelijk aan dat dit werkje geschreven is door iemand die met de
kinderpsyche volkomen vertrouwd is. De grootste verdienste ligt wel in de bezielende
toon waardoor zij het kind brengt tot eerbied en bewondering voor de heilige
handelingen van de Mis, zelfs voor elk voorwerp dat de priester gebruikt. Indien in
catechismus en jeugdvereniging de H. Mis zo werd uitgelegd, dan zou ze bij de jeugd
zeker stijgen in waardering. Aan te raden daarom aan diegenen, die het H. Sacrificie
met zijn rubrieken en gebeden aan kinderen moeten uitleggen, en zelfs aan allen,
jong of oud, die de H. Mis met meer godsvrucht en lief de willen bijwonen.
C.D.
Omer ENGLEBERT, Leven van de heilige Franciscus van Assisi.
Vertaling door Angelien Rijmersdael, O.F.M. - St. Franciscusdrukkerij,
Mechelen, 1950, 594 pp., 20 ill., Fr. 120.
Voor leken en geestelijken, voor katholieken en niet-katholieken blijft de Poverello
van Assisi een der meest aantrekkelijke figuren van de wereldgeschiedenis.
Levensbeschrijvingen ontbreken waarlijk niet, maar, al te dikwijls zijn ze een
dichterlijke roman waarin de fantasie vrij spel heeft. De waarde van deze biographie
ligt er nu juist in, tevens strict wetenschappelijk te zijn en toch die typische atmosfeer
van eenvoud en bekoorlijke heiligheid die Francesco van Assisi eigen is, weer te
geven. Wie het onderwerp geschiedkundig wil bestuderen, zal met genoegen kennis
nemen van de critische inleiding (pp. 5-45) en van de degelijke studie over de bronnen
(pp. 525-544); een beknopte bibliographie en een uitvoerige index besluiten het boek.
De algemene geschiedenis is niet de kracht van de auteur, maar wel het beschrijven
van Franciscus' leven zelf. Gelukkig heeft hij tal van mooie verhalen uit de Fioretti
over broeder Leo, broeder Juniperus, broeder Masseo, 'broeder' Jacoba, enz. behouden.
Wie ooit enkele dagen in Assisi heeft vertoefd, zal opnieuw zijn indrukken beleven
bij het zien van de twintig grote foto's van Assisi, San Damiano, de Carceri en
Portiuncula. Jammer is de vertaling niet met de nodige zorg gemaakt.
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Dit boek is niet zo royaal uitgegeven als het 'Leven van Sint Franciscus van Assisi'
door Cuthbert van Brighton, het is ook minder poëtisch geschreven; maar door zijn
historische betrouwbaarheid en echt Franciscaanse geest neemt het onder de
biographieën van Franciscus een vooraanstaande plaats in.
M. Dierickx
De bloemekens van de Heilige Francircus, vertaald naar de Latijnse
uitgave door P. THEOPHILUS O.F.M. Cap., met een voorwoord van Drs
P. Gerlach O.F.M. Cap. - H. Meulenhoff, Amsterdam, 1949, 252 pp., geb.
f 7,90.
Al vanaf zijn eerste optreden in 't begin der dertiende eeuw heeft het leven van St.
Franciscus alom belangstelling en bewondering gewekt. 'Gelovigen en ongelovigen
voelen zich - zoals Théodore de la Rive schreef vóór bijna vijftig jaar - gelijkelijk
aangetrokken door de onweerstaanbare goedheid van deze Heilige. Misschien is zijn
verering de enige in de wereld die geen dissonanten kent.'
Het is dan ook niet te verwonderen dat er steeds vraag blijft naar de 'Fioretti' - de
bloemekens van St.
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Franciscus, zoals de legenden over het leven van de Heilige worden genoemd. Deze
'bloemekens' ontstonden na zijn dood en werden door zijn gezellen opgetekend en
verder verteld totdat frater Ugelino - naar alle waarschijnlijkheid - ze te boek stelde
in zijn Actus. De kern van het verhaal blijkt hierdoor waar, doch aan de details hechte
men niet te grote waarde. Het werk dat thans voor ons ligt is iets geheel nieuws: de
Capucijn P. Theophilus bracht hiermee nl. een volledige - nadat reeds vaker gedeelten
waren vertaald - Nederlandse vertaling uit het Latijn en niet uit de Italiaanse Fioretti
die immers ook slechts een vertaling vormen. Dat hier geput werd uit de
oorspronkelijke bron is een weldaad van grote betekenis.
In het voorwoord wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis der Actus, terwijl
aan de auteur welverdiende lof wordt toegezwaaid voor het verrichte werk.
De initiaal-illustraties van Frans Mandos zijn verzorgd en passend.
E.W.
J.W. HOFSTRA: Maria Goretti. - Foreholte, Voorhout, 1905, 109 pp.,
ing. f 2,50.
Ook J.W. Hofstra schreef over Maria Goretti. Hij werd vooral geïnspireerd door de
Italiaanse film over de jonge Heilige. Deze parafraseert hij en het geschiedt vlot en
prettig. Gelukkig niets overdrevens, maar een goede, populaire levensbeschrijving
over dit eenvoudige meisje.
J. de R.
Maisie WARD, France pagan? The Mission of Abbé Godin. Met een
voorwoord van Z. Em. Kardinaal Griffin. - Sheed and Ward, London,
1949, 243 pp.
Nu de hele katholieke wereld, met diepe interesse, de verrichtingen volgt van de
Mission de Paris, die ten doel hebben de kloof tussen de Kerk en millioenen Fransen
uit de arbeidersklasse te overbruggen, achtte Maisie Ward het van vitaal belang dat
ook de Engels-sprekenden hiermee nader zouden kennis maken. Daar 't onmogelijk
bleek de gegevens zonder meer te putten uit het boek 'France, pays de mission?' van
Abbé Godin - de geestelijke vader der Mission de Paris - bracht zij hiervan een
heldere bewerking, die als tweede en grootste gedeelte de hoofd-substantie vormt
van 'France pagan?'
In het eerste gedeelte geeft schr. een korte biografie van de grote gangmaker en
bezieler, Abbé Godin, zoals zij die kon samenstellen uit gegevens van velen die hem
persoonlijk kenden en uit de geest die tot haar sprak uit 'France, pays de Mission?'
Het derde gedeelte is een documentatie, met interessante gegevens over de Mission
de Paris sedert de dood van Abbé Godin: de voornaamste richtlijnen en problemen,
de verdere uitbouw en groei en de beloften voor de toekomst.
Waartoe zal dit jonge vuur, deze stralende bezieling leiden? De komende jaren
zullen het uitwijzen.
E.W.
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V. GEEREBAERT C.SS.R., Slagwoorden. Godsdienst is privaazaak.
Priesters zijn luiaards. De kerk is een winkel, enz. enz. - Bibliotheca
Alfonsiana, Leuven, 1950, 330 pp. Fr. 50.
Met zijn rijke ervaring geeft P. Geerebaert hier eens te meer een reeks waardevolle
antwoorden op de steeds terugkerende opwerpingen tegen Kerk, godsdienst en
priesters. Krachtig en onbevangen, concreet en aan de hand van een rijke
documentatie, worden de verschillende slogans onder de loupe genomen en op
overtuigende wijze weerlegd. Men neme het boek niet voor wat het niet wil zijn: het
is geen dogmatische uitwerking; maar de priesters voor hun studiekringen op de
parochies, de leraren voor hun godsdienstlessen, de ernstige man van de straat die
getuigenis wil afleggen van zijn christendom zullen hier heel wat zekere en treffende
aanwijzigingen vinden voor een 'apologetica naar buiten'. Bij de lezing voelt men
het gesproken woord sterk doorklinken, zodat het boek liefst hoofdstuk na hoofdstuk
en niet in één enkele keer doorgelezen wordt.
H. De Clerq
Katharine KENDALL, Father Steuart, Priest of the Society of Jesus. A
study of his life and teaching. With a foreword by Fr. C. Devas, S.J. Burns Oates, 1950, 270 pp., 15 sh.
Father Steuart stierf twee jaar ge-
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leden in zijn vijf-en-zeventigste jaar. Hij was zeer gezocht als geestelijk leidsman
en werd door de meest uiteenlopende orden en congregaties gevraagd voor het geven
van de communauteit-retraite. Met een betrekkelijk korte onderbreking was hij bijna
twintig jaar verbonden aan de bekende Farmstreet Church, in het hartje van Londons
West End, waarvan negen jaar als Superior. Hij schreef enkele geestelijke boeken,
waarvan 'The inward Vision' en 'Temples of Eternity' zeker blijvende waarde hebben.
De nu verschenen biographie is een buitengewoon leesbaar boek, vlot geschreven,
even eerlijk en rond-uit als father Steuart zelf. Maar iedere Jezuiet zal als vanzelf
struikelen over twee fouten, waarvan hij echter onmiddellijk moet toegeven dat zij
moeilijk te vermijden waren door de schrijfster. De eerste fout is dat de leer van
father Steuart gebrekkig wordt weergegeven; schrijfster is te veel geneigd om terug
te vallen op St. Jan van het Kruis waar heel evident sprake is van een toepassing van
de leer van St. Ignatius als vervat in de Geestelijke Oefeningen. De tweede fout wordt
door father Devas in zijn voorwoord gesignaleerd: father Steuart was een Jezuiet en
leefde in een communauteit, en als Superior van de Farmstreet communauteit had
hij onder zich een groep mannen wier namen alleen al genoeg zeggen: de fathers
Woodlock, Martindale, Brodrick, de gebroeders Day, e.a. Geen biographie is af die
father Steuarts dagelijkse omgang met en invloed op dergelijke mannen niet behandelt.
Maar niettegenstaande deze fouten blijft het een goed boek over een groot priester.
W. Peters
L'Année sociale dans le diocèse de Namur, 1949. - Editions
Universitaires, Brussel, J. Duculot, Gembloers, 1950, 169 pp., Fr. 54.
Als voorbereiding op het Heilig Jaar heeft het Bisdom Namen een 'sociaal jaar'
ingericht: alle officiële documenten, herderlijke brieven en richtlijnen, bibliographie
en schemata voor sociale predicaties dienaangaande vindt men in dit verzamelwerkje.
Een gelukkig initiatief: mogen vele priesters zich vooral voor de 'sociale preken'
interesseren.
J. De Mey

Theologie, wijsbegeerte, paedagogie
G.C. BERKOUWER, De Voorzienigheid Gods (Dogmatische Studiën),
J.H. Kok, Kampen, 1950, 336 pp., geb. f 6,90.
De bekende gereformeerde hoogleraar wil door dit werk bijdragen tot versterking
van het geloof in Gods Voorzienigheid in onze eeuw van modern heidens pessimisme.
In rustige betoogtrant ontwikkelt hij daartoe zijn theologische gedachten, waarbij hij
ons vaak inzicht geeft in verschillende onderlinge controversen der protestantse
godgeleerden. Soms komt hij ook over de katholieke leer te spreken, waarin vooral
de natuurlijke Godskennis afgewezen wordt. Berkouwer wil de tot nu toe bij
protestanten (Bavinck, Kuyper) gebruikte terminologie, die tussen 'articuli puri' en
'articuli mixti' (d.i. waarheden, die enkel door Gods bijzondere Openbaring gekend
worden en waarheden, die reeds op andere wijze tot inhoud onzer kennis zouden
kunnen worden - 42) onderscheidt, geheel loslaten. De leer der 'articuli mixti' verraadt
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z.i. 'een specifiek-roomse gedachtengang' (43). De mening van Berkouwer verraadt
o.i. echter wel een specifiek modem-protestantse gedachtengang!
Voor ieder, die van de tegenwoordige protestantse theologie kennis moet nemen,
is het boek zeer lezenswaard.
C. Strater
Joseph JAMES, The Way of Mysticism. - Jonathan Cape, London, 1950,
256 pp., 10 s. 6 d.
Het kan wel niet anders of iedere mystieke bloemlezing bevat heel veel wat waar,
schoon en vooral kostbaar is. De moeilijkheid voor de samensteller schuilt o.i. hierin
dat hij zich moet weten te beperken en ervoor moet zorgen, dat de gekozen teksten
ook onderling harmoniëren. Men begrijpt onmiddellijk hoe groot deze moeilijkheid
is wanneer een samensteller zich niet beperkt tot christelijke mystieken, maar ook
moslem en hindu en andere oosterse mystiek een plaats inruimt in zijn boek. Wij
menen dat de samen
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steller zich van deze moeilijkheid niet eens bewust is geweest. De lezer heeft dan de
keuze: of genoegen te nemen met de vaagste omschrijving van wat mystiek is, wat
hierop neerkomt dat hij de uittreksels voornamelijk als religieus gekleurde lectuur
leest en daarbij zijn ziel in veel lijdzaamheid bezit, of herhaaldelijk van de ene
opvatting over God en mens geslingerd te worden naar de andere. De katholiek zal
door deze anthologie dan ook niet bevredigd worden; en een ietwat onbesuisde
inleiding, waaruit we menen te mogen opmaken dat de samensteller een Quaker is,
moge de lezer de goede bedoeling van de samensteller doen respecteren, zij zal hem
tegelijkertijd overtuigen van zijn ongeschiktheid als zodanig.
W. Peters
Frank J. POWELL: Het proces Jesus Christus. Ned. bewerking van Mr
F.W.A. VISSER. - Foreholte, Voorhout, 1950, 164 pp., f 4,50.
In het proces van Jesus voor het Sanhedrin en de Romeinse landvoogd zijn
verscheidene duistere punten, waarin P. heeft getracht licht te brengen. Hij heeft de
gegevens van het Evangelieverhaal vergeleken met de voorschriften van de Misjnah,
vooral het tractaat Sanhedrin, en die van het Romeinse recht. Op grond van die over
het algemeen nauwkeurig verrichte vergelijking komt hij tot de conclusie, dat zowel
de Joodse als heidense rechtbank aan Jesus iedere vorm van recht hebben onthouden.
Die conclusie is onaantastbaar; al blijft het onzeker, of het in de Misjnah vastgelegde
recht reeds in Jesus' dagen gelding had en in hoeverre het Romeinse in zijn geval
moest worden toegepast. Al blijft dit duister, het neemt niet weg, dat het boek
overigens veel verheldering brengt en van harte moet worden aanbevolen. Op enkele
onjuistheden kan ik hier niet ingaan, maar ik beveel voor een eventuele nieuwe druk
wel aan, de laatste vijftien bladzijden als zeer weinig terzake doende weg te laten.
L. Rood
Dr J. BOOSTEN, De Godsdienst der Kelten. Met 12 illustraties. - J.J.
Romen & Zonen, Roermond en Maaseik, 1950, 244 blz. Prs. f 10, geb. f
11,50 (bij intek. resp. f 9,- en f 10,35). De Godsdiensten der Mensheid. 4.
Deze schets van de Godsdienst der Kelten is wel een zeer geslaagd voorbeeld van
wat de serie 'De Godsdiensten der Mensheid', waarvan het een deel vormt, wil bieden,
nl. een samenvatting te geven van de resultaten, die de studie van de Keltisten en
Godsdiensthistorici in binnen- en buitenland tot deze dag hebben bereikt. Van de
bestaande literatuur wordt hier in scherpe analyse van teksten en beoordelingen een
overzichtelijk geheel gemaakt, waaraan de ingelaste stukken van Keltische sagen en
legenden en van de vakliteratuur een levende en boeiende kleur geven.
Wetenschappelijke literatuur wordt in de verschillende hoofdstukken telkens
aangehaald na eerst in de inleiding op haar waarde te zijn geschat, zodat we een
werkelijk beeld krijgen van alle conclusies waartoe jarenlange navorsing en studie
geleid hebben. In prettige en boeiende stijl voert de schrijver ons mee naar de
langvervlogen eeuwen en wijst telkens op de voortlevende tradities en volksgebruiken,
die hoewel van inhoud en vorm veranderd, toch nog hier en daar van de Keltische
tijd afstammen.
J.J. Houben
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Jean LAPORTE, Le coeur et la raison selon Pascal (Bibliothèque
Philosophique). - Elzévir, Parijs, 1950, 168 pp. Fr. Fr. 375.
'Le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas': dit zo dikwijls te pas en te onpas
gebruikt gevleugeld woord zal voor de lezer van dit kort maar degelijk boekje een
duidelijke inhoud krijgen. De schrijver verdoezelt geenszins, zoals sommige
pascalisanten dit doen, het feit, dat Pascal, door het 'pyrrhonisme' van Montaigne
diep beïnvloed, de natuurlijke horizon van de menselijke rede te zeer beperkt, en niet
van een zeker fideïsme is vrij te pleiten. Zijn theorie over 'le coeur' geeft nochtans
aan het fideïsme van Pascal een eigen kleur, waardoor hij dichter komt te staan bij
een aanvaardbare theorie over de verhouding tussen de kennis en het geloof. Het
fundamenteel intellectueel scepticisme wordt echter niet radicaal verholpen. 'Voilà,
donc ce qu'est le coeur,' zo besluit de schrijver; 'fond de la volontè, trèfonds de l'âme,
où nous atteignons à la fois ce qu'il y a de plus essentiel en la nature, et ce par quoi
la nature se
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rejoint et s'ouvre au surnaturel' (blz. 118). Maar nergens komt Pascal tot een theorie
van de intellectuele evidentie: de laatste vragen over de menselijke natuur blijven
onopgeloste mysteries, zolang 'het hart' zich niet door een blind vertrouwen opent
voor het licht van de goddelijke openbaring.
F. De Raedemaeker
Dr. C.F.P. STUTTERHEIM. Inleiding tot de Taal-Philosophie.
(Philosophische Bibliotheek). - Standaardboekhandel, Antwerpen; Dekker
en Van de Vegt, Nijmegen, 1949, 177 pp., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
Vanuit een heel ander perspectief dan de hier vroeger besproken 'Taal-philosophische
beschouwingen' van Dr Van Haecht (K.C.T. Streven 1948, blz. 195-199) biedt zich
dit werk van Dr Stutterheim aan: het is eerder opgebouwd vanuit de taalwetenschap
en de daaruit voortspruitende problematiek dan vanuit een
phenomenologischwijsgerige beschouwing van het taalverschijnsel. Het berust dan
ook op een diepgaande vertrouwdheid met de gegevens der taalwetenschap in al haar
onderdelen; de wijsgeer vindt hier slechts een aanduiding van problemen en een aanen inleiding tot de problematiek van het taalverschijnsel zonder dat een poging wordt
gedaan om voor de aldus gestelde problemen een oplossing te geven vanuit een of
ander wijsgerig stelsel. Deze methode heeft, naast de andere, haar volle bestaansrecht
en de auteur weet vaak op schitterende wijze de wijsgerige problematiek van het
taalverschijnsel aan te boren. Wij menen echter de wens te mogen uiten, dat in een
eventuele heruitgave het hoofdprobleem in elk hoofdstuk helderder en scherper zal
onderscheiden worden van talrijke, meestal minder rechtstreeks wijsgerige
nevenproblemen: dit zal de niet in beide vakken (taalwetenschap en wijsbegeerte)
gespecialiseerde lezer beter in staat stellen de gang van het betoog en de draagwijdte
van de problemen te overzien.
J. De Munter
Chr. A.v. KOPPEN, De daling van het nationale intelligentiepeil,
Opvoedkundige Brochurenreeks nr. 147. - R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1950, 67 pp., f 1,25.
De schrijver tracht aan te tonen, dat in de hogere maatschappelijke kringen, waarin
een hoog intelligentie-gemiddelde is vastgesteld, het laagste geboortecijfer te vinden
is, met het noodzakelijke gevolg, dat het algemene intelligentiepeil van Nederland
in dalende lijn gaat, tenminste wanneer er erfelijkheid van intelligentie bestaat. De
conclusie hieruit is dan, dat het Nederlandse volk, voortgaande op de ingeslagen
weg, zijn eigen culturele ondergang voorbereidt.
Wat is van deze vaststelling te zeggen? Men moet toegeven, dat de gegeven
argumenten niet zonder bewijskracht zijn en het zou dwaasheid betekenen daaraan
geen aandacht te besteden. Iets anders is het echter aan de uiteenzettingen de kracht
van een stricte bewijsvoering toe te kennen. Zoals het altijd gaat met
percentageberekeningen uit een aantal, soms zeer disparate onderzoekingen, staat
men ook hier weer voor de nodige onopgeloste vragen.
De percentages geven een globaal, maar noodzakelijkerwijze onnauwkeurig idee
van een situatie en door een vergelijking met andere, op eenzelfde manier verkregen
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gegevens wordt de onnauwkeurigheid steeds groter. Concreet gezegd: men zal vinden,
dat in de laagste welstandsklassen het kinder-aantal het grootst is; men zal ook vinden,
dat in de categorie der 'handarbeiders' het gemiddelde intelligentie-quotiënt het laagste
is, maar men vindt niet, dat bepaalde gezinnen van een geringe welstandsklasse en
met een groot aantal kinderen een laag intelligentie-quotiënt hebben. Het blijft
mogelijk, dat bepaalde grote gezinnen uit een zeer eenvoudig milieu kinderen hebben
van grote intelligentie, dat in de lagere arbeidersklassen het aantal debiele en imbeciele
kinderen méér dan in andere klassen het gemiddelde drukt.
Bovendien blijft altijd de grote moelijkheid, dat het niet doenbaar is de zuivere
intelligentie te vinden. Het lijkt uitgesloten de invloed van het milieu, het genoten
onderwijs, de mogelijkheid tot deelname aan het culturele leven tegen de eigenlijke
intelligentie af te grenzen. Van Koppen ontkent dit ook niet, maar hij staat toch
tamelijk optimistisch tegenover de mogelijkheid de milieufactoren e.d. te elimineren.
Wanneer men echter ge-
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wend is individuele gevallen te hanteren, dan weet men, hoe moeilijk het is enige
zekerheid te krijgen omtrent de invloed van het milieu ten goede of ten kwade.
En dan: wat is een intelligentiequotiënt? Wederom een gemiddelde en dus wederom
onnauwkeurig, wanneer men het met een ander gemiddelde gaat vergelijken.
Maar mijn grootste bezwaar gaat tegen de bewijsvoering inzake de erfelijkheid
der intelligentie. Dat men de erfelijkheidskwestie niet kan wegcijferen, spreekt
vanzelf, maar dat de levensomstandigheden in meest algemene zin niet een veel
belangrijkere factor vertegenwoordigen, is niet weerlegd en zolang dit niet gebeurd
is, kan van een werkelijk overtuigende argumentatie geen sprake zijn.
Uit bovenstaande critische beschouwingen concludere men niet, dat het boekje
van v. Koppen waardeloos is. Het tegendeel is het geval: het bevat belangrijke
gegevens, zijn opvatting is niet onwaarschijnlijk en bevat tevens een ernstige
waarschuwing aan het adres der intellectuelen. Van Koppen brengt geen zekerheid,
maar hij wijst dingen aan, die het overdenken waard zijn en die tot een nauwkeuriger
onderzoek uitnodigen. Dr Nic. Perquin
J.H. TIMMERMANS, Psychologie van het schrijven. Opvoedkundige
Brochurenreeks no. 144. - R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1949, 111 pp.,
geb. f 2,50.
Het doel van dit werkje is de vernieuwing van het schrijfonderwijs op de L.S. opnieuw
aan de orde te stellen.
Deze vernieuwing zal afhankelijk zijn van een beter inzicht in de psychologie van
het schrijven. Het is bestemd voor leerkrachten van het L.O., kweekschoolleraren,
candidaten voor het examen schoonschrijven M.O.
Een degelijk werkje, dat voor de categorie van mensen, voor wie het bedoeld is,
van groot practisch belang is. Op oorspronkelijkheid maakt het geen aanspraak, maar
het vulgariseert op doeltreffende wijze de door de wetenschap verkregen inzichten.
Dr Nic. Perquin
W. van de PAS, Film en Jeugd, Opvoedkundige Brochurenreeks nr. 148.
- Drukkerij Jongensweeshuis, Tilburg, 1950,112 pp., f 2,25.
Het boekje geeft niet wat men verwacht. Slechts zeer summier wordt iets gezegd
over de betekenis van de film voor de jeugd, terwijl uitvoerig over de film en haar
geschiedenis in het algemeen en de Nederlandse wetgeving inzake de filmkeuring
in het bijzonder gesproken wordt. Dit neemt echter niet weg, dat deze brochure als
oriëntatie in het probleem van de film belangrijk genoemd moet worden. Wat men
'zoal over de film moet weten' wordt raak en kort geschetst.
Dr Nic. Perquin
Jean VAULON, Guy de Larigaudie, Voortrekker van grote stijl. - De
Fontein, Utrecht. (Nederlands van Dr L. Starmans). 1950, 134 pp.
Guy de Larigaudie was een uitzonderlijk begaaf de en sympathieke jonge man, maar
hij is geen voorbeeld voor de jeugd, omdat het hem niet gelukt is aan zijn leven die
vorm te geven, die het kenmerk der volwassenheid is. Ondanks al het verblindend
mooie, dat aan zijn persoon eigen is, moet men toch tenslotte met een zekere droefheid
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constateren, dat hij een puber gebleven is, vol oneindigheidsidealen, maar zonder de
moed om een levenskeuze te doen en een levensstaat te aanvaarden, m.a.w. zonder
de moed zich te beperken.
Men zal het avontuur als een roeping willen beschouwen, men vergeet echter
daarbij, dat niet het avontuur op zich een roeping kan betekenen, maar een bepaald
iets, dat bereikt kan worden. Ook de 'totale overgave aan God' moet door de
volwassene in een bepaalde levensvorm voltrokken worden. De roekeloosheid op
zich is geen volwassenheids-waarde, zij kan het zijn in dienst van een concreet doel.
Misschien zal men willen opmerken, dat dit geval een uitzonderlijke roeping is of
althans de enige mogelijkheid om te leven. Het is mogelijk (alhoewel ik het niet
begrijp), maar dan is de Larigaudie toch geen voorbeeld voor de jeugd.
Waarschijnlijker echter is het, dat de grandioze aanzet van een mensenleven om
redenen, die hier niet verder onderzocht zullen worden, haar voltooiing gemist heeft.
Dr Nic. Perquin
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Letterkunde en cultuurleven
HADEWIJCH, Een bloemlezing uit hare werken, verzorgd door Prof.
Dr J. VAN MIERLO, S.J. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1950, 278 pp., geb. linnen Fr. 75, geb. leder
Fr. 110.
Niemand was meer aangewezen om deze bloemlezing uit te geven dan P. van Mierlo.
Een uitvoerige inleiding schetst het hele cultuurbeeld waarin we Hadewijch moeten
plaatsen, en beschrijft ons bovendien de geest en de inhoud van haar werk.
Over de keuze zelf van de stukken is niets anders te zeggen dan dat ze in het kort
een overzicht bieden van het gehele oeuvre. De ondeskundige lezer zal echter de
verklarende noten meer dan eens ontoereikend achten.
Hiermee werd de grote Hadewijch eens te meer, naar de mate van het mogelijke,
dichter bij het publiek gebracht.
J. Noë
B.H. MOLKENBOER O.P., De jonge Vondel. - Parnassus, Amsterdam,
1950, 668 blz., f 12,50.
Pater Molkenboers posthuum werk over Vondel wordt ingeleid door zijn ordebroeder
Dr L. Daniëls O.P., die de lezer uitvoerig inlicht over de barensweeën waaronder dit
werk ontstaan is. De Nijmeegse Vondel-professor had het plan een zeer uitvoerig
standaardwerk van Vondel te schrijven in zes delen dat gebaseerd zou zijn niet alleen
op de van buiten af toegevoerde gegevens over Vondel, maar ook en hoofdzakelijk
op zijn werken. Slechts één deel werd voltooid, dat hierbij verschijnt onder de titel
'De jonge Vondel'. Molkenboer volgt hierin Vondels leven en werken tot en met het
verschijnen van Hierusalem Verwoest in 1720, als Vondel 33 jaar wordt en zijn talent
langzaam gerijpt is. De professor is van mening dat Vondels jeugdwerken te zeer
verwaarloosd zijn en te weinig in verband gebracht met zijn leven en zijn later oeuvre.
Hij vult dit tekort aan en inderdaad is zijn behandeling en verklaring dezer werken
vruchtbaar en verhelderend. Een grote liefde kan helderziend maken en zo is het hier.
Molkenboer is door jarenlange omgang zo vertrouwd met zijn vereerde dichter
geworden, dat hij het juiste zintuig schijnt te bezitten in duistere en moeilijk op te
helderen situaties. Ook maakt hij duidelijk hoe vele van Vondels latere thesen en
opvattingen reeds in dit vroegste werk te vinden zijn. Met eindeloos geduld en
levendige speurzin heeft Molkenboer alle gegevens en vermoedens omtrent Vondels
afkomst en jeugd doorgesnuffeld en in dit lijvige boek verwerkt, waarbij menige
vergissing of onzekerheid rechtgezet en vele nieuwe bevindingen vastgelegd werden.
Het werk is rijk geïllustreerd met afbeeldingen uit Vondels tijd en kostbaar uitgegeven.
Men mag het wel het standaardwerk over die tijd uit Vondels leven noemen, die tot
nu toe het minst belicht was.
J.v.H.
E. von HANDEL-MAZZETTI, Stephana Schweitzer, dl. II. Nederl.
bewerking van Dick Ouwendijk. - Paul Brand, Bussum, 1950, 203 pp.,
geb. f 7,90.
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Met dezelfde zorg en kunde is het tweede deel der befaamde trilogie door D.
Ouwendijk vertaald. Het dunkt mij onnodig dit bekende werk der Oostenrijkse
schrijfster nog aan te bevelen.
Bij een eventuele herdruk van dit tweede deel zullen, naar ik hoop, de nogal talrijke
en storende drukfouten verdwenen zijn.
Joh. Heesterbeek
Cultuurgeschiedenis van het Christendom. IIIe deel. Het Christendom
in de Branding. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1950, 486 pp., f 22,50.
Hierbij verschijnt het derde deel van de Cultuurgeschiedenis van het Christendom
onder redactie van enige Protestantse en Katholieke Professoren. Het bevat de
cultuurgeschiedenis van het einde der Middeleeuwen en van de tijd der Reformatie
en Contrareformatie. Het boek is rijk geïllustreerd en kostbaar uitgegeven. Hoe goed
de afzonderlijke artikelen ook zijn, de opzet is te heterogeen om volkomen te
bevredigen. Nu eens is er een Katholiek dan weer een Protestants auteur aan het
woord en dit wijzigt onmiddellijk het standpunt. Zo
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heet het op blz. 304 in het hoofdstuk over Luther: 'Van “Evangelisering” der wereld
of “Christianisering” der maatschappijverhoudingen is dus geen sprake', en blz. 309:
'Luther wil de huwelijkssamenleving weer heiligen, juist door haar aan de sfeer der
Kerk te onttrekken', en van Luther en Calvijn beide: 'De staat is er om der zonde wil'.
Al deze opvattingen druisen rechtstreeks in tegen de Katholieke beschouwingswijze.
Daarom lijkt mij het plan ener Cultuurgeschiedenis naar deze opzet niet te
verwezenlijken. De verschillen zijn te groot en men komt onmogelijk tot iets wat op
een eenheid lijkt. Het geheel biedt een aantal, dikwijls voortreffelijk geschreven
beschouwingen, maar geen streng doorgevoerde Cultuurgeschiedenis, ook al vanwege
het grote aantal medewerkers, die alle, nog afgezien van hun religieus standpunt, op
verschillende wijze te werk gaan. De titel 'Culturele Beschouwingen over het
Christendom' zou beter aan de inhoud beantwoorden en nog beter 'Culturele
Beschouwingen over het Christendom van Protestantse en Katholieke zijde'.
J.v.H.
E. VERMEIL, K.J. HAHN en G. LE BRAS, Les Eglises en Allemagne.
The Churches in Germany. - Centre d'Etudes de politique étrangère, Parijs,
Libr. M. Rivière, Parijs, 1949, 120 pp., Fr. Fr. 200.
Deze twee studies, over de Lutherse en de Katholieke Kerk in Duitsland, werden
voorgedragen op het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken in Baarn,
October 1947, en in Scheveningen, April 1948. Zij zijn nogal ongelijk van waarde:
G. Le Bras bekent zelf, dat hij vroeger niet veel interesse had voor het Duitse
vraagstuk, noch de taal goed machtig is. Dat belet trouwens nooit een Fransman om
enkele 'idées générales' ten beste te geven, die eigenlijk wel niet van alle grond
ontbloot zijn, daar hij zich in Frankrijk heeft gespecialiseerd in wat ik zou noemen
religieuze statistiek. E. Vermeil is heel wat beter op de hoogte van de Duitse
geschiedenis, mentaliteit en cultuur.
Een religieus document kan men dit werkje nochtans niet noemen. Het behandelt
vooral de politieke weerslag van gegeven religieuze opvattingen, gewoonten en
instellingen. Wat beiden erg bekommert is het probleem van de collectieve Duitse
schuld, die noch in Lutherse, noch in Katholieke kringen algemeen aanvaard wordt.
Men moet met een goede dosis naïveteit behept zijn om te gaan verwachten dat de
Duitsers niets weten over de brieven b.v. van Churchill aan Mussolini voor de oorlog,
de onderhandelingen van Henderson met Hitler over de Belgische en Portugese
Kongo, de oorlogvoering van de Amerikanen in de Stille Oceaan, zoals zij wordt
voorgesteld in 'The Naked and the Dead' van Mailer, het stilzwijgend voorbijgaan
van Katyn in Nürnberg, en zo veel andere zwakheden en ongerechtigheden, ook van
de kant der Gealliëerden. Heeft de Heer ons niet geleerd dat God alleen uitspraak
doet over de schuld van mensen en volkeren? En toegegeven dat de anderen een
zware balk in het oog hebben, zijn wij absoluut zeker dat wij slechts een splintertje
hebben in eigen oog?
P. Fransen
Max PRIBILLA, Deutsche Schicksalsfragen. - Jos. Knecht, Frankfurt a.
M., 1950, XVI, 332 blz., D.M. 8,50.
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Dit boek is de zeer vermeerderde en omgewerkte tweede druk van het werk, dat de
bekende Duitse Jezuïet in 1947 onder de titel 'Deutschland nach dem Zusammenbruch'
had laten verschijnen. Het boek is hoogst actueel, ook nu nog, maar zijn waarde stijgt
ver boven de vergankelijkheid van het enkel-actuele uit. Dat komt, omdat de schr.
niet bij de feiten blijft staan, maar naar de verklaring ervan zoekt en daartoe ook
doordringt. Zo geeft hij een reeks interessante factoren voor het zwijgen van het
Duitse volk, ook met betrekking tot de concentratie-kampen. Zonder de christelijke
kerken vrij te pleiten van slapheid, noemt hij enige verklaringen van haar houding
niet alleen als historicus-achteraf, maar juist ook teruggedacht in de positie, waarin
zij zich telkens bevonden. Maar ook: zonder het begrip 'collectieve schuld' voor de
nazi-terreur te aanvaarden, ontleedt hij in het Duitse volk zelf verschillende gronden
voor de mogelijkheid van zulk een bewind: een tekort aan levend christendom is er
de sluitsteen van. In een apart hoofd-
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stuk waardeert de schr. critisch Picard's boek over 'Hitler in uns selbst'. Diens
discontinuïteit zou Pribilla niet als grondoorzaak van het nat.-socialisme willen zien,
eerder als levensvoorwaarde. Daaronder ligt 'Verlogenheit', diepe leugenachtigheid,
haat tegen waarheid, gewetenloze onoprechtheid. Misschien is hij iets te optimistisch
in zijn uitspraak, dat thans ook de blinden in het Duitse volk ziende zijn geworden
en dit een goede vrucht van de nazi-jaren kan zijn geweest. Even goed als we buiten
Duitsland een nazi-mentaliteit, zeker in de hedendaagse mens (Hitler in uns selbst)
aantreffen, leeft die ook in het huidige Duitsland nog. Zeer belangrijke inzichten en
voorstellen voor een heropvoeding van het Duitse volk durft schr. ook ontvouwen.
Het boek verdient zowel om zijn 'Rückblick' als om zijn 'Ausblick' een ereplaats
tussen en vaak boven de literatuur over zijn onderwerp.
J.v.d.V.
A. von MARTIN, Soziologie der Renaissance. - Jos. Knecht, Frankfurt
a. M., 1949, 181 blz.
In dit tijdschrift van Maart 1950 (blz. 669) heb ik van dezelfde cultuur-socioloog
(hij distancieert zich nadrukkelijk van een aanduiding als cultuur-historicus) de
belangrijke schetsen 'Geist und Gesellschaft' mogen aankondigen. Toen schreef ik,
dat het hem niet om een verzameling van geschiedkundig cultuurmateriaal, maar om
een interpretatie daarvan te doen is. En dat is boeiend, voegde ik er aan toe. Hetzelfde
geldt voor dit boekje, dat 'Physiognomik und Rhythmik einer Kultur des Bürgertums'
uitbeeldt. Het is de sterk veranderde tweede uitgave van een werk, dat in 1932 zijn
eerste druk heeft beleefd.
Het valt in twee delen uiteen, beschrijft en ontleedt eerst de burgerlijke samenleving
en haar cultuur en schenkt daarbij veel aandacht aan het bedrijfsleven (culturele
betekenis van ondernemings-lust en -risico!) en aan de 'Bildung', en bespreekt in het
tweede gedeelte de verhouding van het burgerdom der Renaissance tot Staat en Kerk.
Naast Burckhardt, Sombart en Max Weber laat schr. een eigen geluid horen, omdat
hij een eigen kijk heeft en een eigen interpretatie geeft, die niet altijd overtuigt, maar
wel steeds tot nieuwe bezinning prikkelt. Wij moeten hem voor dit rijke en rijpe
geschrift dankbaar zijn.
J.v.d.V.
Dr R. MIEDEMA: Rembrandt. (In de serie: 'Getuigen van Christus')
(13-14). - W. ten Have, Amsterdam, 48 pp., f 1,90, per 10 nos. f 5,90.
Getuige van Christus. Dat was en is Rembrandt. Anders dan Franciscus van Assisi
of Pascal of zijn andere gezellen in deze serie. Van Gogh heeft gelijk: 'Er is van
Rembrandt in het Evangelie en van het Evangelie in Rembrandt' en Dr Miedema laat
dit voortreffelijk uitkomen. Rembrandt getuigt door zijn kunst. Aan de hand van een
dertigtal afbeeldingen laat de schrijver ons zien hoe deze grote schilder de Blijde
Boodschap bracht en ook hoe zijn getuigen over Christus schoner werd naarmate het
meer door lijden was getekend. Dit vooral wordt in deze weinige bladzijden goed
uitgewerkt, waardoor het boekje een climax krijgt, die haar hoogtepunt bereikt niet
in het kruis maar in wat daarna komt: het licht dat de duisternis overwint.
J. de R.
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Geschiedenis
Algemene Geschiedenis der Nederlanden onder redactie van Prof. Dr
J. ROMEIN e.a., Deel II: De volle Middeleeuwen. 925-1305. - De Haan,
Utrecht; Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, XXIV - 548 pp., 50
ill., 11 krtn., geb. Fr. 300.
Dit tweede deel bestrijkt een periode van nagenoeg vier eeuwen: de groei en de volle
bloei van de Middeleeuwse kuituur in onze gewesten.
Terwijl er voor het eerste deel nog soms een niet-gefundeerde scheiding van Noord
en Zuid viel te wraken (zie K.C.T. Streven, Jrg. III, Oct. 1949, pp. 86-88), komt de
'Lagelandse' opvatting hier volledig tot haar recht. De redactie nam een gelukkig
besluit toen
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zij haar medewerkers opdroeg het graafschap Vlaanderen en anderzijds Lotharingen
met Friesland gescheiden te behandelen: de Schelde immers splitste toen de politieke
Westeuropese wereld in tweeën.
Een eerste handicap voor dit IIe deel was, het tekort aan voldoende bronnen; een
tweede, die de leesbaarheid in gevaar bracht, de geweldige versplintering van de
vorstendommen en de honderden landsheren die in deze lange periode van vier
eeuwen hebben geregeerd. Vandaar dat de tien politieke hoofdstukken aan de lezer
vaak zware en soms te zware eisen stellen om het verhaal bij die opeenhoping van
namen te volgen.
Prof. Niermeyer wijdt drie hoofdstukken aan de ingewikkelde geschiedenis van
Lotharingen en Friesland van 925 tot 1196, terwijl Prof. Dhondt een gemakkelijker
taak had bij het beschrijven van het graafschap Vlaanderen in dezelfde periode. In
de dertiende eeuw gaan de grote vorstendommen elk huns weegs. Dr Luykx plaatst
de Nederlanden in het kader van de Europese politiek, 1191-1244, terwijl Prof. Van
Werveke Vlaanderen en Henegouwen tot 1305 behandelt, Prof. Bonenfant heeft het
over Brabant en Gelre, Prof. Niermeyer over het Sticht Utrecht en het graafschap
Holland, en Prof. Vercauteren over het prinsbisdom Luik.
De acht andere hoofdstukken zullen bij de doorsnee-lezer zeker meer in de smaak
vallen. Dr Buntinx behandelt in een te weinig gebonden stijl de centrale instellingen
van de vorstendommen; Prof. Van Werveke toont zich een meester in zijn accurate
uiteenzettingen over het ontstaan en de groei der steden, over hun rechten, instellingen
en maatschappelijke toestanden, en over de opbloei van handel en nijverheid; een
weinig bestudeerd en zeer aantrekkelijk onderwerp 'het platteland, maatschappelijk
en economisch' wordt behandeld door Dr L. Voet, terwijl Prof. E. de Moreau, S.J.,
twee hoofdstukken wijdt aan de Kerk en het geestelijk leven in deze vier eeuwen.
Persoonlijk hadden wij de kunst- en kultuurgeschiedenis graag veel uitvoeriger
behandeld gezien, terwijl de ingewikkelde politieke geschiedenis o.i. te veel plaats
in beslag neemt. Waar Prof. Niermeyer schrijft dat het in de investituurstrijd tussen
Gregorius VII en Keizer Hendrik IV niet ging om de investituur, om de overdracht
van geestelijke ambten door leken, maar om politieke doeleinden, kunnen wij daarmee
niet accoord gaan. Tenslotte ware het uiterst wenselijk geweest achteraan in het boek
een chronologische tabel met alle landsheren van de talrijke Nederlandse
vorstendommen, en met alle bisschoppen te plaatsen; ook een grote uitslaande kaart
van de Nederlanden met aanduiding van alle plaatsnamen die in het boek voorkomen,
zou grote diensten kunnen bewijzen.
In zijn geheel genomen is dit IIe deel van de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden een mooi historisch boek, betrouwbaar en richting gevend, met in
aanhangsel een kostbaar overzicht van de bronnen en de literatuur. Al wie zich voor
de geschiedenis der Nederlanden interesseert, en niet het minst alle leraren in de
nationale geschiedenis, hebben hier een up to date, een onmisbaar leesboek en
naslagwerk.
M. Dierickx
H. DELOBEL, Verleden en Heden. Vaderlandse geschiedenis voor lagere
scholen en voorbereidingsklassen van het M.O. Kaarten en illustraties van
Jan Maats, 4 dln. - Jozef Van In, Lier, 1949-1950, 36, 96, 72 en 80 pp. 21
× 27 cm.
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Deze historische handboeken voor het lager onderwijs bestaan voor meer dan de
helft uit tekeningen en kaarten. De tekeningen geven beroemde personnages, kerken
en stadhuizen, bekende schilderijen en standbeelden, archaeologische vondsten,
miniaturen, enz. zo getrouw mogelijk weer. Het eerste deeltje geeft alleen de Belgische
geschiedenis, het tweede de grote trekken van de algemene geschiedenis waarin de
vaderlandse geschiedenis verwerkt is, het derde en het vierde vatten de stof van het
tweede weer op, maar wijden vooral hun aandacht aan de godsdienstige en culturele,
de economische en sociale geschiedenis. Deze handboeken zijn werkelijk zeer
geslaagd, niet enkel wegens de zorg voor de tekst en de getrouwe weergave in de
tekeningen, maar ook wegens de paedagogische uitwerking en voorstelling van de
stof.
M. Dierickx
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G. RENSON, Geschiedenis van België. - Wesmael-Charlier, Namen,
1950, 191 pp., 14 krtn., 26 ill., geb. Fr. 62.
Renson bezorgt hier een prettig en beknopt handboek van de geschiedenis van België.
In vergelijking met het zeer verspreide handboek van P. Poukens (in de reeks:
Handboeken voor geschiedenis), is het aanzienlijk korter, het besteedt minder plaats
aan de politieke gebeurtenissen, maar is uitvoeriger voor de kunstgeschiedenis; het
mist de chronologische tafels van het andere handboek, en heeft slechts half zo veel
platen. Het boekje ziet er typografisch goed verzorgd uit, de tekst is zeer leesbaar en
de indeling en voorstelling geven blijk van paedagogische bekommernis. Jammer
dat er te veel drukfouten in staan.
Hier en daar zal de historicus wel wat af te dingen hebben. De troepensterkte bij
de Guldensporenslag is nog te hoog aangeslagen (p. 57). Het bestuur van Margareta
van Parma (pp. 95-97) zou moeten herschreven worden: de Privé-raad heeft niets te
maken met de Consulta, de hertog van Aarschot en de graaf van Arenberg bleven
steeds afzijdig van Oranje's actie, de oprichting der 14 nieuwe bisdommen diende
niet om 'de XVII provinciën zo innig mogelijk in het ganse rijk in te schakelen', enz.
Dat een geschiedenis van België, die in 1950 verschijnt, als regeringsjaren voor
Koning Leopold III opgeeft: 1934-51, wekt wel enige bevreemding...
M. Dierickx
Reinhold SCHNEIDER, Las Casas vóór Karel V. - Sheed & Ward,
Brussel, s.d. (1950), 172 pp., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
Schneider is een der grootste hispanologen van onze tijd. Met een ongewoon
evocatievermogen schetst hij hier de rauwheid en de jacht op goud van de Spaanse
conquistadores en hun schandelijke uitbuiting van de Indio's, hun roof- en
moordpartijen. De hoofdfiguur van het verhaal is de Dominicaan Las Casas, die uit
West-Indië afreist om bij Karel V zijn geliefde Indio's te gaan verdedigen. Aan boord
van het schip maakt hij kennis met de rijkgeworden maar zielszieke kolonist
Bernardino de Lares, die na harde strijd eindelijk zijn verleden verloochent. Vóór
Karel V staat Las Casas practisch alleen tegen de wetgeleerden, de kolonisten en de
geestelijken. Tenslotte wint hij het pleit bij de vrome Karel V, die een wet uitvaardigt
waarbij hij gebiedt, de Indio's voortaan niet meer als slaven maar als vrije mensen
te behandelen.
Een historische roman, geschiedkundig juist en ongemeen boeiend, die ons de
ontzettende tragedie van de verovering van Amerika in haar huiveringwekkende
realiteit laat aanvoelen.
M. Dierickx
J. EGGEN van TERLAN, Graf Ernst von Isenburg und sein
Jahrhundert. - z. uitg., Bonn, s.d. (1950), IX - 138 pp.
Het huis von Isenburg kan zijn stamboom opvoeren tot 963. Hier gaat het over graaf
Ernst, geboren in 1584, die eerst met een gravin van Arenberg, daarna met een prinses
von Hohenzollern-Hechingen gehuwd was. Hij streed in de legers van de Duitse
keizer en de Spaanse koning, werd gouverneur van Namen en Artois, eerste chef der
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financiën van de Spaanse Nederlanden, ridder van het Gulden Vlies, en stierf na een
bewogen leven in 1664. De auteur brengt een menigte interessante gegevens over
deze, tot nog toe bijna onbekende en nochtans belangrijke persoonlijkheid, maar
kon, wegens het tekort aan bronnen, geen echte biographie schrijven.
M. Dierickx
Herbert HAUGK, Die Stellung des europäischen Menschen zum
Weltgeschehen. - Dekker & Van de Vegt, Nijmegen - Utrecht, 1949, 55
pp.
Eerst zoekt de auteur naar de oorzaken van de huidige verwarring: het algemeen
geschiedkundig verloop vooral van de laatste zeventig jaar, de gedachtenstromingen
sinds de reformatie en het sociale probleem. Dan ziet hij uit naar redding en toont
aan, dat alleen een volledig be-le-ven van het christelijk geloof in een Europa op
federalistische grondslag ons redden kan. De schrijver geeft een voorstelling van de
feiten en ook enkele ideeën, die tot nadenken stemmen; toch lijkt ons de brochure te
veelomvattend en te weinig bezonken. Ofschoon in Nederland geschreven, is dit
lezenswaardig essay in het Duits uitgegeven om op de Duits-sprekende bevolking
en vooral op de Duitse jeugd te kunnen inwerken.
M. Dierickx
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Pierre BILLOTTE, Het Uur der Beslissing, vertaald door I. Oyen. Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1950, 222 pp., f 5,90.
Met dit werk doet generaal Billotte, die een roemrijk verleden achter zich heeft en
door zijn positie in staat was achter vele politieke schermen te kijken, een poging
om de wereld buiten het IJzeren Gordijn uit haar indolentie en lethargie wakker te
schudden. Want het rode gevaar is nabij. Hij is zeker van hetgeen Stalin in een
geheime bijeenkomst met leiders der satellietstaten in 1948 verklaard heeft: 'Ik heb
drie jaar nodig om de staathuishoudingen van de onderworpen landen te integreren,
om China goed in de hand te krijgen en om het oorlogspotentieel van de Sovjet-Unie
op het vereiste peil te brengen. Het is mogelijk, dat zich in die tussentijd
oorlogsgerommel doet horen. Doch vóór die tijd zoek ik geen conflict. Eerst over
drie jaar zal ik in staat zijn om, als het moet, een belissende krachtmeting met het
westen aan te gaan.'
In zijn boek toont de generaal aan, hoezeer de Sovjet in dit opzicht haar best heeft
gedaan en hoe nalatig de bedreigde mogendheden gebleven zijn. Daarna geeft Billotte
de middelen aan, die dit uur der beslissing nog ten goede kunnen wenden.
De overtuigingskracht van wat Billotte lang te voren op schrift stelde wordt door
de inval der Noord-Koreanen scherp geaccentueerd. De wereld is met schrik uit haar
dommel ontwaakt. Het is te verwachten, dat de lezing en overdenking van dit geschrift
eindelijk tot eensgezinde daden zal voeren.
K.J.D.

Romans en verhalem
Daan INGHELRAM, De graaf (Gulden Reeks van het Davidsfonds nr
380). - Davidsfonds, Leuven, 1950, ing. Fr. 44, geb. Fr. 60, leder Fr. 67.
Deze roman is het verhaal van de onafwendbare effening van het standenverschil.
De beide zonen van de douairière de Vimont, waarvan de jongste de hoofdpersoon
van het werk is, huwen een meisje onder hun stand. Het geluk dat ze vinden is
onvolkomen voor beide partijen. Doch zij weten 'dat aan elk geluk van mensen altijd
iets ontbreekt', en ze zijn dankbaar om het verworvene.
Een résumé in dit korte bestek doet dit rijke werk onrecht aan. De ontwikkeling
van de schrijver sinds zijn nochtans verdienstelijke vissersroman 'Walraeve's IJde',
is beloftevol. Toen liet hij zich kennen als een rijk talent, met grote taalvaardigheid,
maar nog onvolgroeid compositievermogen. Wat hij ons nu biedt is een rijpe vrucht,
al voldoet het niet helemaal: het charmeert voortdurend, maar het grijpt de lezer niet,
tenzij in de beste bladzijden.
Inghelram doet aan Van Schendel denken: even romantisch in zijn aanvoelen, is
hij wellicht wat minder rijk. Minder verfijnd en vooral minder geroutineerd in de
uitdrukking, kan hij de Noord-Nederlander evenaren in het klassiek-beheerste van
de vorm. Inghelram kent de adel van het woord en de trage deining der volzinnen.
Na de Pillecyn kan hij onder de Vlaamse romanschrijvers van deze jaren de knapste
en meest bewuste stylist worden.
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De auteur heeft amper de jaren bereikt waarop de volle vruchtbaarheid begint. We
verwachten veel van hem. Inmiddels doet zijn werk het Davidsfonds en de Gulden
Reeks alle eer aan.
F. De Graeve
Staf WEYTS, Langs de boord der rivier (Gulden Reeks van het
Davidsfonds nr. 381). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 242 pp., ing. Fr. 44,
geb. Fr. 60, leder Fr. 67.
Dokter Everaert verwaarloost in onberekend idealisme zijn vrouw, die zich stilaan
van hem vervreemdt, hem dwarsboomt, en zelfs een moordpoging organiseert, die
evenwel mislukt. Wanneer de dokter dan zijn vrouw, niet helemaal terecht, verdenkt
van vriendschappelijke betrekkingen met baron de Vroland, komt het tot een scène
die de diepste weerklank vindt bij hun zoon, Bruno. Deze jongen, een kind nog,
schiet de baron neer, wat onrechtstreeks leidt tot de dood van de dokter. Nu wordt
mevrouw plots een liefdevolle moeder en een engel van barmhartigheid. En tenslotte
besluit Bruno nog Capucijn te worden.
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Deze combinatie van thema's die niet nieuw zijn, had misschien wat kunnen worden,
maar Weyts heeft alles hopeloos verknoeid. Een ideale dokter met een vrouw die
voor elk van zijn deugden een gebrek heeft, enz. enz Dat alles lijkt zo erg simplistisch
en onwaarschijnlijk. Aan een schrijver als Weyts kan men ook moeilijk de talrijke
taalslordigheden vergeven. Gallicismen als 'vluchtelingen herwinnen hun thuis'
kunnen werkelijk niet door de beugel.
F. De Graeve
José LAMBIN-PASQUASI, Het opstandige hart (Gulden Reeks van het
Davidsfonds nr 379). Davidsfonds, Leuven, 1950, 124 pp., ing. Fr. 32,
geb. Fr. 48, leder Fr. 55.
Het leven van een eenvoudig Kempisch moederke: een mengeling van leed en geluk,
waarin haar hart groeit van opstandigheid naar de berustende deemoed van het
aanvaarden.
Zonder veel diepgang in de karaktertekening, en met een intrigue die soms wat
naïef maakwerk lijkt, is het een goed en verheffend volksboek, maar dan ook niets
méér.
Hoewel blijkbaar zonder literaire pretentie geschreven, leest het werk vrij vlot.
F. De Graeve
Olle HEDBERG, Spel van het moderne leven. I. Wie een kuil graaft voor
'n ander... II. Stop, denk aan wat anders. Vert. door Mr J.J. ten Siethoff. J. Philip Kruseman's Uitgeversmij. N.V., Den Haag, 1950, dl. I 274 blz.,
dl. II 255 blz., f 3,65 en f 4,90 per deel.
Deze Zweedse roman beeldt het leven uit van een jongeman, die aanvankelijk
lichtzinnig, min of meer plotseling bekeert tot een soort amateurs-ascese en tenslotte
eindigt als gelukkig huisvader. Voorlopig althans, want de historie vermeldt niet, of
zijn huwelijk, dat op zo wankele grondslagen steunt, gelukkig gebleven is. Het verhaal
is ongetwijfeld met talent en mensenkennis geschreven maar de cynische wijze,
waarop over godsdienst, huwelijk, vriendschap gesproken wordt, doet onecht aan.
De manier, waarop de vrije opvattingen goedgepraat worden, wekken sterk de indruk,
dat de auteur maar al te zeer de zwakheid van zijn argumenten voelt. Het is een
apologie tegen beter weten in, die er niet in slaagt het negeren van de goddelijke
wetten als iets onschuldigs voor te stellen.
B.v.M.
Arnold ZWEIG, De bijl van Wandsbek. - F.G. Kroonder, Bussum, z.j.,
503 pp., f 9,50.
Een eenvoudig mensenpaar dat, eenmaal in de greep van het nationaal-socialistische
systeem, zich er niet meer uit kan bevrijden en ten onder gaat. Zeker heeft de schrijver
méér bedoeld dan enkel dit 'gegeven geval'. Het mensenpaar: slager Teetje en zijn
vrouw Stine, is tevens symbool van de ontwikkelingsgang èn val van het Nazi-rijk.
De eenvoudige geschiedenis van het echtpaar Teetje heeft de auteur meesterlijk
gegeven. Met waarachtig talent is in het tragische slot dezer twee mensen uitgebeeld
hoe de helse machten en krachten in het rijk der Nazi's vrijmachtig optreden en
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handelen. Zo is dit boek een sterke aanklacht tegen dit mensonwaardig systeem en
tegelijk een waar kunstwerk dat door zijn breedheid van visie en rake psychologie
in een levende en beheerste stijl de lezer geboeid houdt tot het einde. Een boek, rijk
aan tragiek; niet enkel van de enkeling doch van een volk.
Aan de ongenoemde vertaler mag een woord van lof voor zijn kundige prestatie
niet onthouden blijven. - Volwassenen.
Joh. Heesterbeek
Aage DONS, Hier komen alle wegen samen. Vert. door Dra. N.
Boelen-Ranneft. - J. Philip Kruseman. Den Haag, 1950, 276 pp., f 4,65 en
f 5,90.
Wilhelm Sejersen wordt practisch opgevoed in een bevriend gezin met de kinderen
Tom en Ida. Zijn liefde voor Ida wordt niet beantwoord. Hij voelt zich verwaarloosd
en vernederd en wordt min of meer bewust de oorzaak van Tom's dood. Wanneer
Ida later, als gescheiden vrouw, terugkeert naar huis, bloeit de oude liefde weer op,
maar als het uitkomt welke rol Wilhelm gespeeld heeft bij Toms dood, worden ze
weer gescheiden. Het verhaal is goed gecomponeerd en boeiend verteld, maar blijft
natuurlijk
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somber, daar iedere godsdienstige beschouwing er vreemd aan is.
Bern. van Meurs
Henriëtte VAN EYK, Lappendeken. Bigot en Van Rossum N.V.,
Amsterdam, 1950, 138 pp.
De lezer treft in dit bundeltje een aantal, hem misschien al bekende, korte verhalen,
waarvan 'Formakakadinol' en 'Appie' wel het meest uitmunten door hun kostelijke
dwaasheid.
B.v.M.

Varia
P. KAUCH, De Nationale Bank van België. Eerste deel: 1850-1918. Nationale Bank van België, Brussel, 1950, 458 p.
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nationale Bank van België
wordt ons, door haar toedoen, deze geschiedenis aangeboden. Ze munt uit door
degelijkheid en daarom zullen de deskundigen haar met belangstelling en nut lezen;
de leek in financiële aangelegenheden zal wellicht oordelen dat voor hem een
overzichtelijker schets dienstiger was geweest dan deze studie, die noodzakelijk in
vele technische bijzonderheden treedt en enige financiële geschooldheid eist om
volledig begrepen te worden. Binnenkort zal, hopen wij, het tweede deel verschijnen,
dat over een meer bewogen tijdperk zal handelen.
K. du Bois
Prof. Paul MAHIEU, De commerciële organisatie der onderneming
(Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie, VII). - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1950, 510 pp.
Deze studie is het laatste deel van de serie 'Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie'
- deel IV en deel V kwamen echter nog niet van de pers - waarvoor de Professor de
5 delen van zijn 'Bedrijfsorganisatorische Studiën' publiceerde. Deze werken, in de
korte tijdspanne van zes jaar verschenen, bieden aan de bedrijfsleider talrijke kostbare
inlichtingen en wenken, die hij zich dankbaar ten nutte zal maken. In dit laatste werk,
evenals in de vorige, is de schrijver zeer methodisch èn in het indelen der stof, èn in
de uiteenzetting zelf. Hij is bekommerd om steeds volledig te zijn, alles tot in de
kleinste bijzonderheden voor te houden. Overdrijft hij hierin niet een weinig? Men
is soms geneigd het te menen. Die overvloed kan wel eens het belang van een wenk
overdrijven, ze schaadt niettemin de klaarheid niet omdat alles op zijn plaats staat.
Elke ondernemer zal dan rekening houden met omvang en aard van zijn bedrijf om
te beslissen wat voor hemzelf van overwegend belang is. Hij zal, door die overvloed,
er tevens attent op gemaakt worden dat onverdroten zorg tot voor de kleinste
bijzonderheid een dringende eis is om aan de hedendaags bijzonder scherpe
concurrentie het hoofd te blijven bieden.
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Dit werk bestaat uit zes delen welke ieder een onderdeel der commerciële
organisatie in een grote onderneming behandelen. Achtereenvolgens komen aan de
beurt: de inkoop, de verkoop - die, zoals het paste, bijzonder breedvoerig behandeld
werd (blz. 101-316) -, de reclame, het magazijn, de verpakking, het transport.
K.B.
Prof. Dr F. J.J.J. BUYTENDIJK, Gezondheid en vrijheid, Kath. Centrale
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, Utrecht, 1950, 24 blz.,
prijs: f 0,50.
In een rede gehouden op 13 April 1950 te Maastricht, ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van het R.K. Limburgse Groene Kruis, ontwikkelde Prof. Buytendijk de
gedachte, dat de diepste motivering om mee te werken aan de zorg voor de Geestelijke
Volksgezondheid gelegen is in de oprechte bewogenheid om de bedreigde en
geschonden vrijheid van de geestelijk gestoorde mens. Van harte bevelen wij deze
brochure (verkrijgbaar bij het Secretariaat, Voorstraat 63, Utrecht) ter lezing aan.
A.v.K.
P. WESSELING C.ss.R., Mijn eeuwige stad. - Het Thymfonds, Den Haag,
1950, 207 pp., f 4,90.
Dit boek is niet zo maar een reis-
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verslag. Het bezoek aan Rome wekte indrukken, die de schrijver eerst later kon
verwerken. Een zijner hoofdstukken is getiteld: 'Was nicht im Baedeker steht'; het
zou de ondertitel van het hele boek kunnen zijn. Juist doordat de indrukken en
gedachten hoofdzaak zijn, is het boek ook belangwekkend voor hen, die slechts in
de geest naar Rome kunnen gaan. Rome wordt een symbool van ons geloof en onze
liefde; het wordt onze bloedeigen, eeuwige stad.
B.v.M.
George BAKER, Het paard van Troje. Vertaling van Mr E. Veder-Smit.
- Van Loghem Slaterus, Arnhem, 1949, 260 pp., geb. f 5,95.
Waarom de vertaalster (vertaler?) als titel van dit boek 'Het paard van Troje' gekozen
heeft, is niet erg duidelijk. Spreekt een klankassociatie hier onbewust mee? Is het
om een titel te geven die een niet-klassiek gevormd publiek toch bekend in de oren
klinkt? In ieder geval dekt de oorspronkelijke titel 'Paris of Troy' heel wat juister de
inhoud dan 'Het paard van Troje'. Overigens alle respect voor de vertaling die vloeiend
en zuiver is.
Menig oud-gymnasiast zal het boekje met genoegen lezen. Geschiedenis, mythen
en sagen omtrent het oude Troje en de belegering der stad zijn door de auteur op
ietwat humoristische wijze tot een luchtig-vluchtig boekje vermengd, dat als een
prettige ontspanning kan worden gelezen.
Joh. Heesterbeek
K. DE BUSSCHERE, Levend Nederlands. 20 taalschatlessen in
heemkundige geest opgevat. 2e druk. - Hernieuwen-Uitgaven, Roeselaere,
1950. Fr. 30.
Ongetwijfeld een bruikbaar boekje, met een verrassend rijke woordenschat, soms
tot het overdrevene toe. Maar de leraren van de lagere klassen van het M.O. zullen
de auteur ongetwijfeld dankbaar zijn. Woordenschat, illustratie, oefeningen, opgave
van gebruikelijke Westvlaamse dialect-woorden met daarnaast het A.B.N., dat alles
vindt U saamgedrongen in één boekje.
J. Noë
Dr C.J. SCHUURMAN, Er was eens... Er is nog. Inleiding in de
sprookjeswereld, II dl. De zeven reizen van Sindbad de zeeman. - Van
Loghem Slaterus N.V., Arnhem, 1950, 125 pp., f 4,90.
Na een korte inleiding volgen acht hoofdstukken, die tekst en verklaring bevatten
van het randverhaal en de zeven reizen. De verklaring lijkt ons toch wel wat erg ver
gezocht. Dat er in deze sprookjes een stuk symboliek schuilt, willen we graag
accepteren, maar dat deze zo ver zou zijn uitgewerkt, als de commentator ons te
verstaan geeft, dat gaat er bij ons niet in. Intussen is het interessant van deze
opvattingen kennis te nemen, al blijven de sprookjes zelf aantrekkelijker dan de
verklaring.
B.v.M.
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A. MARJA, De bajesballade van Oscar Wilde. - Podiumreeks, De
Driehoek, 's-Graveland, 1950, 2e herz. druk, 48 blz.
Marja heeft Wilde's 'Ballad of Reading Gaol' herdicht, naar de vorm zeer orthodox,
naar de geest zeer vrijzinnig, zoals het in het colophon heet. Als men onder vorm
alleen metrum en rijmschema verstaat, is deze mededeling juist. Wie echter de stijl
van Wilde omzet in dit bargoens, kan toch moeilijk beweren, dat hij 'een, naar de
vorm zeer orthodoxe herdichting' levert. Het moge al de schijn hebben, dat dit
bargoens meer levend is dan de gestileerde taal van Wilde, feitelijk is dit niet zo. De
bajesklant van Marja is een andere dan de dichter Wilde en de gedachten van de
dichter passen niet in de mond van deze gevangenisboef. Marja's werk verraadt
natuurlijk de dichter en zo heeft deze vertaling een zekere waarde, maar Hendrik de
Vries heeft gelijk, als hij beweert, dat Marja Wilde's ballade 'gemold' heeft.
B.v.M.
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Mededeling van de redactie
De Heer Theo Lefèvre te Gent, die het Politiek Overzicht voor België in dit tijdschrift
verzorgde, werd gekozen tot Nationaal Voorzitter van de C.V.P. De Redactie verheugt
zich om de eervolle onderscheiding die aan haar medewerker is te beurt gevallen,
maar zij moet tevens tot haar grote spijt, aan de lezers mededelen, dat de Heer Lefèvre
zich verplicht acht zijn hooggewaardeerde medewerking te onderbreken om aan het
Politiek Overzicht zijn objectief en onpartijdig karakter te waarborgen. Zijn taak
werd voor de duur van zijn mandaat aan een nieuwe medewerker opgedragen.
Wij danken de Heer Lefèfre van ganser harte voor de grote diensten, die hij aan
ons tijdschrift heeft bewezen, en wensen hem een volledig succes in de moeilijke
taak, die hem door het vertrouwen der C.V.P. op de schouders werd gelegd.
Wij hebben alle reden te mogen verwachten, dat onze nieuwe medewerker, die
als politiek kroniekschrijver reeds zijn sporen heeft verdiend, de traditie door de Heer
Lefèvre ingeluid, tot voldoening van onze lezers zal voortzetten.
DE REDACTIE
Wij vestigen de aandacht onzer lezers op een tweede mededeling der Redactie, enige
bladzijden verder.
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Mededeling van de redactie
II
Uit de vele brieven, die wij van Missionarissen mochten ontvangen, zijn twee punten
vast komen te staan: 1. hun dringende behoefte aan goede lectuur; 2. hun absolute
onmogelijkheid, deze zelf te bekostigen. Tot dusverre hebben wij de verzoeken, die
ons bereikten, zoveel mogelijk ingewilligd door gratis-abonnementen voor
Missionarissen te noteren of wel door op betaalde abonnementen belangrijke reducties
toe te staan.
Mede door de algemene prijsstijging is het ons evenwel onmogelijk geworden,
deze taak alleen te blijven vervullen. Daarom hebben wij besloten tot oprichting van
een Missiefonds, waartoe ieder vrijwillig kan bijdragen. Elke bijdrage, hoe gering
ook, is welkom. Om dit werk blijvend aan te bevelen, zal met ingang van deze
aflevering onderstaande advertentie regelmatig in ons tijd schrift terugkeren. Mede
namens de te begunstigen Missionarissen betuigen wij alle donateurs reeds bij
voorbaat onze oprechte dank.
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Dr K.J. Hahn
Duitsland als geestelijk probleem
ontwrichting en herstel
Schrijver, Dr K.J. Hahn is secretaris van het Katholiek Genootschap voor Geestelijke
Vernieuwing. Dit Genootschap houdt zich bijzonder bezig met de bestudering van
het probleem Duitsland, en tracht een bijdrage te leveren tot de oplossing ervan.
Duitsland moet weder worden opgenomen in de West-Europese volkeren-familie.
Weinigen zijn er, die dit niet aanvaarden als een noodzakelijkheid. De nijpende vraag
is echter: welk Duitsland voor deze opneming in aanmerking komt, m.a.w. welke
vooruitzichten biedt Duitsland voor een vruchtbare en vreedzame samenleving in
familieverband?
Dr Hahn heeft in zijn geschrift een actuele bijdrage tot de beantwoording dezer
vraag gegeven. Hij kent de Duitse mentaliteit uit persoonlijke ervaring en door
diepgaande studie; door zijn huidige functie kent hij ook terdege de geestelijke situatie
van het na-oorlogse Duitsland. Zo heeft hij - wat ook het wezenlijke van het vraagstuk
is - Duitsland beschouwd als een geestelijk probleem. Hij bespreekt in zijn boek het
Duitse volk en zijn Staat, de Mens en de Wereld, het Zijn en Worden van de Duitse
Natie, de tragedie van het Duitse Nationalisme, de tegenstellingen tussen Pruisen en
Oostenrijk en tenslotte de mogelijkheid van een herstel. Binnen het gekozen bestek
stellig een grondige en tegelijk interessante behandeling van een der nijpendste
hedendaagse problemen.
formaat: 12 × 19; 202 pagina's;
Prijs: Nederland f 2,75 - België 30,- fr.
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[1951, nummer 4]
Geloof en Wetenschap
EEN halve eeuw geleden was het een gemeenplaats te beweren, dat de positieve
wetenschappen in een min of meer nabije toekomst elk geloof in God, laat staan elk
geloof in een goddelijke openbaring, totaal onmogelijk zouden maken. De wetenschap
was immers druk bezig al de geheimen van de natuur en zelfs van de mens te
ontcijferen, zodat er voor het geheimzinnig bestaan van een scheppend wezen geen
plaats meer zou zijn. Van haar kant zou de techniek de natuur zo weten te beheersen,
dat de schrik voor demonische en goddelijke machten - oorsprong van het religieus
gevoel - geheel zou verdwijnen.
De katholieke apologeten, die deze toekomstvisie niet deelden, waren meestal
philosofen en theologen. Hun verdediging van de eeuwige metaphysische inzichten
tegen het monopoliserend scientisme drong moeilijk door in de wetenschappelijke
kringen. Terecht of ten onrechte werden zij beschouwd als vreemden en onkundigen
op wetenschappelijk terrein en hun bewijsvoeringen werden met een hooghartige
glimlach afgedaan. Het was in brede wetenschappelijke kringen een uitgemaakt feit:
de wetenschap zou weldra elke godsdienst tot het rijk der sprookjes verwijzen. Onder
de geleerden zelf was er nauwelijks één, die tegen deze opvatting een schuchter
protest liet horen.
Nu mag het wel merkwaardig heten, dat sedert twee decenniën ongeveer steeds
meer geleerden van naam niet alleen in die onafwendbare breuk tussen wetenschap
en geloof niet meer geloven, maar integendeel openbaar verklaren, dat de wetenschap
strict objectief beoefend vanzelf leidt tot een spiritualistische en religieuze
wereldbeschouwing en levensovertuiging. Het is voldoende de titels te lezen van
enkele boeken in de laatste tijd door vooraanstaande geleerden uitgegeven, om zich
van deze voor niet deskundigen onverwachte kentering te overtuigen. We vernoemen
hier alleen de meest bekende: A. Carrel: L'homme cet inconnu; Lecomte de Noüy:
L'homme devant la science, L'avenir de l'esprit, La dignité humaine; B. Bavink: Die
Naturwissenschaft auf dem Wege der Religion; Max Planck: Religion und
Naturwissenschaft; Max Hartmann: Wissenschaft und Religion; Edm. Whittaker:
Space and Spirit; E. Hocking: Sciance and the Idea of God; Sir Oliver Lodge: The
substance of faith allied with science.
Deze ontwikkeling is begonnen met het inzicht, dat de aanmatigende
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bewering van het scientisme, de enige echte objectieve kennis te zijn, met het oog
op het wetenschappelijk onderzoek zelf en op de feitelijke resultaten van de techniek
onmogelijk kon worden volgehouden. De mens bezit meer kennis, meer waarheid,
meer zekerheid dan die, welke hij door het strikt positief wetenschappelijk onderzoek
kan bereiken. Om zo diep als tegenwoordig te kunnen doordringen in de geheimen
van de natuur, moesten de wetenschappen zich noodzakelijkerwijze specialiseren.
Niet alleen in die zin, dat natuurkunde, biologie, cristallographie enz. elk een speciaal
gebied van de natuur voor haar rekening moet nemen, maar ook omdat zij bewust
problemen terzijde schuiven, die voor haar eigen doelstelling geen belang vertonen.
De wetenschap is zich vanzelf bewust geworden van haar grenzen.
Zo ontstond er bij vele geleerden de gedachte, dat er naast de positieve wetenschap
wel plaats was voor zedelijke en godsdienstige overtuigingen, die zich op een heel
ander terrein bewegen, en met hun eigen methoden tot echte, objectieve kennis
voeren. Over de wijze, waarop deze zedelijke overtuigingen door het metaphysisch
denken rationeel kunnen worden verantwoord, vinden we bij deze geleerden meestal
geen verdere uitwijdingen. Zij vergenoegen er zich mee, hun geloof in een zedelijke
of metaphysische orde te bevestigen, wijselijk aan de philosofen en theologen
overlatend, dit spontaan geloof rationeel te verantwoorden. Dit is de houding van B.
Bavink b.v., die zijn hierboven geciteerd boek als volgt besluit: 'Dit werk beoogt niet
uit de moderne physica te bewijzen, dat men aan God moet geloven of aan de vrijheid
van de wil moet vasthouden enz., maar het wil aantonen, hoe de Godgelovige, tegen
vroegere moeilijkheden en dwalingen in, de werking van zijn God in de stoffelijke
schepping juister heeft te denken en welke tot nogtoe gemaakte opwerpingen hij niet
verder meer tragisch heeft op te nemen, alhoewel ze hem vroeger ernstige hinderpalen
in de weg hebben gelegd' (p. 92).
Laat dus de geleerde rustig zijn wetenschappelijk onderzoek voortzetten en laat
de gelovige in God geloven: tussen de echte wetenschap en de zuivere kennis van
God kan er geen tegenstelling bestaan. Zo getuigden deze geleerden voor een
waarheid, die reeds letterlijk in 1870 door het Concilie van het Vaticaan was
gedefinieerd.
Hierbij is het echter niet gebleven. Sommige geleerden hebben zich af gevraagd,
of de wetenschap, wel verre van vijandig te staan tegenover het geloof in God, zelf
niet direct naar God heenwijst en als het vertrekpunt kan zijn voor een bewijs van
het Godsbestaan. En het is een feit, dat meer en meer vooraanstaande mannen van
wetenschap zich positief in deze zin uitspreken. Whittaker beweert, dat de vijf
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beroemde Godsbewijzen van S. Thomas een hechtere basis vinden in de hedendaagse
theorieën van de physica dan in de voorbijgestreefde aristotelische natuurleer, waarop
de Aquinaat overigens niet zonder enig voorbehoud ze grondvestte. Nog andere
geleerden, zoals Lecomte de Noüy, Oliver Lodge, Teilhard de Chardin, hebben
getracht het Godsbestaan als de natuurlijke conclusie te beschouwen van het denken
in de zin der moderne evolutieleer. We kunnen hier die pogingen niet verder
uiteenzetten noch hun ware draagkracht aan een enigszins verantwoorde kritiek
onderwerpen: we beschouwen hier alleen het feit, dat grote geleerden trachten de
inhoud van hun wetenschap, meestal physica en biologie, als een wezenlijk onderdeel
te beschouwen van een wereldopvatting, waarin God een noodzakelijke plaats
inneemt.
Een nieuwe poging in dezelfde zin werd ondernomen door de bekende geleerde
Friedrich Dessauer, in een onlangs verschenen werkje: Religion im Lichte der heutigen
Naturwissenschaft1). Dessauer werd in 1934 door het Nationaal-socialistische regime
uit Duitsland verbannen en is thans professor aan de Universiteit van Freiburg in
Zwitserland. Van zijn werken vernoemen we alleen de bekende Philosophie der
Technik onlangs in het Nederlands vertaald.
Dessauer wil niet uit de inhoud van het huidige natuurwetenschappelijk denken
tot het bestaan van God besluiten, maar wel uit de formele akt van dit denken. Denken
als wetenschapsmens, zo betuigt hij, is noodzakelijkerwijze zijn geest openstellen
voor de Oneindige God. De wetenschappelijke akt mondt noodzakelijkerwijze uit
in de akt van de Godserkenning. In hetgeen hij noemt het 'Forschungserlebnis' treft
onze geest noodzakelijkerwijze de eeuwige Geest. De moderne natuurwetenschap,
zo betoogt hij, verschilt hierin van de antieke en middeleeuwse natuurbeschouwing,
dat zij geen aprioristische wetten oplegt aan het physische gebeuren; dat zij aan de
natuur niet zegt, hoe het moèt, maar dat zij volgens bepaalde methoden haar vragen
stelt en in een soort eerbiedig geduld het antwoord afwacht, antwoord waaraan de
wetenschap zich zonder enig voorbehoud onderwerpt. 'Als wij in deemoed vroegen,
bekwamen wij een antwoord; wanneer wij onze onmacht bekenden, werd ons een
macht geschonken' (35).
Door deze methode van onderzoek ontdekt de geleerde geheimen van de natuur,
die hij niet kon vermoeden. Wat verborgen was wordt plotseling aan hem
geopenbaard. Door deze onthulling, vrucht van een lange geestelijke ascese, van
zelftucht, van overgave aan het licht

1) Verl. Josef Knecht, Frankfurt a.M., 50 blz.
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dat hem zal tegenstralen, wordt de geleerde zo in het diepst van zijn wezen
aangegrepen, dat het 'Forschungserlebnis', die beleving van de ontdekking van iets,
wat hem transcendeert, als een religieuse ervaring kan worden aangezien. 'Op vele
vorsers werkt het, zoals het werkte op Kepler, Newton, Ampère, toen zij hun
openbaringen van de kosmos ontvingen: als een ontmoeting met God de Schepper,
die tot de mensen spreekt, welke Hij naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen,
aan wie Hij inzicht en macht toevertrouwt om zich steeds meer boven de sfeer van
het dierlijke te verheffen, naar het woord van Genesis. In onze dagen, nu de
ontdekkingen zich vermenigvuldigen en toenemen in grootte, aantal, diepte,
wonderlijkheid en kracht, zodat we huiveren voor alles wat ons toestroomt en wat
in de verborgenheid van het laboratorium aan het licht komt, zien wij vaker dan
vroeger, dat wetenschappelijke onderzoekers uitdrukking geven aan hun godsdienstige
overtuiging. De zeer groten waren weliswaar bijna steeds ook gelovige, godsdienstige
mensen, d.w.z. mensen, die open stonden voor het absolute. De beleving van de
ontmoeting der openbaring opent diepten en maakt gelovigen. Want de menselijke
natuur brengt met zich mee, dat weten tot geloven leidt' (p. 36-37).
Maar waarin bestaat die openbaring van de natuur, die de geleerde tot de aanbidding
van een absolute Geest, van God voert? Dessauer antwoordt op deze vraag met er
op te wijzen, hoe de geleerde dieper en dieper doordringt in het mysterie van de
natuur, totdat hij de aanwezigheid van een nog groter geheim ontdekt. Hij daalt langs
vier verschillende sferen tot in die diepten neer. De natuur geeft eerst haar
phenomenen, haar zijnswijzen, haar veranderingen en bewegingen te zien. Galilei
vond, dat achter deze verschijningsvormen krachten aanwezig zijn, die weldra door
Newton, na de ontdekkingen van Kepler, als de gravitatiewetten werden vastgelegd.
Maar dan opende zich in de oneindige diepte van de natuur een derde perspectief
met de ontdekking van de energie in haar verschillende vormen: de kinetische, de
electrische, de warmte- en de stralingsenergieën met de grote wetten van het behoud
der energie onder haar verschillende verschijningsvormen. Reeds Leibniz vermoedde
deze energiewetten van de natuur en zij beheersen zozeer het huidige wetenschappelijk
onderzoek, dat Robert Mayer kon zeggen, 'dat de energie de eigenlijke substantie is,
die allen van kleed verwisselt' (p. 41).
Maar dieper nog dan die drie sferen van de verschijningsvormen, de kracht en de
energie openbaart zich aan de geest van de geleerde iets blijvends en onveranderlijks,
dat heel de natuur doordringt en als vergeestelijkt. Het is de 'Seins-Sicht der Geltung',
waarmee bedoeld

Streven. Jaargang 4

341
wordt de cosmische wetmatigheid, waaraan alle phenomenen, alle stralingen en
pulsaties van de kosmos gehoorzamen. Het is de 'logos', die Herakleitos in de altijd
vloeiende, altijd wisselende natuurverschijnselen ontdekte, en zonder welke geen
enkel natuurgebeuren begrijpelijk is: 'In het diepste van het heelal regeert een
imperatief, die alles leidt' (p. 45).
Waar een wet is, is orde. Hetgeen de geleerde in het diepste wezen van de natuur
ontdekt is de orde, de interne finaliteit. Maar wie spreekt van orde en finaliteit, kan
het vermoeden, ja de zekerheid niet ontwijken van een gedachte, die de middelen
richt naar het doel en de delen schikt naar de eisen van het geheel. Daar de stoffelijke
dingen zelf deze gedachte niet denken, moet men wel besluiten tot een subsisterende,
goddelijke Gedachte, die zich openbaart in het diepste wezen van de natuur, in haar
wetmatigheid, haar orde, haar 'logos'.
'Wanneer we de taal van de godsdienst gebruiken, zo zegt Dessauer, dan is dit
doordringen van af de uiterlijke verschijnselen tot de alomvattende wet een weg, die
ons dichter brengt tot de Schepper, de Wetgever, de Vader, die alles doordringt en
in het zijn behoudt. De ontdekking van een natuurwet wordt een ontmoeting met
God. Zij is het inderdaad voor een niet gering aantal natuurvorsers. Zij ook kunnen
van zichzelf zeggen, wanneer zij ingetogen, gespannen, zelfvergeten aan het werk
gaan: Introibo ad altare Dei. Zij menen dezelfde God; zij staan alleen aan een ander
altaar. In hun ogen is de geestelijk inspirerende, avontuurlijke, ascetische, geduldige
tocht door de wereld een opgaan naar God, naar Zijn gedachten, een weg eeuwen,
duizenden jaren lang, maar een weg die dicht bij ons ligt. Vele gaven ontvangt de
pelgrim op deze tocht: inzichten en de hiermee verbonden macht, om de mensheid
te helpen, maar ook de mogelijkheid, om die macht te misbruiken. Gezien de voor
de ingewijden overweldigend snelle vooruitgang van deze tijd, zou het wel mogelijk
kunnen worden, dat deze in het teken komt te staan van God de Schepper, die zich
aan de mens helderder dan ooit openbaart' (p. 44-45).
De wetenschap leert, zo schrijft Dessauer, dat de mens een wezen is, dat geheel
op openbaring is ingesteld. De eerste openbaring is die van de wetenschap, zoals we
die hierboven beschreven. Zij brengt ons steeds dichter bij de goddelijke Geest. Dat
we bijgevolg donder en bliksem en ziekte minder vrezen dan onze voorouders, vindt
zijn oorzaak in het feit, dat wij de openbaring van Gods geest in de natuur door het
wetenschappelijk inzicht beter hebben begrepen. Hieruit volgt, dat naargelang de
vrees voor het onbekende vermindert, de aanbidding van de ware God, die in de
natuur aanwezig is, kan toenemen. Want
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voor het wetenschappelijke onderzoek en het technisch kunnen openbaart zich op
onweerlegbare wijze de geest in de natuur: 'Es ist Geist, dem wir begegnen, wenn
wir forschen, es ist Geist, mit dem wir technisch bauen' (p. 48), en in die geest
openbaart zich de absolute, goddelijke Geest: de stof onderzoeken betekent naar de
natuurlijke openbaring luisteren.
Maar de geleerde, die naar deze openbaring heeft geluisterd, zal als vanzelf
openstaan voor de openbaring van God in de geschiedenis. Ook daar zal hij Hem
erkennen in de historische gestalten van de wijzen, de profeten, de heiligen en hij
zal als vanzelf in Christus de Verlosser van het zoekende mensdom aanbidden.
'En tenslotte, ook nog een derde horizon van de openbaring gaat voor hem open:
die van de concentratie, de ingekeerdheid, de ontmoeting van de eigen ziel. Indien
de mens leert stil te zijn, geheel te zwijgen, zichzelf te verlaten en de poorten der
ziel te openen, al de krachten van het ontvangen te wekken en op te richten, dan kan
hij een meer nabije openbaring deelachtig worden, de geestelijke stem vernemen,
welke onmiddellijk tot hem spreekt. Voorzeker, stil moet hij zijn, zoals de
onderzoeker. Los van zichzelf, zonder drukdoenerij, los van het alledaagse. Hij moet
geheel oor, geheel spiedend oor worden. Want:
Das Gültige ist leise,
Das Laute: Tand und Rausch.
Flüstern ist Gottes Weise,
Drum, Seele: schweig und lausch.

Misschien is wel deze laatste openbaring van onze creatuurlijkheid, zoals onze
middeleeuwse mystieken zeiden, de eigenlijke grondslag van onze Godserkenning,
zodat wie zijn geestelijk oor niet sluit voor de stem van Hem, die in de stilte spreekt,
dezelfde stem noodzakelijkerwijze verneemt in de harmonie van de natuur; en wie
zijn eigen beperkte geest opent voor de eeuwige Geest, zal ook het spoor van diezelfde
scheppende Geest in de wonderbare orde der zichtbare phenomenen erkennen.
Hoe dan ook, de steeds veelvuldigere getuigenissen van de hedendaagse geleerden
wijzen op een gelukkige kentering in het cultuurbeeld van onze tijd.
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De zending van Maria en het Geheimnis der Kerk
door Prof. Dr Seb. Tromp S.J.1)
TALLOOS zijn de vragen, die op de huidige dag de godgeleerde gemoederen
beroeren: twee zijn er echter, die in de Dogmageschiedenis der komende geslachten
specifiek met betrekking tot onze tijd zullen worden genoemd: het vraagstuk der
Mariologie en dat van de Ecclesiologie. En als alle theologische problemen met
elkaar verband houden, dan geldt dit in een geheel bijzondere mate voor de
dogmatische beschouwing over de zending der H. Kerk en de zending van Haar die
wij met het volste recht naast de Moeder van Christus ook Moeder der H. Kerk en
hart van Christus' mystiek Lichaam mogen noemen.
Het geheimnis der H. Kerk ligt opgesloten in drie enkele woorden: Christus'
mystiek Lichaam. In zijn Encycliek van 29 Juni 1943 heeft Paus Pius XII klaar en
duidelijk verkondigd, wat reeds door Bonifacius VIII, Callistus III, Leo X, Gregorius
XIII, Paulus V, Clemens XIV, Pius IX, Leo XII, Pius X, Benedictus XV en Pius XI
als leer der H. Schrift en Overlevering, met meer dan even zo veel onmiskenbare
verklaringen, was geleerd en uitgesproken, te weten dat de éne, heilige, katholieke
en apostolische Roomse Kerk het mystieke Lichaam is van de Zaligmaker, en in zijn
laatste schrijven Humani Generis heeft Pius XII die waarheid opnieuw in onze harten
willen prenten.
En niet zonder reden. Want het is een waarheid die ons verheft en vernedert tevens.
Noblesse oblige! 'Door het doopsel, zegt Leo de Grote, werden wij vlees van den
Gekruiste'; en elders: 'Erken, o Christen, uw waardigheid; deelachtig zijt ge geworden
aan de goddelijke natuur; wil dus niet door de levenswijze van een gedegenereerde
naar uwe oude minderwaardige stand terugkeren. Bedenk van welk Hoofd en van
wiens Lichaam gij een lidmaat zijt'.
Wij kunnen de Kerk op tweeërlei wijzen beschouwen. Allereerst als de som aller
gelovigen. En als ik in die zin zeg: Maria is Moeder der Kerk, bedoel ik, dat zij
Moeder aller gelovigen is. Doch als we de H. Kerk in het volle licht der Openbaring
zien, dan is zij meer; dan

1) Rede gehouden op het Mariologisch Congres te Rome, 26 Oct. 1950.
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rijst zij voor onze ogen op als een bovennatuurlijke persoonlijkheid, waarvan Christus
het Hoofd is; de bovennatuurlijke sociale gemeenschap, die Jesus hier op aarde
stichtte met haar leerambtelijke, juridische, sacramentele en charismatische
geledingen, het organisme; de christenen, die in Gods liefde leven, de gezonde, de
zondaars, de ziekelijke ledematen; de Heilige Geest als Geest van Christus de ziel.
En doel dier bovennatuurlijke levensgemeenschap is, door gestadige inwendige groei
en door voortdurende toename naar buiten, het heilswerk van Jesus Christus, in
Christus' naam en door Christus' kracht, als een andere Christus voort te zetten, totdat
eenmaal op het einde der tijden de volle wasdom bereikt wordt in het rijk der glorie.
Wat is nu de rol van Maria geweest bij de wording van dit geheimnisvolle
Christus-lichaam; wat is heden ten dage haar zending voor die mystieke
heilsgemeenschap, opdat deze gedurig wasse in heiligheid en ledental?
***
Bij de wording van Christus' mystiek Lichaam onderscheide men vier grote
momenten: Menswording, prediking van het Godsrijk, Kruis en Pinkstervuur.
Op het gezegende ogenblik der Incarnatie werd in een werkmanshuisje in een arme
buurt van Nazareth de bovennatuurlijke levende en levendmakende hoeksteen gelegd
der H. Kerk. Gods Zoon werd mens, om de gevallen mens Gods zoon te maken, en
zichtbaar geworden in het vlees door een zichtbaar heilsinstituut, allen die van goede
wil zijn deelachtig te maken aan de onzichtbare gaven van God. Wat was toen in
haar kamerke de hemelse zending van Maria?
Het was met haar uitdrukkelijke instemming, dat het Woord Gods uit haar onbevlekt
lichaam onze arme natuur wilde aannemen. Doch er is nog meer. In het heiligdom
van haar ongerepte moederschoot werd de Zoon Gods middelaar tussen God en de
mensen; dáár werd Hij als mens gezalfd door de genaden en gaven van de H. Geest;
dáár werden zijn ziel en lichaam geheiligd om een willig werktuig te zijn bij het werk
der Verlossing; dáár schouwde Hij met zijn menselijk verstand voor het eerst in Gods
glorielicht zijn uitverkiezing als hogepriester; dáár hoorde Hij van de Vader alle
waarheid die Hij ons leren, alle wet, die Hij ons verkondigen moest. Zó werd Christus
in die hoogheilige Mariatempel gezalfd tot Koning, Priester en Profeet, bekleed dus
met die drie Messiaanse ambten, wier overdracht op de Apostelen en hun opvolgers,
door alle tijden heen, het onwrikbaar en onwankelbaar fundament zou vormen van
die ene, universele Kerk, die hier op aarde het werk van de Godmens moet bestendigen
tot het
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einde der dagen. En reeds daardoor alleen is Maria de kathedraal, waarin zich de
hoogste Priesterwijding voltrok die ooit op aarde plaats greep, en is Zij meer dan St.
Jan van Lateranen, op de gewijde grond waarvan we hier vereend zijn, de Moeder
geworden aller kerken.
Werd in de Incarnatie de hoeksteen gelegd der Kerk: tijdens de drie jaren, dat
Christus hier op aarde rondging en wonderdoende het Rijk Gods predikte, werd op
Christus zelf haar fundament uitgebouwd met levende stenen, doordat de Verlosser
medewerkers riep in de wijngaard en, als hoogste Gezondene door de Vader, de
Apostelen zond gelijk Hij zelf gezonden was: deelachtig aan zijn leermacht, deelachtig
aan zijn rechtsmacht, deelachtig aan zijn priesterschap. Met de woorden: 'Wie u
hoort, hoort mij'; 'Wat gij op aarde zult binden, zal ook in de Hemel gebonden zijn';
'Doet dit te mijner gedachtenis' gaf Hij aan de Kerk een goddelijke, onveranderbare
constitutie. En door de lapidaire zin: 'Gij zijt de steenrots, en op deze steenrots zal
Ik mijn Kerk bouwen', legde Hij in de grondwet der Kerk het primaat vast, waardoor
na zijn Hemelvaart het zichtbaar bestuur dier bovennatuurlijke heilsgemeenschap
niet meer liggen zou in de handen van Christus zelf, maar van Petrus en diens
opvolgers. Christus houdt niet op, verheerlijkt in de Hemel, Hoofd der Kerk te zijn;
maar terwijl Hij van uit den hoge op onzichtbare wijze de Kerk leidt als uitdeler en
bewerker aller genaden en geestesgaven en charismata, bestuurt Hij hier op aarde
diezelfde Kerk, zichtbaar niet in zich zelf, maar in een alter ego, een stedehouder.
En daarom heeft naar de leer der Pausen de Kerk slechts één Hoofd, Christus, aan
ons zich zichtbaar openbarend in het Hoofd der Apostelen.
Heeft ook Maria in dit werk haar deel gehad? Wie zou dat kunnen betwijfelen?
Wie heeft in die drie jaar meer geleden en gebeden voor de stichter van het Godsrijk
dan Zij? Wie beschrijft haar verlatenheid, toen Zij na afscheid te hebben genomen
van haar Zoon, met wie Zij door een zielegemeenschap van dertig jaren was
saamgegroeid in een eenheid, die alleen Zij en haar Zoon beschrijven kunnen,
terugkeerde, moederziel alleen, op haar kamerke: wie haar ontzetting, toen Nazareth
in rep en roer kwam, en men uitriep dat de zoon van de timmerman krankzinnig was
geworden; wie haar angst, toen haar stadgenoten haar kind als een godslasteraar
wilden neerstorten van de rots; wie haar beklemming, toen Zij van lieverlede merkte
dat er een verrader schuilde onder de twaalf die Jesus liefhad; wie haar doodsangst,
toen Zij voelde hoe met de dag de afkeer van schriftgeleerden en farizeërs groeide
tot een naakte haat? Dat alles heeft Zij onder gebed en tranen geleden voor de roeping
der Apostelen en
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de bevestiging van die roep. En dat niet alleen. Christus toch heeft zijn zending en
zijn macht anderen te zenden, gelijk Hij was gezonden door de Vader, bevestigd met
tekenen, die even zo veel getuigenissen van de Allerhoogste zijn voor de zending
van zijn Zoon. En het eerste dier tekenen is geschied, ja verhaast, enkel en alléén,
om Maria's voorbede; en van dàt teken, en dat teken alléén, staat geschreven: 'en de
Apostelen geloofden in Hem'. Ook Maria ter eer heeft Sint Jan dit bruiloftsfeest
vereeuwigd, waarop Christus de Bruid koos, die Hij door het bloed van het Kruis
onherroepelijk aan zich zou binden.
De eigenlijke stichting der Kerk had plaats aan het triumfale schandhout van het
Kruis. Dit is de klare leer van Pius XI, reeds lang vóór hem met overduidelijke
woorden geleerd door Bonifacius IX, Callistus III, Pius II, Innocentius XI in die
plechtige woorden: 'In ara Crucis sanguine suo militantem Ecclesiam fundavit,
consecravit, et aeternaliter stabilivit,' d.w.z.: 'Op het Kruisaltaar heeft Christus door
Zijn bloed de strijdende Kerk gegrondvest, geconsacreerd en voor eeuwig bevestigd'.
De diepe grond hiervan is:
Ten eerste dat Christus, door het Kruis alléén, de volle uitoefening krijgt van zijn
taak als Hoofd der Kerk. De wil van de Vader was, dat de Zoon enkel door zijn
kruisdood zijn heerschappij over de heidenen zou beginnen. Maar er is nog meer.
Gelijk het menselijke hoofd door de zenuwen, die zich van daaruit over heel het
lichaam vertakken: motorische en sensorische: aan het lichaam gevoel geeft en
bewegingskracht: zó gaan ook van Christus als Hoofd der Kerk alle genaden en
geestesgaven uit, die aan het bovennatuurlijk lichaam der Kerk goddelijk gevoel en
goddelijk streven schenken: gaven in de orde der kennis als geloof, wijsheid, verstand,
inzicht; gaven in de orde van de wil als liefde, hoop, godsvrucht, sterkte en vreze
des Heren. Door het Kruis echter wordt de dam weggenomen, die verhinderde dat
die geestesgaven vrijelijk over het mensdom uit de volle bron, die Christus is, konden
neervloeien: de toorn n.l. van de Vader jegens het gevallen mensengeslacht.
Vervolgens werd door de verdiensten van Christus' kruisdood de H. Geest, als
oerbron aller genaden en charismata, meegedeeld aan het heilsinstituut, dat Christus
tijdens zijn prediking gevormd had. Zoals God eerst het lichaam van de mens vormde
uit aarde en daarna de geest inblies: zó schiep Christus eerst de sociale structuur der
Kerk, en gaf aan dat heilsorganisme door zijn Kruis het bovennatuurlijk leven. Wel
heeft met het oog op de toekomstige verdienste van Christus, de Geest vóór de
zoendood van de Zaligmaker in beperkte mate gerust op de synagoge van het Oude
Verbond: bij Christus' dood echter week,

Streven. Jaargang 4

347
om een beeld van Sint Irenaeus te gebruiken, de hemeldauw van het vel van Gedeon,
dat is de synagoge, om neer te dalen over heel de aarde, dat is de universele Kerk.
En als zichtbaar teken van dit onzichtbaar wereldgebeuren scheurde bij Jesus' dood
het voorhangsel van de Joodse tempel.
Heeft Maria haar deel gehad aan dit nieuwe scheppingswerk? Op die vraag is
zonder enige terughouding te antwoorden met een eenvoudig, maar duidelijk: Ja. In
zijn Encycliek Mystici Corporis heeft Pius XII in de beknopte Mariologie, waarmee
deze zendbrief besloten wordt, de woorden gesproken: 'Zij was het, die vrij van
persoonlijke smet en erfzonde, altijd ten nauwste met haar Zoon verbonden, diezelfde
Zoon, tezamen met het brandoffer van haar moederlijke rechten en haar moederlijke
liefde, als een nieuwe Eva, voor alle kinderen van Adam, door Adams droeve val
besmet en bezoedeld, aan de Hemelse Vader opdroeg: en daardoor werd Zij, die naar
haar lichaam Moeder was van ons Hoofd, naar de geest, op een droeve en tevens
glorieuze rechtsgrond, Moeder van al zijn ledematen.'
Dit zijn woorden geschreven in een dogmatische Encycliek; woorden, die zoals
bij nauwkeurige lezing blijkt, gewikt zijn en gewogen. Zij hebben als uitgangspunt
erfzonde en Onbevlekte Ontvangenis. De kruisdood van de Verlosser beoogt een
tweevoudig doel ten opzichte der mensheid, en veronderstelt dus in Hem een
tweevoudige offeropdracht. Hij offert zich aan de Vader op, om Maria te vrijwaren
voor de smet der erfzonde; Hij offert zich aan de Vader op om alle andere
Adamskinderen te verlossen van de zonde, waardoor zij zwoegen onder Gods toorn.
Aan die offeropdracht van Christus, voorzover zij de vrijwaring der Moeder Gods
ten doel had, kon Maria geen deel hebben; van diezelfde oblatie, in zover zij de
Verlossing van alle andere mensen beoogde uit de zondeslavernij, kon Zij het wel:
niet uit eigen kracht, maar uit kracht van Jesus' zoendood, die in zijn werking aan
geen tijd gebonden, het mogelijk maakte, dat Maria onder het Kruis kon staan, geheel
anders dan elk ander Adamskind, namelijk met die volkomen ongerepte natuur,
waarmee eens de eerste Adam uit Gods scheppende hand was voortgekomen.
Als dus, zoals wij zo even zeiden, de offerdaad van Christus na de verzoening des
Vaders als eerste grote vrucht voortbracht de bovennatuurlijke beleving van het door
Christus geschapen heilsinstituut, dan moeten we, in overeenstemming met de leer
van Pius XII, besluiten, dat Maria naast Christus, schoon geheel ondergeschikt aan
Hem en uit kracht van zijn Kruisgenade, meewerkte aan de geboorte der Kerk op de
kruisboom uit Jesus' Heilig Hart. Aan de woorden
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van Pius XII in zijn leerbrief over het mystiek Lichaam van Jesus Christus, dient
men elke theologische speculatie te toetsen: is zij daarmee in harmonie, dan is zij
juist; is zij daarmee in strijd, dan is zij het niet.
In een sermoen op Maria-geboorte verklaart de H. Bellarminus de woorden van
het epistel: 'Toen Hij de Hemelen grondvestte, was Ik tegenwoordig', woorden door
de H. Kerk zelf op de Moeder Gods toegepast. 'Maria, zegt de Kerkleraar, kan die
woorden spreken: want al was Zij niet aanwezig bij de schepping van de sterrenhemel,
Zij was tegenwoordig bij de schepping van de Hemel der geestelijke sterren, die door
de Apostelen wordt gevormd. En al was Zij niet tegenwoordig bij de grondvesting
der materiële aarde, Zij was het bij de grondvesting van de geestelijke aarde, die de
Kerk is. Want Zij alleen heeft meegewerkt bij het mysterie van Christus' lijden, toen
zij stond onder het Kruis, en Hem opofferde voor het heil der wereld.'
Ook Pinksteren wordt genoemd de geboortedag der Kerk, maar in een andere zin,
wijl de Kerk als levensvrucht van Christus zich op Pinksteren voor het eerst uit haar
verborgenheid openbaart naar buiten. Onder stormwind en het gloeien van vurige
tongen worden de Apostelen met wonderdadige geestesgaven overladen: niet om de
Kerk te stichten, maar om beginnend bij Jerusalem de kerken te stichten, waardoor
de universele Kerk uitgroeit over heel de aarde als een kathedraal met talloze kapellen:
een proces dat voortduurt tot op de dag van heden.
Op die komst van de H. Geest hebben de Apostelen zich voorbereid in eensgezind
en volhardend gebed: en in hun midden was Maria. We hoeven er geen ogenblik aan
te twijfelen, dat de geestesgaven, waardoor de Kerk zich in de eerste eeuwen ondanks
de grootste moeilijkheden uitbreidde en een bedorven wereld herschiep tot nieuw
leven, in een heel bijzondere mate zijn neergedaald om Maria's liefdevol gebed. Zoals
Zij eens zorgde voor Jesus, haar eengeborene, zo zorgt zij na diens heengaan voor
de eengeborene van Jesus Christus aan het Kruis: door haar smeekbeden, door haar
voorbeeld van heiligheid, door anderen deelachtig te maken aan al die woorden uit
Jesus' kindsheid, die Zij zorgvuldig bewaard had in haar hart.
Kana zag het eerste mirakel waardoor Christus zich openbaarde en de Apostelen
in Hem geloofden; Pinksteren het slotwonder, waardoor Hij zijn zending bezegelde
en de Apostelen met kracht uit den hoge werden omkleed. Beide wonderen van zó'n
geweldige betekenis voor de bouw en de uitbouw der Kerk, zijn geschied op Maria's
bede en voorspraak.
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Om dit eerste deel te besluiten stellen we weer de vraag: heeft Maria deel gehad bij
de schepping der Bruid, die als koninginne, priesteres en lerares der volken Jesus'
heilswerk op aarde moet voortzetten?
Inderdaad:
Uit Haar nam Jesus het vlees aan, waardoor Hij middelaar werd tussen God en de
mensen.
In de tempel van haar schoot, werd Jesus gezalfd met het genade- en glorielicht
tot priester, profeet en koning.
Door haar voorbede en medewerking ontvingen de Apostelen het geloof en de
zending, waardoor Jesus Christus hen zond, zoals Hij zelf gezonden was door de
Vader: om leraars, herders en priesters te zijn in het nieuwe Godsrijk.
Door haar onbloedig medeoffer onder het Kruis werd het bovennatuurlijk
organisme, dat Christus in de dagen zijner prediking uit aardse elementen had
gevormd, met leven bezield door de H. Geest.
Op haar voorbede treedt de Bruid van Christus voor het eerst op naar buiten en
begint de verovering der wereld door de stichting van zovele dochterkerken, waardoor
het mystieke Lichaam van Christus tot op de huidige dag wordt uitgebouwd in alle
landen en onder alle volken.
Wat let ons, Haar die Jesus' Moeder en onze Moeder is, ook Moeder der H. Kerk
te noemen?
***
Nog een kort woord over het tweede deel onzer uiteenzetting. Wat is Maria's zending,
nu op de huidige dag, in en voor de Kerk die hier op aarde Jesus' heilswerk moet
voortzetten en bestendigen?
De weg naar de oplossing wordt ons gewezen door een vergelijking met de taak
van Christus.
Jesus Christus bestuurt van uit de Hemel de Kerk op drievoudige wijze.
Allereerst doordat Hij de grote zending, die hij aan de Apostelen gaf, in stand
houdt, en zó mensenkinderen gebruikt als zijn instrumenten, om in zijn naam, in zijn
persoon, als zoveel andere Christussen, zijn wet te handhaven, zijn leer te onderwijzen,
zijn sacramenten te bedienen, als met mystieke handen van Christus Hemzelf offerend
op te heffen tot den Vader. Tussen dat alles en de Moeder Gods staat in zover het de
instandhouding ener zending geldt, slechts een verwijderd verband.
Vervolgens doordat Christus in zijn liefde voor zijn Bruid niet
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zelden op wonderbare wijze ingrijpt om haar te helpen, te steunen, voor rampspoed
te behoeden. En hier schouwen we Maria als Moeder der Kerk, vol liefdevolle zorg
naast haar Zoon. 'Van uit de Hemel, zegt Pius XII, ziet Christus op zijn ongerepte
Bruid, die hier op aarde in ballingschap werkt en zwoegt, altijd met een bijzondere
liefde neer: als Hij haar in gevaren ziet, dan redt Hij haar uit storm en branding, of
wel door zelf in te grijpen (denkt aan de kerkvervolger Saulus op weg naar Damascus),
of wel door zijn engelen (denk aan Petrus' bevrijding uit boeien en kerker), of wel
door Haar die wij aanroepen als hulp der Christenen'. Hebben Lourdes en Fatima en
zovele heiligdommen der Moeder Gods niets te beduiden voor het leven der Kerk?
Ook niet de rozenkrans en het scapulier, nog onlangs door onze Bisschoppen met
een simpele Marialiefde, die zich niet bekreunt om verlichte lachjes, zo vurig
aanbevolen? En wie, die als ik de lange oorlogsjaren hier in Rome sleet, ziet niet
opnieuw voor zijn ogen, hoe, toen de nood het hoogst was, mannen en vrouwen
zonder tal opgingen naar de Madonna del Divin Amore in de Sant' Ignazio. Nauwelijks
was het grote smeekgetij voor het heil der Eeuwige Stad, waaraan honderdduizenden
Romeinen en vluchtelingen deelnamen, geëindigd, of de reddende legers uit alle
volken en stammen marcheerden zonder dat er een schot gelost werd, de bijna
uitgehongerde stad binnen.
Maar bovenal werkt Christus in de Hemel, doordat van Hem als Hoofd der Kerk
de genaden uitstromen, die haar elk ogenblik nieuwe energie en levenskracht moeten
geven. En die genaden zijn niet alleen een krachtbron voor de gelovigen afzonderlijk,
maar ook voor de Kerk als heilsinstituut: van uit den hoge zendt Christus licht en
sterkte aan haar leraars en leiders; van uit den hoge steunt Hij de religieuzen in hun
veelvertakte arbeid; van uit den hoge helpt Hij vaders en moeders bij de vorming
hunner kinderen; van uit den hoge roept Hij alle eeuwen door mannen en vrouwen
op om door heiligheid van leven en apostolaat de Kerk als te verjongen; vanuit de
hemel staalt en sterkt Hij zoveel duizenden uit elke stand, elke leeftijd, elk geslacht,
om in de gelederen van het lekenapostolaat het vuur van Christus over de wereld te
dragen.
Christus is het die al die genaden en geestesgaven voor een ieder vaststelt en
bepaalt, in eenieder wrocht en bewerkt. Hij bepaalt ze als mens: want Hem is als
triumphator over dood, zonde en hel alle macht gegeven in de Hemel en op aarde.
Hij wrocht ze in de harten als God.
We behoeven geen ogenblik te twijfelen, dat de Zaligmaker, als Hij de maat der
genaden bepaalt - ze worden gegeven ad mensuram donationis Christi - op bijzondere
wijze rekening houdt met de kin-

Streven. Jaargang 4

351
deren van Maria; met de kerken, bisdommen, religieuze orden, families haar
toegewijd. Dat eist zijn kinderliefde.
Wat de uitdeling der genaden betreft: zij is allereerst het werk van Christus als
God. Het is hier de plaats niet te spreken over de rol van Christus' heilige mensheid
bij het verwekken der genade. Een ding staat vast met de zekerheid des geloofs, dat
zijn heilige mensheid die uitdeling beïnvloedt, in zover de wonden, die Hij wilde
bewaren in zijn gekruisigd lichaam in de Hemel een voortdurende smeekbede zijn
bij de Vader, om de kruisgenaden, door zijn kostbaar bloed verdiend, met volle
stromen uit te storten over de Kerk. Maar zoals Christus' heilige en glorieuze wonden
een onophoudelijk smeekgebed zijn bij de Vader: zo zijn Maria's verheerlijkt lichaam,
de schoot die Jesus droeg, de borsten die Hem voedden, die handen die Hem streelden,
de armen die Hem koesterden, een eeuwigdurend smeekgebed tot de Zoon. En onder
de vele gronden, die de lichamelijke Opneming van Maria ten Hemel aanvaardbaar
maken, moge ook deze in het kader van de Dogmaverklaring haar plaats hebben.
Welnu als de genadenuitdeling van Jesus Christus niet alleen betrekking heeft op
het leven der gelovigen afzonderlijk, maar ook op het bovennatuurlijk leven van het
mystieke Lichaam van Christus in al zijn heilsorganen: dan geldt dat ook voor Maria's
genadenbemiddeling. Toen de onfeilbare stem van Pius XII over het Pietersplein
klonk, was hij onfeilbaar door de gaven van de H. Geest, door Christus ingestort op
de voorbede van Haar die we vereren als zetel der wijsheid en oorzaak onzer
blijdschap.
***
De invloed van Maria voor het leven der Kerk als heilsinstituut ligt niet in de
juridische orde, ook niet, naar ik meen, in de effectieve, maar in de affectieve. Haar
grote kracht is de Moederliefde.
Christus is het hoofd der Kerk en wijl er gelijkvormigheid moet zijn tussen Hoofd
en leden werd Hij mens, aan ons in alles gelijkvormig behalve in onwetendheid en
zonde.
Ziel der Kerk is de H. Geest. Gelijk het levensprinciep van het lichaam boven de
stoffelijke orde staat en zuiver geestelijk is, zó ook moet de ziel der Kerk een zuiver
geestelijk princiep wezen, in tegenstelling met Christus het Hoofd, die om aan ons
in onze stoffelijkheid gelijk te zijn de menselijke natuur aannam.
Het hart is echter enerzijds een stoffelijk orgaan, vlees van ons vlees; anderzijds
stuwt het op een verborgen en onzichtbare wijze de levenssappen door het lichaam,
terwijl het sneller en onstuimiger klopt
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onder de drang der liefde. En daarom wijl Maria mens is als wij, en toch anderzijds
voor ons verborgen meewerkt aan ons genadeleven en dat wel boven alles door haar
Moederliefde, daarom kan Zij met recht genoemd worden het hart van het mystiek
Lichaam, dat door de impuls der liefde de genaden, rood van Jesus' bloed, door heel
het bovennatuurlijk Christuslichaam stuwt, door al zijn leden en organen; zoals
eenmaal Zij het was, die in de moederschoot haar bloed stuwde met de zachte kracht
van haar moederhart door het lichaam en het tere organisme van het zoëven
mensgeworden Woord.
En nu Maria door de laatste dogmaverklaring verheerlijkt werd met nieuwe luister,
zal zij op ons neerzien met blijde ogen. De Moeder van Jesus Christus, Moeder ook
der Kerk en hart van Jesus mystiek Lichaam, zal door haar voorspraak bij haar Zoon
de Kerk beschermen in deze dagen en voor ons allen de genade afsmeken, dat wij
ons steeds bewust blijven van welk Hoofd en welk Lichaam wij de leden zijn als
'salvati et salvantes', verlosten en verlossers.1)

1) Voor de theologische grondslag zie ons boek Corpus Christi quod est Ecclesia, ed. 2, Rome
1946 en onze gecommentarieerde uitgave der Encycl. Mystici Corporis, Textus et Documenta
N. 26. ed. 2. Rome 1948.
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De fundamentele drijfveren van de mens
door prof. dr J. Nuttin
ER was een tijd dat de psychologische studie van de mens vooral bestond in een
introspectieve bezinning op onze geestelijke vermogens. Op grond van deze
traditioneel-philosophische psychologie werd de mens uitgebeeld als het koninklijke
schepsel dat zijn eigen bestemming in een rationeel zelfbeheer leidt langs bewust-klare
wegen.
De zogenaamde 'dieptepsychologie' heeft dit beeld van de koninklijke
Renaissance-man, en ook dat van de rationele Aufklärungsmensch van zijn voetstuk
neergehaald. In de plaats daarvan domineert in de hedendaagse psychologie en
literatuur het psycho-analytisch dyptiek van Freud en Adler. Volgens deze opvatting
zouden, zoals men weet, respectievelijk sexualiteit en zelfaffirmatie niet alleen sterke
krachten zijn in ons zielsleven - want dit wist reeds de traditionele psychologie en
de christelijke ascese maar al te goed - doch sexualiteit en zelfaffirmatie zouden de
allesomvattende dynamismen of drijfveren zijn in de mens, waar alle andere
activiteiten en strevingen slechts de vervormde of vermomde uitingen van zijn.
Om het belang te vatten van deze verschuiving in de opvatting van wat de mens
drijft en beheerst, is het nodig op te merken, dat het christelijk-spiritualistisch
mensenideaal juist gebouwd werd op de overwinning van deze twee tendenzen deze dubbele begeerlijkheid zoals het heette - waarvan de dieptepsychologie aantoont
dat zij de onontkoombare drijfkracht van het zielsleven uitmaken.

Het christelijke en het psycho-analytische mensenbeeld
Het christelijk-humanistisch mensenbeeld, zoals het in langzame historische
ontwikkeling uit het heidendom was ontstaan, had het op die twee punten door een
waakzame ascese betrekkelijk ver gebracht. De werkelijke 'mens' kwam eerst door
de 'versterving' van die twee 'klein-egoïstische' krachten tot zijn echte ontplooiing.
Volgens de psycho-analytische opvatting daarentegen is dit
christelijk-spiritualistisch ideaal gebaseerd op een schoon zelfbedrog zoniet op een
gevaarlijke verdringing. Het reële mensenbeeld zou dat zijn wat
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onder die gesublimeerde uitingsvormen van het bewuste leven, in de onbewuste
lagen der persoonlijkheid werkt en dáár door een diepere clinische analyse in zijn
ware gedaante werd betrapt.
Onze beoordeling nu van deze psycho-analytische systemen van Freud en Adler
zal niet bestaan uit een bewijsvoering dat deze opvattingen onjuist of ongegrond zijn.
Wij zijn van mening, dat zoals Freud het zelf erkent, zijn psycho-analyse alleen maar
een psychologie is van het instinktieve 'Es', d.i. de onpersoonlijke, biologische laag
in het psychisch leven van de mens, en dan nog maar van één aspect van het Es,
waarvan Adler b.v. er een ander in het licht heeft gesteld. Zo'n psychologie moet dus
door een studie van de dynamiek in de hogere lagen van de psychische persoonlijkheid
worden aangevuld. Wij menen dus dat Freud en Adler bepaalde dynamismen in de
mens uit hun verband hebben gerukt. Het essentiële wat daarom tegenover de
psychoanalyse moet gedaan worden is die tendenzen weer te integreren in een systeem
dat rekening houdt met het complexe geheel van ons psychisch leven. Een poging in
die richting willen we hier - in zover dit korte bestek het ons toelaat - even schetsen.
Wat in de psychoanalyse van Freud en in de Individualpsychologie van Adler
aanleiding was tot de eenzijdige interpretatie van het zieleleven waar we van spraken,
is in de eerste plaats het feit, dat respectievelijk sexualiteit en zelfaffirmatie aan de
basis werden gevonden van de verschillende psychische stoornissen die Freud en
Adler analyseerden; en ten tweede, de opvallende ontdekking hoe deze instinktieve
elementen zelfs in de hoogste activiteiten van de mens aanwezig worden gevonden
en deze doordringen.
Laten we daarom in verband met het eerste punt vooraf trachten te begrijpen hoe
thans, in de psychopathologie, deze twee tendenzen als de belangrijke psychische
krachten naar voren zijn gekomen.

Fundamentele behoeften en cultuuromstandigheden
In de ontwikkelingsphase waarin onze cultuur zich thans bevindt, verkeren beide
genoemde tendenzen in een zeer critische en gespannen toestand.
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat de overgang van de ene levensbeschouwing
of van de ene cultuurvorm naar een andere met heel nieuwe waardenormen, voor
vele personen een critische periode met zich brengt: een critische periode n.l. waaruit
innerlijke conflicten ontstaan. Dit komt juist doordat een spanning tussen de oude
levensnormen en de nieuwe die men wenst over te nemen zich voordoet.
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Enerzijds worden de oude normen nog als bindend en verplichtend aangevoeld,
terwijl anderzijds de nieuwe regels die van de oude verplichtingen ontslaan, toch
nog niet zonder scrupules en remmingen worden toegepast. Zo'n overgangstoestand
ontzenuwt, aan de ene kant, de kracht om volgens de oude ondermijnde levensregels
te leven, en doet anderzijds onrust en psychische spanningen ontstaan, wanneer men
die oude normen over boord wil werpen.
Zo'n overgang, in onze Westerse beschaving, van oude naar nieuwe normen is in
meer beperkte kringen reeds sedert lang aan de gang, doch de verschuiving heeft
zich in de laatste decenniën ook tot de bredere massa uitgebreid. Dit heeft, in verband
met ons probleem, vooral op de sexuele drang en de genotslust zijn toepassing. De
oude normen werden hier verlegd of te niet gedaan; maar daar zijn nog zekere sociale,
psychische en morele remmen die bij de meeste mensen nawerken, zelfs wanneer
deze remmende regels bewust worden genegeerd. Zo'n uiteengetrokken houding
ontneemt psychisch houvast en doet spanningen ontstaan, die bij zwakkere personen
het zieleleven uit zijn evenwicht kunnen lichten. Zo bestaat thans een meer vruchtbare
voedingsbodem voor stoornissen, dan dit in minder halfslachtige cultuurperioden b.v. in het vrijuitgesproken heidendom of in het ten volle doorleefde christendom het geval is.
Wat de andere tendenz betreft, n.l. de drang om zich te doen gelden en zijn plaats
tussen de mensen te veroveren, ook op dit punt leven wij in een hoogspanningsperiode.
Nooit wellicht werd in enige beschaving de competitie, de wedijver tussen de mensen
vanaf hun eerste levensjaren, zo systematisch opgedreven. Van jongsaf worden de
prestaties van het kind gequoteerd en met die van anderen vergeleken. Zowel in het
schoolkader en in de hogere studiën met hun examens, als in het gewone leven met
zijn strijd om het veroveren van een plaats, overal wordt het uiterste geëist van het
kind en van de jonge mens. Zijn vermogens worden tot het uiterste gespannen en
uitgebaat, en aan vele psychisch-zwakkeren worden hierbij eisen gesteld die hun
mogelijkheden te boven gaan of minstens een toestand van uiterste spanning
teweegbrengen. Bij psychisch-zwakkeren, die tegen hun levenstaak niet opkunnen,
gebeurt het dan dat het conflikt uitbreekt tussen de gevoelde onmacht en de drang
om toch niet onder te doen. In dit conflikt gaat dikwijls het psychisme een
ontreddering tegemoet.
Op deze wijze is het begrijpelijk dat onze cultuuromstandigheden een gunstig
terrein vormen voor psychische stoornissen en dat het pathologische in het zieleleven
meer dan ooit op de voorgrond is getreden
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onder de vorm juist van conflikten met deze twee tendenzen: sexualiteit en drang tot
affirmatie van zichzelf. Zo zag de psychiater in observatie en kliniek voortdurend
deze instinkten bij zijn patiënten in het gedrang, en daaruit begrijpen we hoe hun een
gedisproportioneerde rol in het zieleleven werd toegekend: het scheen alsof de mens
uitsluitend door deze twee instinktieve krachten beheerst werd en geleid.
Doch wanneer wij nu een bredere analyse van de psychische drijfkrachten in de
mens trachten op te maken, dan zullen we zien dat, zoals we zeiden, deze twee
tendenzen in de moderne zielkunde uit hun verband werden losgerukt en daardoor
juist de psychologische waarde van de mens in een verkeerd perspectief hebben
gesteld. Laten we dan deze bredere analyse beproeven door te voeren.
Fundamenteel bij deze schets is het inzicht dat het psychologisch leven zich
ontwikkelt op verschillende niveau's; o.a. ook op een geestelijk niveau. Dit kunnen
wij in dit korte bestek niet verantwoorden; dit is een kwestie n.l. van een
philosophische opvatting van de mens. Wij veronderstellen dus deze spiritualistische
opvatting van de mens; en zullen daarop een ruimere psychologie van de fundamentele
behoeften en neigingen, d.i. van de psychische dynamismen trachten te schetsen.

Behoefte aan handhaving en ontplooiing van zichzelf
De eeuwenoude mensenkennis, zowel als de wijsgerige bezinning wijzen er ons op,
dat de diepst gewortelde neiging in ieder levend wezen is: het handhaven of het
instandhouden van eigen bestaan en eigen zijnsvorm. Bij de mens zien wij die neiging
onder zeer verschillende vormen en vooral op de verschillende niveau's van zijn
leven tot uiting komen.
Evenals bij het dier vinden wij bij hem de drang tot het beveiligen en het
instandhouden van zijn biologisch en zinnelijk bestaan. In een ontwikkelde beschaving
als de onze heeft dit instinkt zelden de gelegenheid om zich in zijn primitieve vormen
van levensverdediging of van het zoeken naar voedsel en bescherming te uiten. Doch
het terugkeren tot meer primitieve levensvoorwaarden zoals die welke we onder de
laatste oorlogsjaren hebben gekend, volstaat om ons te doen inzien met welk een
kracht dit instinkt in de mens ook thans nog werkt. Deze drang uit zich verder ook
nog in het egoïstisch-aangenaam bestaan: het beveiligen van zijn eigen belang en
het nastreven van het eigen goed. Dit is nu dezelfde grondtendenz naar zelfhandhaving
die op het sociaal-psychologisch niveau van ons leven werkzaam is: de tendenz
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n.l. om ons eigen psychisch bestaan te handhaven. De mens wil niet als 'iemand die
niet meetelt', d.i. als iemand die sociaal-psychisch niet bestaat, verdwijnen tussen de
anderen, maar hij wil als een 'iemand' op één of ander gebied, in één of andere groep,
zijn plaats innemen of vooruitkomen. De grote kracht waarmee die drang werkt, is
minder opvallend bij de persoon die zijn psychisch-sociale plaats tussen de anderen
heeft weten in te nemen of die ze met zelfverzekerdheid nastreeft; doch wij zien dat
het zieleleven tot het uiterste gespannen staat en doorbreekt, wanneer de mens in
zijn eigen ogen zijn 'iemand zijn', op de wijze waarop hij het opvat, totaal ziet
mislukken, of alleen maar, in twijfel aan zichzelf, vreest zich psychisch-sociaal niet
te kunnen handhaven.
Er is daarbij, ten derde, de drang in de mens om zich te handhaven in het 'zijn'
zonder meer; niet alleen hier en nu tussen deze mensen in deze omgeving, maar
boven deze tijd en ruimte uit, wil een mens zich handhaven in het absolute bestaan.
Dit is de drang van het geestelijke 'ik', dat in wezen en daarom ook in zijn streven
boven het tijdelijkbepaalde uitreikt. Ook dit boventijdelijke Ik in ons wil zijn bestaan
handhaven. Het volledig verdwijnen, het absoluut zichzelf verliezen, het volstrekt
niet-meer zijn, is iets dat, wanneer wij het voldoende realiseren, de diepste wortelen
van onze geestelijke persoonlijkheid tot verzet spant.
Wij zien dus in, dat deze drang de uiting is, op het geestelijk niveau van ons
psychisch leven, van diezelfde grondtendenz tot zelfhandhaving die wij op biologisch
en op sociaal-psychologisch terrein reeds werkzaam zagen. Die geestelijke
handhavingstendenz komt o.m. duidelijk tot uiting in de godsdienstige neiging die
in het mensdom bestaat. Wij drukken het in godsdienstige taal zo uit, dat de mens
'zijn ziel wil redden'. Welnu, zijn ziel redden, psychologisch gezien, is de zijnsvorm
handhaven boven tijd en ruimte in het absolute bestaan.
Ook in het intellectueel en philosophisch leven, komt die geestelijke drang naar
voren, o.a. in de natuurlijke neiging tot geloof in de onsterfelijkheid van de ziel of
in het voortleven na de dood onder een of andere vorm, al ware het dan nog maar in
zijn nakomelingschap of in zijn werk.
Zo blijkt het dat de drang tot handhaving van zichzelf een complexe kracht is, die
zich in de verschillende lagen van ons veelzijdig leven onder zeer verschillende
vormen uit: n.l. op het biologisch, het sociale, en het geestelijk psychisch niveau. De
drang tot zelfaffirmatie tegenover de anderen, waarvan Adler spreekt, is slechts één
vorm van dit ruimere dynamisme.
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Behoefte aan contact
Anderzijds, naast deze drang tot zelfhandhaving, is niets zo duidelijk als dat de mens
ook psychisch een behoefte heeft aan anderen. Afgezien van alle uiterlijke
afhankelijkheid van anderen, heeft de mens een innerlijke behoefte tot aansluiting,
tot psychische aanleuning en contakt. De sterkte van deze drang komt weer, op het
eerste gezicht, bij de sociaal goed geïntegreerde persoon minder duidelijk naar voren,
juist omdat in dit geval de behoefte normaal wordt bevredigd.
Maar die sociale integratie, dat verweven zitten van het eigen zieleleven in dat
van anderen door allerlei vormen van psychische betrekkingen met de medemensen,
dat juist is het steunend gebinte dat de wankele bouw van ons zieleleven tot een
zelfverzekerd evenwicht ophoudt. Het individuele zieleleven op zichzelf vertoont
immers, als meest fundamentele en primaire beleving, een gevoel van onzekerheid,
van innerlijke onrust en angst in het psychisch alleen-zijn. Niets is zo ondragelijk
voor het normale menselijke zieleleven als de beleving van psychische isolatie
(psychische isolatie die wij natuurlijk niet met uiterlijke afzondering mogen
verwarren).
Deze onrust in het alleen-zijn en de behoefte aan anderen uit zich, juist zoals de
drang naar zelfaffirmatie, op de verschillende niveau's van het leven. Er is op het
psychisch biologisch plan de onrust van het lichaam in zijn alleen-zijn. Deze
lichamelijke onrust en behoefte uit zich o.a. karakteristiek in een behoefte tot
lichamelijke aanleuning en koestering en sexueel contakt. Dit is het aspekt dat de
psychoanalyse heeft geaccentueerd. Daarnaast bestaat ook op het sociale niveau de
behoefte aan psychisch contakt in de vele vormen van vriendschap, verering,
volgzaamheid en sympathie. Deze twee behoeften zijn te duidelijk dan dat wij er
hier over zouden uitweiden. Het zij voldoende ons de sterkte en de algemeenheid
van die neigingen en hun rol in het leven te realiseren.
Maar ook weer op het geestelijk of metaphysisch niveau van ons leven bestaat de
behoefte, boven alle lichamelijke aanleuning en zielsgemeenschap uit, naar een meer
universele aansluiting en aanleuning, d.i. naar een zich geïntegreerd weten en voelen
in de absolute zijnsorde. Misschien werd nooit zo sterk als thans in onze tijd de
vertwijfeling beleefd van het absolute alleen-zijn, van het zich geworpen voelen in
tijd en ruimte zonder aanleuning bij een absoluut steunpunt. Dit is de metaphysische
vertwijfeling en angst, die ondermeer in de existentialistische philosophie en literatuur
sterk tot uiting is gekomen.
In het religieuze leven uit zich ook deze drang in de behoefte aan
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contakt met een wezen boven ons of minstens met een vage Hogere Macht. De meer
vrouwelijke vorm van deze drang doet zich voor als een behoefte, die zelfs erotisch
kan gekleurd zijn, tot steun en aanleuning op een transcendent niveau. In meer
mannelijke vorm herkennen wij dezelfde drang in de behoefte om in orde te zijn met
God of met zijn geweten. Ook op intellectueel-philosophisch gebied, de behoefte
van onze geest om een zin te geven aan ons bestaan, dit is om zich zinvol geïntegreerd
te weten in de absolute zijnsorde. In dat alles steekt de fundamentele menselijke
behoefte om niet, in zijn meest eigene en sociaal onmededeelbare zichzelf zijn,
absoluut alleen te blijven, maar in 'n metaphysisch wezens-verband te worden
opgenomen. De sterkte van deze metaphysische en religieuze behoefte komt ook
weer het duidelijkst naar voren, wanneer de behoefte niet wordt bevredigd. Men
moet met abnormale gevallen van dien aard kennis hebben genomen, om de sterkte
van die behoeften te begrijpen. Het is b.v. indrukwekkend te zien hoe tegenwoordig,
bij de uiterlijk zo zelfzekere Amerikaan, deze metaphysische behoefte aan levenszin
en levensbetekenis - zoals uit verschillende literaire en psychologische bronnen blijkt
- een essentiële oorzaak van psychische ontwrichting blijkt te zijn.

Behoefte, instinct en wil
Laten we er de nadruk op leggen, dat al de besproken vormen van behoeften als
'natuurlijke' behoeften van de mens opgevat moeten worden. De drang naar levenszin
is een even 'natuurlijke' behoefte als de drang naar voedsel of geslachtelijke
bevrediging. Het is de drang eigen aan de 'menselijke natuur', d.i. aan een wezensvorm
die enigszins begrijpend in de wereld staat. Dit begrijpend in-de-wereld-staan doet
ons 'instinctief' zoeken naar een zinvolle integratie in de wereldorde, juist zoals ons
biologisch in-de-wereld-zijn de behoefte opwekt naar contact met de biologische
sfeer. M.a.w. de natuurlijke of - indien men van deze term houdt - de 'instinctieve'
behoeften in de mens zijn de behoeften van een menselijke natuur. Naast de
'instinctieve' drang naar voedsel, naar levenszin enz. kan ik ook 'bewustgewild' streven
naar bevrediging van honger, juist zoals ik bewust kan streven naar de opheldering
van mijn bestaan (levenszin). Dit betekent, dat al deze behoeften zowel op
'instinctieve' als op 'bewustgewilde' wijze werkzaam kunnen zijn, naar gelang ze al
dan niet worden geassumeerd in de geestelijke, persoonlijkheidsconstituerende act
van het menselijk zelfbewustzijn. Opgenomen in dit zelfbewuste ik, kan de behoefte
worden tot 'mijn wil'.
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Verstrengeling van de psychische drijfkrachten
Deze twee complexe krachten nu, de drang naar zelfhandhaving en de drang naar
contact onder hun zeer verschillende vormen die we beschreven, zijn de twee
gronddynamismen van het menselijk zieleleven en van heel het menselijk gedrag.
Heel de activiteit wordt gevoed uit deze dubbele energiebron. Niet in die zin dat
meer speciale neigingen en vormen van behoeften tot deze tendenzen eenvoudig
zouden kunnen herleid worden; doch wèl zo, dat in de meer speciale neigingen (b.v.
de drang naar spel) deze twee grondbehoeften onder een of andere vorm steeds als
fundamentele componenten een rol spelen. En in iedere activiteit van de mens steekt
niet alleen de stuwkracht van één van deze behoeften; maar heel het complexe
dynamisme in zijn verschillende lagen speelt mede in elk verlangen en in iedere
activiteit.
In dit verband moeten wij er nu op wijzen, hoe de verschillende lagen van de
aangeduide behoeften innig door elkaar verstrengeld liggen en in elkaar overschuiven.
De drang naar materiële levensbeveiliging en levensgenot b.v. vloeit in onze cultuur
sterk over in de drang naar het sociaal vooruitkomen. Om het banaal te zeggen, de
mens streeft naar broodwinning en levensgenot door te streven naar een hogere
sociale positie: de twee tendenzen zijn samen verweven in die éne activiteit om
sociaal vooruit te komen. Het is niet moeilijk te realiseren, welke de kracht is van
deze dubbele vertakking van de energiebron in de mens, wanneer men ziet welke
taaie en onafgebroken werking bij iedere mens in het sociale leven uit deze drang
ontstaat.
Anderzijds is de neiging tot handhaving van het geestelijke Ik eveneens innig
verbonden met diezelfde sociale drang: de mens heeft immers, zoals we zeiden, een
spontane behoefte tot voortleven na zijn dood, onder de mensen, in zijn
nakomelingschap of in zijn werk.
Ook behoeft het geen betoog dat de drang naar sexueel contakt en de behoefte aan
psychische aanleuning innig samen vervlochten zijn in de normale liefde, zoals ook
in vele vormen van sympathie. Doch zelfs de drang naar aanleuning bij God is niet
zelden vermengd met menselijke behoeften aan genegenheid en liefde die op het
sociale niveau niet voldoende bevredigd worden.
Tenslotte liggen ook de behoeften naar zelfhandhaving, in hun verschillende lagen,
samen innig vervlochten met de totale drang naar contact, en omgekeerd. Juist door
aan te sluiten bij anderen immers handhaaft de mens zijn eigen ik; en anderzijds moet
hij ook in zekere mate zichzelf zijn om zich aansluitend te kunnen geven in
zelfverrijking.
Dit begrijpen van het innig door elkaar verweven zitten van deze
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verschillende tendenzen en psychische levensniveau's, is in deze uiteenzetting van
het grootste belang. Een van de meest sensationele ontdekkingen, zoals we zeiden,
van de psycho-analytische systemen bestond er in aan te tonen, hoe in allerlei
activiteiten van hogere aard - b.v. in religieuze gevoelens en in wetenschappelijke
beschouwingen zowel als in artistieke scheppingen en morele idealen elementen te
vinden zijn van lagere dynamismen als sexualiteit en erotiek of
minderwaardigheidscomplexen en zelfaffirmatie.
Juist op grond van dergelijke bevindingen meenden deze psychologen alles te
moeten terugleiden tot één van deze lagere elementen.
De feiten die de psycho-analytische systemen in dit verband aan het licht hebben
gebracht zijn belangrijk en juist; doch het is niet verantwoord te menen, dat uit het
vervlochten zijn der elementen kan besloten worden dat het ene tot het andere moet
worden herleid. Wij begrijpen het best het innig door elkaar verweven zitten van
elementen uit de verschillende lagen, wanneer wij inzien, zoals wij hebben
aangetoond, dat ze alle slechts aspecten zijn en gedeeltelijke uitingsvormen van twee
bredere dynamismen die de verschillende niveau's van ons complex zieleleven
doordringen.
Dit door elkaar verstrengeld zitten van de verschillende drijfveren van de mens
begrijpen wij echter slechts dan ten volle, wanneer wij de diepere wortelen van de
behoeften in de mens hebben blootgelegd. Daarenboven, door de diepere oorsprong
van de aangeduide behoeften na te gaan zullen we tot het inzicht komen dat zij ook
werkelijk fundamenteel zijn.

Oorsprong van de fundamentele behoeften
We zullen trachten aan te tonen dat de behoefte tot handhaving en ontplooiing van
zichzelf, enerzijds, en de behoefte tot contact en wisselwerking met het 'andere',
anderzijds, wortelen in de diepste zijnswijze zelf van de mens. De twee besproken
groepen van behoeften zijn niets anders dan de doorbraak, in het psychisch leven,
van de fundamentele eigenschappen in de zijnswijze van de menselijke persoon,
zoals we nu zullen aantonen.
De mens is een persoon of een 'Ik' dat wil zeggen een op zichzelf staand wezen,
een afgesloten wezenskern, die echter niet in zichzelf de laatste grond bezit van zijn
bestaan. M.a.w. de mens is wel een op zichzelf zijnd wezen, doch heeft een in zichzelf
onvoldoende bestaan.
De mens is inderdaad zichzelf niet genoegzaam op geen enkel niveau van zijn
bestaan. Biologisch wordt hij voortdurend 'gevoed' met toe-
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voer uit de biologische sfeer. Doch ook op sociaal-psychologisch niveau wordt zijn
persoonlijkheid in haar inhoud en werking opgebouwd uit het onafgebroken contact
en de psychische wisselwerking die met de medemensen vanaf de geboorte bestaat.
Het gehele gedachtenleven is in aansluiting met de sociale levenssituatie ontstaan,
en het gevoelsleven zit met duizenden draden verweven in dat van andere mensen.
Op het metaphysisch niveau is de mens een deel-hebben aan het absolute Zijn;
zijn persoonlijkheid is niet op een bepaald ogenblik in de tijd geschapen en daarna
losgemaakt uit de handen van de Schepper, maar zijn bestaan zelf is een participeren
aan het absolute bestaan. Zo staat de mens in een onafgebroken constituerend verband
met wat niet zijn individueel Ik is. Zijn persoonlijkheid is een levenskern, voortdurend
gevoed uit het contact met de biologische, sociaal-psychologische en metaphysische
levensstroom.
Zijn lichaam, zijn psychè en zijn geest zijn een vervlochten zitten in het andere,
een bestaan in en uit het andere; vandaar dan ook een 'honger' naar het andere met
diezelfde wezensdrang, waarmee de mens streeft naar de handhaving van het eigen
Ik. Immers alleen in de actieve participatie met het andere handhaaft hij het eigen
persoonlijk zijn.
Daarenboven is de mens ook een zichzelf bewust wezen. Daardoor beleeft hij
zichzelf in een primaire, onuitgesproken ervaring van wat hij is. Niet in die zin, dat
de mens rechtstreeks bewust zou zijn van de metaphysische structuur van zijn bestaan,
d.i. van zijn wezenlijke zelfstandigheid en afhankelijkheid; doch zó, dat de primaire
wijze van zichzelf beleven de stempel draagt van wat en hoe hij is. Het lijkt ons
verantwoord te beweren, dat de mens impliciet, maar fundamenteel zichzelf ervaart
in de vorm van een 'op zichzelf zijn', met de daaraan verbonden psychische drang
tot handhaving en ontplooiing van zichzelf; en tevens als een 'diep afhankelijk zijn',
waarin de spontane en 'natuurlijke' behoefte wortelt om contact te zoeken en te
onderhouden met alles waaruit zijn bestaan voortdurend wordt 'gevoed'.
De dubbele complexe tendenz tot zelfhandhaving en contact, die in veranderlijke
doses de gehele menselijke activiteit doordringt, kan dus begrepen worden als de
psychische manifestatie van de persoonlijke wezensvorm van de mens. Men begrijpt
dan ook de innige versmelting der twee behoeften; ze zijn immers niets anders dan
de uiting van de twee aspecten van zijn éne wezen: een zichzelf zijn uit het andere.
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Philosophie in Duitsland
Overwegingen bij het Philosofen-Congres in Fulda van 29 April-2
Mei 1950
door prof. dr Georg Siegmund
EéN enkel philosophisch orgaan in Duitsland heeft de stormen der laatste twee
wereldoorlogen doorstaan, als een symbool van het feit, dat dit orgaan bewust een
niet aan tijd gebonden philosophie beoefent en elke op het ogenblik of een geestelijke
tijds-mode afgestelde zucht naar originaliteit afwijst. In het jaar 1888 gesticht - slechts
door een verbod van twee jaar gedurende de laatste oorlog onderbroken - geeft het
kwartaalblad 'Philosophisches Jahrbuch' thans zijn 60e jaargang uit. Naar aanleiding
van dit jubileum had de redactie medewerkers en vrienden uitgenodigd voor een
philosofencongres in Fulda. Er waren ongeveer 120 deelnemers; het voorzitterschap
bekleedde Prof. Hans Meyer uit Würzburg.
In een tijd, waarin Gevatter Schuster en Schneider over Sartre disputeren, waarin
het existentialisme een tijds-mode is geworden en in brede kringen gehuldigd wordt
- waarvan zich zelfs het theater heeft meester gemaakt - kan de philosophie niet
gelden als een aangelegenheid van wereldschuwe geleerden, die zich uit het geraas
van de 'tijdmachine' hebben teruggetrokken in een stil zijdal van het leven, om zich
te verdiepen in hun philosophieën. Als dit zo ware, zou men waarlijk moeten zeggen:
laat de doden de doden begraven, maar volgt gij het praktische leven! In de wereld
staat de politieke strijd op de voorgrond.
In welke situatie wij ons heden bevinden, weet een ieder. Het is ook bekend, dat
Paus Pius XII kort geleden vol bezorgdheid verklaard heeft, dat - als de ontwikkeling
zo verder gedreven zou worden als thans het geval is - het ogenblik moet komen,
waarop de koude oorlog in een werkelijke overgaat.
Een van de laatste grote politieke gebeurtenissen, voorafgaande aan het conflict
in Korea, is toch ongetwijfeld de overwinning van Mao Tse Tung in China. Wie is
de nieuwe heerser in China, die over meer mensen gebiedt dan Stalin in Rusland?
Tschian Kai Chek was soldaat en heeft als opperbevelhebber de macht aan zich
getrokken. Mao Tse Tung is echter noch als soldaat, noch als diplomaat omhoog
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gekomen. Hij stamt ook niet uit de oude adel, doch is een boerenzoon uit Hunan.
Oorspronkelijk is hij letterkundige, ideoloog en hij werd groot als verkondiger van
revolutionnaire ideeën. Begaafd als schrijver, philosoof, redenaar, politicus en
organisator heeft hij uit zijn studie van de werken van Marx, Engels, Feuerbach en
Lenin zijn communistisch gedachtengoed geschapen. Vanuit een kleine cel van eerste
aanhangers in Peking trad hij daarmee in de openbaarheid. Hij codificeerde het in
verschillende boeken, die de geloofsbelijdenis van de Chinese communisten vormen
en waaruit menig soldaat citaten in zijn rugzak draagt. Bijna hetzelfde kan van Stalin
gezegd worden. Wie Stalins sovjet-catechismus over het historische en dialectische
materialisme kent, weet dat ook daarin de gedachten van het Duitse materialisme
van de vorige eeuw tot aan het eind toe zijn uitgedacht. Daarin worden geciteerd:
Hegel, Marx, Feuerbach, Engels ... Het is dus - zo moeten we vaststellen, Duitse
philosophie, die in een voortvretende brand de helft van de wereld omvat houdt en
op het punt staat ook de andere helft in vlam te zetten.
Met het bewuste en met nadruk aangewezen doel, deze soort philosophie te
bestrijden, hebben de vaders van het 'Philosophische Jahrbuch', onder wie zich namen
als Graaf Hertling en Gutberlet bevinden, meer dan 60 jaar geleden dit orgaan gesticht,
waarin een gezonde, zich op de tijd daarvóór oriënterende, critisch voortbouwende
philosophie tegenover de ontaarde tijdsmoden geplaatst zou worden.
Is deze 'philosophia perennis', die in het philosophische jaarboek sinds lang
beoefend werd, nog heden gerechtvaardigd, of is er intussen - zo moeten wij ons
toch afvragen - in onze tijdsphilosophie een geestelijke macht gegroeid, die in staat
is de wereldmacht van het materialisme te bestrijden en te overwinnen? Nu, het lijdt
geen twijfel, dat heden in de Duitse philosophie een gezondere bezinning doorbreekt,
doch aan de andere kant mag niet voorbijgezien worden, dat in onze tijd, die geest
van het individualisme waarvan gedurende de laatste eeuw Nietzsche als een
brandpunt beschouwd kan worden, - die een grotere invloed op vooraanstaande
denkers van het ogenblik als Jaspers, Heidegger en Nicolai Hartmann uitoefent dan
men gewoonlijk gelooft - zichzelf uitput. Het experimentum medietatis, waarvan
Walter Rehm spreekt, de poging tot een absolute autonomie van de mens, die een
goddelijke oorsprong voor zijn souverein weten als een ondragelijke gedachte afwijst,
wordt verder voltrokken; men gelooft nog niet, dat dit experiment een negatief
resultaat zal hebben. Deze soort philosophie vermag niet de gestoorde orde in de
wereld te herstellen, omdat zij immers geen enkele orde kent, integendeel:
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geneigd is elke orde als een verschaald omhulsel te beschouwen, dat terwille van
een innerlijke waarachtigheid telkens weer moet worden opengebroken. Geestelijke
sanering kan slechts dan tot stand komen, wanneer eerst de orde, waarin een verziekte
wereld moet worden teruggevoerd, gezuiverd is.
Hoe gaarne men ook - zoals Th. Litt kortgeleden zei - verschillende
compromitterende hoofdstukken in de geschiedenis der verschillende wetenschappen
stilzwijgend voorbij gaat, deze worden ver in de schaduw gesteld door datgene wat
er in de philosophie is voorgevallen, waar zich toch 'uitschieters' naar boven en onder
hebben voorgedaan, die hun gelijken niet hebben. Soms heeft het de schijn, alsof de
diepste gedachten voor niets gedacht zijn, alsof een vijandelijke demon de grootste
inzichten der mensheid teniet gedaan heeft en deze vervangen door waandenkbeelden.
Bij de verschillende wetenschappen wordt het als vanzelfsprekend beschouwd,
dat deelname er aan een strenge tucht van methodische discipline eist. Wie hier de
exacte methode niet geleerd heeft, mag niet meepraten. In de philosophie schijnt het
dikwijls anders te zijn. Hier meent iedereen te kunnen meepraten, ja te móeten
meepraten. En hier zijn het juist de stemmen der niet-bevoegden, die zich luider en
doordringender laten horen dan de stemmen der competenten, die liever bescheiden
terugtreden en er eer toe geneigd zijn te getuigen van hun niet-weten dan van hun
weten. Steeds zijn de niet-bevoegden geneigd, de kracht van het scheppende leven
te verheerlijken, zijn onuitputtelijke scheppingskracht, die zich daarin juist
manifesteren moet, dat het een hoeveelheid wereldbeschouwingen voortbrengt die
zogenaamd alle het stempel der originaliteit in zich dragen. Tengevolge van deze
grondhouding komt het tenslotte daartoe, dat alle inzichten die de mensen met elkaar
gemeen hebben, als niet essentiëel terzijde gesteld worden. Wordt de waarde van de
philosophie gemeten aan de in velerlei opzichten elkaar tegensprekende stemmen,
dan is het bindende der ene waarheid tot nutteloosheid gedoemd, het scheidende
echter in velerlei vorm heilig verklaard (Litt). Dan moet het onverbiddelijk komen
tot datgene wat wij ook in het jongste verleden beleefd hebben: dat zich elke mensenen rassengroep in het bolwerk van haar wereldbeschouwing terugtrekt, in de
wereldbeschouwing van haar visioenen, die opstijgen uit het bruisen van het bloed
en die te velde trekt tegen alle anders 'schouwenden' met dat fanatisme, dat niet uit
te drijven is en dat het jongste verleden zulk een verschrikkelijk aanzien gegeven
heeft. Elke realistische verloochening van de ene waarheid die door de geest kan
worden aan-
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genomen, drijft de mensen uit elkaar en tenslotte in de oorlog van allen tegen allen.
De diepste overtuiging van alle deelnemers aan het philosofencongres te Fulda was,
dat de sophistische ontleding der ene waarheid het voornaamste euvel van onze tijd
vormt, dat overwonnen moet worden; niet door een dictatoriale machtsspreuk, die
een bepaalde wereldbeschouwing tot verplichte geloofsbelijdenis van millioenen
verklaart, doch door de eerlijke wil de ene waarheid geheel zonder eigenbelang te
dienen. Slechts deze wil alleen vermag de gescheiden mensengroepen nog te
verenigen, ze te bevrijden van de bekrompen affecten, die scheiding en scheuring
veroorzaken. Het was geenszins zo, dat alle in Fulda verzamelde philosofen het in
elk opzicht met elkaar eens waren. Het was ook niet een congres van uitsluitend
katholieke philosofen; er werden zelfs twee hoofd-voordrachten door protestanten
gehouden. Men had het op prijs gesteld vertegenwoordigers van alle richtingen, in
zoverre zij bereid zijn een philosophia perennis te dienen, uit te nodigen. Br werd
bijzonder veel tijd ingeruimd voor de discussies.
De eerste voordracht, door de president, had een programmatisch karakter, over
'Die Aufgabe einer philosophia perennis'. De uitdrukking 'philosophia perennis' stamt
uit de renaissancetijd van Augustinus Stenchus en werd door Leibnitz overgenomen.
Zakelijk is deze philosophie niet identiek met een bepaald systeem, het is veeleer
een voortdurend verder bouwen aan een zeker waarheidsbezit, waarvoor de Grieken
de grondslag gelegd hebben en dat de grote denkers bewaard en uitgebreid hebben.
Niet alle problemen worden te allen tijde doorzien. Er bestaat geen volkomen
opnieuw-beginnen; er zijn slechts nieuwe, op de bestaande basis op enigerlei wijze
uitgebouwde inzichten, die met nieuwe methoden door een geniale denker ontdekt
worden. Er bestaat een zekere waarheid, waarvan de fundamenten logisch en in de
grond ontologisch zijn, d.w.z. in het zijn zelf liggen. De philosophia perennis houdt
vast aan de waarde der hoogste principen. Ze wordt door zaak-problemen bepaald
en kan juist daarom niet van de historische methode, zoals deze reeds door Aristoteles
gehandhaafd werd, afzien. Nog zijn de uitkomsten van het middeleeuwse
philosopheren geenszins allemaal ten volle nutte gebruikt. Hoe geheel anders zou
Kant zijn problemen opgelost hebben als hij Duns Scotus gekend had! Het is dus
geheel onjuist, als men heden zegt, dat we de uitkomsten der Baeumker-school niet
nodig hebben. De philosophia perennis is geenszins identiek met het heden
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veel besproken begrip ener christelijke philosophie. Want philosophie is wetenschap,
bedreven met het natuurlijke middel van ons denken. Daarom moet een
philosophie-college geen morgenwijding worden. Wat de inhoud betreft komt de
philosophia perennis overeen met een theïstisch-theologische wereldbeschouwing.
Als zodanig is ze vijandin van alle eenzijdige 'ismen', zoals heden b.v. het
sociologisme. Philosophie moet in verband met de vorderingen van het weten
medewerken aan de uitbouw van een universeel wereldsysteem, steeds slechts een
open, d.w.z. een voor nieuwe inzichten en problemen openstaand systeem zijn. De
discussie zowel als een volgend referaat van de Würzburger docent Schwarz draaiden
om het probleem van een christelijke philosophie, d.w.z. een philosophie die niet
slechts met het christendom te verenigen is, doch die de christelijke existentie tot de
grondslag van het philosopheren maakt.
Tot het congres was ook de Zwitserse philosofe Magdalena Aebi uitgenodigd.
Tengevolge van de culturele isolering van Duitsland, die nog steeds de gezonde
culturele uitwisseling bemoeilijkt, was haar Anti-Kritiek op Kant tot nu toe in
Duitsland nog steeds tamelijk onbekend gebleven. Komend uit het Nieuw-Kantianisme
heeft zij in haar werken 'Kants Begründung der deutschen Philosophie' (Basel 1947,
107 en 525 pag.) een beslissende kritiek geleverd op die philosophie, die sinds honderd
jaar als de 'Duitse philosophie' gold. Zo noemt Windelband in zijn bekend 'Lehrbuch
der Geschichte der Philosophie', dat sinds meer dan vijftig jaar in het studieprogram
van onze universiteiten voorop staat, het systeem van Kant en de op hem verder
bouwende systemen uit de tijd na hem 'de Duitse philosophie'.
Wel waren er en zijn er daarbuiten nog vormen van philosophie, wel was er en is
er een zeer belangrijke critiek op het Kantianisme. Doch deze stemmen drongen niet
door.
Welke is nu de basis van het Kantianisme? Het is ongetwijfeld de transcendentale
gedachte, de bewering der afhankelijkheid van onze ervaring van de functies van het
subject. En wel moet de verhouding zo zijn, dat het subject de gesteldheden van het
ervaringsobject of dit zelf voortbrengt. Het Ik is voor Kant 'de bron der wetten in de
natuur'. Als een gevolg daarvan kunnen de wetten der natuur a priori onderscheiden
worden, d.w.z. men behoeft deze onderscheiding niet uit de ervaring te putten. Zonder
dat het nodig is de ervaring te raadplegen, kan het object onderscheiden worden door
de analyse van de functies van het subject, dat de gesteldheden van het object, resp.
de wetten der natuur voortbrengt. Daarin bestaat juist de 'Copernicaanse wending',
die de basis van het Kantianisme uitmaakt:

Streven. Jaargang 4

368
om het object te onderscheiden, moet men met de analyse van het subject beginnen.
Voordat ik enigerlei ervaring opdoe, draag ik in mij, in 'mijn gemoed' - zoals Kant
graag zegt -, de wetten van het object zelf. Derhalve is deze philosophie
subjectivistisch; want ze gaat uit van de analyse van het subject. Wel heeft het
Kantianisme zelf de aanduiding 'subjectivistisch' steeds beslist afgewezen, om zichzelf
aan te dienen als 'idealisme'. In zeer zware en duistere ontwikkelingen bouwt Kant
een systeem van aprioristische aanschouwingsvormen en categorieën op, dat het net
moet zijn, dat zich sluit om het menselijke verstand bij het onderscheiden van de
'dingen op zichzelf'. In de grond onderscheidt hij echter niet de dingen op zichzelf,
doch slechts zich zelf. De centrale partij van deze afleidingen vormt als het ware een
ondoordringbaar oerwoud, waarin eerst hier en daar een opening geslagen is. Nu
toont Magdalena Aebi aan, hoezeer het gehele Kantianisme van 'het overnemen van
onbegrepen stellingen leefde, waarvan de grondslagen dus in het geheel niet
onderzocht waren; daaruit vloeide een verwarring voort die niet te overzien was,
vooral in de onderscheidingstheorie'. Fichte zelf was zo eerlijk te erkennen dat hij
de afleidingen van Kant niet doorzien had. Hij neemt uit affectieve beweegredenen
Kants, uitkomsten over. Zijn zeer veel geciteerd, maar slechts zelden goed begrepen
woord 'welke soort philosophie men kiest hangt af van wat voor een mens men is',
heeft bij hem niet de vage betekenis die men er gewoonlijk aan toekent, doch een
wel zeer bepaalde. In een beslissing uit 'affect' en 'willekeur' kiest Fichte de
philosophie, die de geweldige macht van het Ik verkondigt. Wie zich van de
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van dit Ik bewust wordt, gelooft aan de
zelfstandigheid ervan 'uit neiging'.
Deze houding van Fichte moet eigenlijk die van alle Kant-imitatoren geweest zijn.
Kant heeft voor het Duitse subjectivisme, dat toen opkwam, de deur breed
opengeworpen. Fichte poneert het absolute Ik niet alleen zich zelf maar ook de wereld
naar materie en vorm. Het neemt hier reeds de functie over van de scheppende God.
Bij Schelling komt het tot het absolute, tot God, bij Hegel tot de 'absolute Geest', die
zich als kosmos der begrippen, als natuur en wereldgeschiedenis ontwikkelt. In de
grond is deze 'zelfvergoding' atheïsme. Doch eerst Nietzsche heeft de moed het
pantheïstische systeem van Hegel van dit masker te ontdoen en openlijk te
verkondigen: 'De oude God is dood!'
De romantiek voedde deze geest, die zich zonder weerstand in de oneindigheid
van het eigen Ik vermeit, volgens het door Fichte opgeworpen thema: 'Alle
beperkingen moeten verdwijnen, het oneindige
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Ik moet als het enige en het alles alléén overblijven.' De romanticus wil in het 'bewust
zijn van de oneindige scheppingskracht van de geest' natuur zowel als 'Dichtung' als
een magiër voortbrengen. Hij is 'schepper zonder grenzen'. Het onvermijdelijk gevolg
daarvan is een algemene geestelijke ziektetoestand, die Max Scheler aldus schildert:
naast vormloze nebulositeit staat donquichotachtige overschatting van eigen krachten.
Ludwig Plant beschrijft de toestand als een soort schizophrenie, als negativistische
afweer van het Ik tegen het Niet-Ik, tot het ten slotte in autistische vereenzaming
vervalt, wet en God voor zichzelf. Deze geest kan men volgen tot in de 'revolutie
van het nihilisme' (Rauschning).
Magdalena Aebi heeft het nu ondernomen, met philologische nauwkeurigheid de
fundamentele afleidingen van Kant critisch te onderzoeken. Zo komt ze tot een
anti-critiek van zulk een omvang, als tot nu toe nog niet was geleverd. De meeste
Kantianen hebben de beginselen van de meester dogmatisch aangenomen, zonder
zijn motivering te doorzien. De uitkomst van de anti-critiek is vernietigend. 'Er blijft
dus van Kants transcendentale aesthetiek geen steen op de andere'. Bij de
metaphysische deductie der categorieën zegt ze: 'Het Kantiaanse systeem der
metaphysiek stort dus ineen'. Over de transcendentale deductie schrijft ze: 'We hebben
gezien dat alle tien deducties, die Kant in de eerste en tweede serie der transcendentale
deductie opstelt, door begripsvervalsing tot hun slotsom komen. Ze zijn dus zonder
waarde. Van dit systeem blijft dus niets over, want er blijft van zijn fundamenten
niets over.' Zij komt tot de conclusie: 'Kant heeft dus noch een transcendentale
aesthetiek, noch een transcendentale logica opgebouwd en daarmee noch een
mathematiek als apodictisch inzien (apriori) van voorwerpen der ervaring, noch een
metaphysiek als besef van het karakter er van. Hij heeft dus geen transcendentale
philosophie als wetenschap gegrondvest. Daar er echter in de demonstratieve
wetenschappen ook helemaal geen besef van het type bestaat, zoals Kant aannam,
blijft de vondst van de transcendentale philosophie over, alsook een transcendentale
aesthetiek en een transcendentale logica. De problemen die de transcendentale
philosophie had moeten behandelen, bestaan in het geheel niet.' 'De roem van het
systeem van Kant berust werkelijk op de onbegrijpelijkheid van de critiek van de
zuivere rede. Zonder deze onbegrijpelijkheid en de daarmee gepaard gaande
ondoorzichtbaarheid van Kants argumentering is deze roem ondenkbaar... De
overweldigende indruk van Kants philosophie is dus op motieven buiten de
wetenschap gegrondvest en werd eerst mogelijk door de ondoorzichtigheid van de
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Kantiaanse argumentering, dus door het feit dat men Kant niet begreep.' Ook de
verwarde toestand der huidige philosophie wijt M. Aebi aan de nawerking van Kant,
zoals deze vooral in het zogenaamde Neo-Kantianisme weer werkzaam werd. Ze
toont tot in bijzonderheden de invloed dezer werking aan tot in het existentialisme
van tegenwoordig, tot in Jaspers en Heidegger.
Ofschoon Magdalena Aebi geen eigenlijk theologische wetenschappelijke kennis
bezit en slechts iets weet van protestantse godsdienstphilosophie en theologie, heeft
zij toch terecht begrepen, dat het doordringen van het Kantiaanse denken 'de
protestantse theologie sinds Schleiermacher als het ware de grond onder de voeten
weggemaaid heeft'. Het is te betreuren, dat ze de katholieke godsdienstphilosophie,
waar de situatie geheel anders is, niet kent en ook de Kant-critiek van deze zijde (b.v.
Sentroul, Geyser, Nink, Maréchal) niet erin betrekt.
De critische beschouwing van de geschiedenis der philosophie is tegenwoordig
iets zeldzaams. Bijna iedere denker meent op eigen gelegenheid opnieuw te moeten
beginnen. Hij kan dit niet en komt er daarom gemakkelijk toe ongetoetste meningen
over te nemen. Dat is heden vooral het gebrek van de existentie-philosophie. Ook
daarvan laat Aebi niet veel over, Heidegger vat Kants critiek van de zuivere rede op
als 'grondslag der metaphysiek', een onderneming die hij van plan is te herhalen.
Maar ook bij hem is aan te tonen, 'hoe buitengewoon weinig-diep Heidegger in het
program van Kant is doorgedrongen. Slechts de uiterst ondoorzichtige taal van
Heidegger verhindert, dat de onbeduidendheid van zijn inzichten en uitkomsten naar
voren treedt'. 'Bij Heidegger kan aangetoond worden, dat deze onduidelijke taal
uitkomsten voorspiegelt waar er helemaal geen zijn.'
Na dit alles wordt Magdalena Aebi's slotoordeel over de Duitse philosophie, voor
zover deze Kants sporen volgt, begrijpelijk, hoe streng en onverbiddelijk het ook
klinkt: 'In de huidige Duitse philosophie wordt een maximaal-duistere taal, een beslist
ondoorzichtige stijl gebezigd. Deze stijl draagt de grootste gevaren van desoriëntering
in zich. Wij echter wilden de lezer oriënteren. Een zekere scherpte van uitdrukking
was dikwijls nodig om de 160 jaar oude nevel te doorbreken, die over het behandelde
gebied hangt.'
De aangevoerde citaten van M. Aebi zijn genomen uit haar Kantboeken, waarvan
zij de grondgedachten in een lezing op het congres naar voren bracht. Zij ondervond
daarbij, dat er in Duitsland zeer zeker nog een andere soort philosophie is, die zich
sinds zeer lang
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critisch van Kant gedistanciëerd heeft, en die bewust de geschiedenis der problemen
critisch doorvorst, om zonder enige zucht naar originaliteit steeds daar verder te
werken, waar ze aan de aandacht van de laatste generaties zijn ontglipt.
Een breed uitgesponnen uiteenzetting heeft zich op het Congres te Fulda ook bezig
gehouden met de philosophie van het existentialisme, vooral met Heidegger, die kort
geleden zijn 60e verjaardag vierde. Drie en twintig jaar geleden verscheen het eerste
deel van zijn opzienbarend boek 'Sein und Zeit', dat tot nu toe onvoltooid is gebleven
en volgens mededelingen van de schrijver ook nooit afgesloten zal worden. Zoals
vooral Llambios de Azevedo - Montevideo - in zijn referaat uiteenzette, vertoont
deze philosophie zeer duidelijk 'twee gezichten'. Meent men het ene 'gezicht' te
hebben vastgelegd, dan gaat Heidegger daar onmiddellijk tegenin. De opvatting, die
Heidegger van de mens ontwikkelt, kent geen God, geen bovenaardse werkelijkheid.
Toch ontkent Heidegger, dat zijn philosophie atheïstisch is. De vrijheid die de mens
gegeven is, bestaat niet in de mogelijkheid te eten van de boom van kennis van goed
en kwaad, doch in de vrijheid tegenover de dood, de vastberadenheid om aan de dood
te denken zonder hoop op een 'ander leven', als een handelen zonder illusies. Er
bestaat ook een geweten, maar zonder wetgever, een schuld zonder verlossing; er is
een 'niets', waaruit het zijnde ontstaan is zonder schepper, een 'licht' zonder het Woord
Gods, een in-de-wereld-zijn zonder tegenbegrip van het Corpus mysticum Christi
(Azevedo). Niet ten onrechte hebben veel critici de philosophie van Heidegger een
verwereldlijkte theologie genoemd, waarvan de inhoud antichristelijk is. Men heeft
van een verkapte vijandschap tegen het christendom gesproken, van een stilzwijgend
veronderstellen van het huidige ongeloof. Daarvoor pleit ook, dat Heidegger in zijn
nieuwste boek 'Holzwege' Nietzsches woord 'Gott ist tot' overneemt en het duidelijk
tot het zijne maakt. Juist deze passage is de weerspiegeling van gedachten die
Heidegger in colleges tijdens het Derde Rijk - welks ideologie hij een tijdlang diende
- naar voren heeft gebracht.
Heidegger maakt er aanspraak op, als eerste denker sinds Aristoteles de vraag naar
het wezen van het zijn opnieuw gesteld te hebben, naar het 'zijn van het zijnde'. Hij
heeft echter op deze vraag nog geen antwoord gegeven. Als hij daarop evenwel
antwoord geven zal - zo verklaart hij - zou daarmee een geheel nieuw tijdperk in de
geschiedenis der mensheid beginnen. Op deze pretentieuze bewering zegt Azevedo:
Lost hij de vraag niet op, dan zal er over hem ge-
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oordeeld worden als over die man in het Evangelie, die de fundamenten voor een
toren gelegd had, doch niet in staat was deze op te bouwen.
Is deze vraag naar het 'zijn van het zijnde' tot nu toe inderdaad niet beantwoord,
ja is deze tot nu toe - tot aan Heidegger - in het geheel niet gezien? Daarop kunnen
we Heidegger als antwoord geven: Neen! Het antwoord bestaat - zeer kort - uit het
volgende: Als we gedwongen zijn te vragen naar het eigenlijke wezen van het zijn,
als we naar een antwoord op deze vraag moeten zoeken, dan is deze stand van zaken
er reeds een bewijs voor, dat het zijn niet in ons Ik gegrondvest is: verder is het een
bewijs voor het feit, dat het zijn niet uit zichzelf te bewijzen is. Beide noemen we
de 'contingentie' van het zijn, zijn blote feitelijkheid, die in zich geen noodzakelijkheid
bergt. Zo gezien moet de kern van het zijn voor ons immers min of meer verborgen
blijven, waarbij wij nooit tot op de oorzaak komen, vooral omdat we deze oorzaak
niet in ons dragen. Is echter met dit alles de contingentie van het onverklaarde zijn
aangetoond, dan kunnen we de verklarende oorzaak slechts in een ander, in een zich
zelf genoegzaam en uit zich zelf begrijpbaar wezen zoeken. En juist dit wezen noemen
we God. Zo is de onvolkomenheid en de onvoltooidheid van het probleem van
Heidegger zelf een overweldigend bewijs voor het bestaan van God. Dat is de
duidelijke, niet weerlegde en niet weerlegbare waarheid, die de philosophia perennis
steeds hooggehouden en verdedigd heeft en waarvan ook - zij het dan met tegenzin
- zelfs de philosophie van Heidegger getuigen moet.
Vooral een referaat van J. Hommes hield zich op het congres tot in bijzonderheden
scherp bezig met het existentialisme. Uitgaand van het zwervende in de moderne
mens, wees hij op het doel van de mens dat volgens Heidegger eerst in de
scheppingsdrang naar voren komt. Het zijn ontstaat slechts in de daad van de mens.
Daardoor wordt ook de ommezwaai van Heidegger naar de literatuur begrijpelijk.
Heidegger is veel meer dichter dan denker, maar geen geleerde, - een slotsom waartoe
de discussie leidde.
Hoe belangrijk ook de andere voordrachten op het congres waren, wij kunnen er
hier niet op ingaan. Bijna alle zullen verschijnen in het feestnummer van het
philosophische jaarboek, dat uitgegeven wordt naar aanleiding van het 60-jarig
jubileum (Heft 2 en 3 van deze jaargang).
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Arthur van Schendel
I
door J. Noë
Van het onbereikbare romantische verlangen naar verstilde levenswijsheid.
WEINIG schrijvers hebben zich zo systematisch buiten alle literaire groeperingen
gehouden als Arthur van Schendel, weinigen hebben zich zo weinig bekommerd om
het grote publiek. Dit verklaart waarom er rondom van Schendel iets van een mysterie
hangt; en het blijft steeds moeilijk daar doorheen te breken, tenzij... door de
aandachtige lectuur van geheel zijn oeuvre.
Over hem werd nog betrekkelijk weinig geschreven. Greshoff1) deelde ons niet
veel bijzonderheden mee; de dissertatie van R. Pulinkx2) genoot niet wat men algemene
bijval pleegt te noemen, ofschoon alle latere van Schendel-specialisten er een groot
aantal nuttige gegevens kunnen vinden. Wie het boek wil gebruiken voor wat het
bedoelde te geven, zal de auteur geen boos hart toedragen. Naderhand heeft 's
Gravesande3) het werk van Pulinckx overgedaan, en slechts op een paar onjuistheden
van zijn voorganger kunnen wijzen. 's Gravesande heeft echter het voordeel meer te
vertellen over van Schendel zelf, een aantal bijzonderheden over aparte werken, over
de opvatting en de werkwijze van de romancier, die we niet graag zouden missen.
Een eerste blik op de bonte verscheidenheid van het gehele oeuvre is ten andere
niet bijzonder aanmoedigend om zich geroepen of aangedreven te voelen de eenheid
te gaan zoeken in deze veelheid.
Het is onze bedoeling daartoe een poging te wagen, iets als een principe van
eenheid te ontdekken, waardoor het uitgebreid werk van van Schendel tot zijn
essentiële elementen wordt teruggebracht. Daarbij gaan we bijna uitsluitend uit van
het werk zelf: was van Schendel immers zelf niet van oordeel dat we hem langs die
weg moesten leren kennen4)? Het was zijn overtuiging dat dit mogelijk was.
We streven er dus niet naar om op de eerste plaats van Schendels

1)
2)
3)
4)

J. Greshoff, A van Schendel, Meulenhoff, A'dam, 1934.
Drs. Pulinckx, A. van Schendel, Pro Arte, Diest, 1944.
G.H. 's Gravesande, A. van Schendel, Zijn leven en werk, Meulenhoff, A'dam, 1949.
Zie 's Gravesande, Inleiding.
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persoon als zodanig te bereiken, maar wel om hem te benaderen zoals hij zich in zijn
vele geschriften fataal moest verraden, de auteur zoals hij schrijft, wat niet zonder
meer betekent: de auteur zoals hij is!
Wie rustig al de boeken van A.v.S. doorleest, constateert noodzakelijk een hele
reeks merkwaardigheden, die hem van alle andere schrijvers van verhalen sterk
onderscheiden. Aan die sterke originaliteit van onze auteur twijfelt niemand. Wat
juist opvalt is het grote aantal eigenaardigheden, zo groot dat het aanvankelijk
verbijsterend werkt, omdat hun onderlinge samenhang niet onmiddellijk duidelijk
is.
Laten we er enkele van opnoemen: het raadselachtige karakter van al zijn
hoofdpersonen; een 'gewoon' mens kunnen we bij hem amper ontdekken; vervolgens
het bevreemdende fatum, zijn dromerige fantasie, die meer dan eens naar het
onverstaanbare de wijk neemt; de steeds weer terugkerende sociale gevoelens van
de meeste helden, de eigenaardige wereld van hun verlangen, hun liefdesverlangen
inzonderheid; niet minder hun aparte godsdienstzin, met een onberekenbaar
schuldgevoel; het dwaze en grondig irrationele van vele daden; en in de stijl: de effen
gladheid en onbewogenheid waarmee alles verteld wordt. Kortom, weinig schrijvers
in ons taalgebied hebben gedurende deze halve eeuw zo vanzelfsprekend een aparte
plaats ingenomen als A. van Schendel.

Het verlangen
Zo we met een enkel woord het globale oeuvre tot ca. 1930 willen kenschetsen,
datgene wat het meest de kern benadert van waaruit van Schendel schreef, dan lijkt
ons het 'verlangen' de meest geschikte term om dat grote complex weer te geven.
We krijgen de indruk dat we daarmee in het centrum staan, en van hieruit, beter dan
vanuit welke andere idee ook het gehele veld kunnen overschouwen en orde scheppen
in de complexiteit.
We volgen dit 'verlangen' eerst in zijn grote trekken om er daarna al het overige,
in nauwere of lossere betrekking, omheen te hangen.
Drogon (1896) was nog overwoekerd door een fantastisch- romantisch verlangen.
Die raadselachtige figuur droomt van de mysterieuze robijn en de ring van Christus;
van Schendel heeft dit motief zo overgenomen uit zijn middeleeuwse lectuur en
zonder aanpassing gebruikt in dit eerste gepubliceerde verhaal. De ring met de
bloedsteen symboliseert het would-be mystisch getinte verlangen van Drogon, terwijl
zijn echt begeren hem trekt naar Ermgarde, de vrouw van zijn afwezige broer.
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Tot circa 1928 blijkt dit verlangen-motief inderdaad voor een groot deel niets anders
dan liefdeverlangen te omvatten. Toch is het dat niet uitsluitend. Aldus leeft Tamalone,
de hoofdpersoon uit de beide Zwervers, verdeeld tussen zijn groot maar onbestemd
verlangen naar teugelloze vrijheid, naar het zwerven, en zijn verliefdheid op Mevena.
Een Zwerver Verliefd: juister kon een titel de inhoud niet bepalen. 'Tamalone peinsde
waarom hij de passie zocht, die hem niets dan verdriet kon geven'5). Altijd weer moet
hij aarzelen tussen de lieve vrijheid en de onvrije of bindende verliefdheid, zonder
dat een van beide ooit volledig domineert. Schijnt de laatste in Een Zwerver Verliefd
de overhand te hebben, in Een Zwerver Verdwaald geraken beide elementen tot een
soort verzoening: Tamalone zal ten slotte toch huwen, en met een meisje dat hem
aan Mevena herinnert. Het is maar een halve vervulling van een lang gekoesterde
liefdedroom.
Overigens was er sedert Drogon veel gebeurd in van Schendels evolutie. De laatste
zwerver vooral kon het stellen met veel minder feiten en gebeurtenissen; het brandende
liefdeverlangen was getemperd in de vage atmosfeer van stiller geworden heimwee.
Rond Drogon staan nog een groot aantal mensen die we 'gewoon' kunnen noemen;
er zit nog veel spanning in het verhaal van de feiten, de verleiding van zijn
schoonzuster, de moord op de maarschalk, de opstand van de onderdanen en ten
slotte de gewelddadige dood van Drogon. Een Zwerver Verdwaald daartegenover,
moest niet meer eindigen met de dood, noch met een moeizaam verworven huwelijk,
of wat ook van dien aard, omdat de stemming het gewonnen heeft op de feiten, het
dromerige verlangen op de hartstocht voor een duidelijk omschreven zaak of persoon.
Daarheen heeft zich geheel de eigenaardigheid van van Schendel verlegd.
Die halve droom-atmosfeer wint nog meer veld in de volgende jaren. Het korte
verhaal De Schone Jacht (geschreven in 1897) was een voorloper geweest van Een
Zwerver Verliefd, en behandelt hetzelfde hoofdmotief, terwijl de andere kortere
verhalen uit de eerste jaren na 1900, zuiverder de droom-atmosfeer weergeven van
de tweede zwerver: Maneschijn (1904) is letterlijk de weergave van een droom en
een droomverlangen; Het Broos Geluk, De Minnaar en De Vreemdelingen (1906)
zijn in dezelfde toon geschreven.
Van de zachte weemoedigheid van Tamalone is er in deze korte verhalen iets
minder te bespeuren, de klemtoon ligt meer op het broze van het geluk, op de illusie
van de minnaar, het onbereikbare van het

5) Een Zwerver Verliefd, blz. 181 (uitg. 1904).
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verlangen, het verzwinden van het betrachte geluk. Maar dezelfde geest beheerst de
ganse productie van die jaren, liefde- en geluksverlangen dat evolueert naar een
etherische sfeer, naar de loutere droom, dat m.a.w. zeer vèr staat van de banale
liefdeshistorie.
In Een Berg van Dromen (1913) culmineert deze fantastische tendenz, jammer
genoeg op zo'n verwarde wijze dat dit nieuwe boek de gaafheid van de Zwervers
niet meer bereikt. We voelen er ook te veel opzettelijkheid in, te veel opgedrongen
levensfilosofie, lesjes als: hoe alle mensen het geluk zoeken dat in feite onvindbaar
is; dat het geluk niet te verkrijgen is, tenzij men het reeds in zich zelf heeft; en hoe
'het allermooiste is als iedereen van elkaar houdt'.
De Berg van Dromen is een opzettelijke mengeling van kabouters, nimfen, mensen
en dieren, die het idyllische karakter moeten schragen, maar die wijze levenslessen
staan los van een overigens moeilijk te volgen verhaal; het sprookje en de zedeles
vloeiden niet in mekaar.
Het zou nog twintig jaar duren voor van Schendel zich weer in dergelijke mate
overgaf aan het fantastische, n.l. in De Herinneringen van een Domme Jongen (1934),
en nooit meer in zulk uitgebreid verhaal als Een Berg van Dromen.
Het verlangen-motief laat hem daarom niet los; het gaat zich ontwikkelen in een
reëler milieu; de zuiver romantisch-fantastische periode is voorbij. Dat zullen we
dadelijk zien aan de algemene inhoud zelf van het verhaalde, maar het verdient onze
aandacht, op te merken dat het bijzondere natuur-kader van de eerste tijd nu totaal
achterwege blijft. De bosrijke wegen, de hoge beukenbomen, de broze stilte van de
nacht... maken een onafscheidbaar deel uit van de eerste romans; voortdurend bewegen
zich de personen te midden van, en verenigd met de natuur. Dit paste niet meer bij
een volgend stadium, bij verhalen waarin de atmosfeer geen hoofdbestanddeel meer
was.
Der Liefde Bloesems (1921), Rose Angélique (1922) en Blanke Gestalten (1923)
vertegenwoordigen die nieuwe schakel in de ontwikkeling: het verlangen valt nu zo
goed als samen met het zoeken naar het geluk in de liefde, zonder dat het tegenwicht
van het zwerven dit noemenswaardig komt verstoren. Van Schendel moet dit zeer
bewust hebben bedoeld, te oordelen naar de titels zelf: 'Der Liefde Bloesems' en 'de
dromers van liefde', de ondertitel van Rose Angélique. Het zal ons dus niet
verwonderen dat deze romans dichter bij de gewone liefdeshistories komen te staan,
juist omdat ze in een reëler sfeer betrokken werden; en dit is geen meevaller geweest
voor hun auteur.
De eerste overgang naar dit reëler liefdesthema is te vinden in de
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twee korte stukken Blidmonde en Het Vertrouwen, die van 1917 of even ervoor
moeten dateren. Er is weinig opvallends aan deze verhalen, tenzij hun verschil met
van Schendels vorige trant, en hun droevig einde, de fatale afloop van deze
geschiedenissen. Het eigenlijke happy end heeft van Schendel noch tevoren noch
later ooit gekend, en nu hij zich in deze jaren aan een soort ontleding wijdde van 's
mensen liefdeservaringen, kon de altijd min of meer fatalistisch gestemde auteur
nooit iets beters bedenken dan een weemoedig of tragisch einde.
Zijn mislukt drama Pandorra (1919) staat in dit zelfde teken. Tristan en Ysolde
(1920), een bewerking van het middeleeuwse gegeven, moeten we slechts in het
voorbijgaan noemen: zulk een verhaal strookte totaal met de geest van zijn bewerker
in deze tijd.
Der Liefde Bloesems (1921) werkt op een ruimere basis uit wat sedert 1917 enkel
in korte vorm geschiedde. Het speelt nog in het Firenze van Lorenzo il Magnifico,
- d.i. nog hetzelfde kader als de Zwervers - en vertelt de avonturen van Landro en
Dianora, hoe die elkaar vinden, telkens weer van elkaar vervreemden en op het einde,
na vele ontgoochelingen en veel leed, toch opnieuw gaan samenwonen. De volgende
roman Rose Angélique (1922) heeft een gelijkaardig onderwerp; weer een lang
verhaal, van de meisjes- en huwelijksjaren van Rose Angélique, die haar man verlaat
en na veel omzwervingen, oud geworden, weemoedig tot berusting komt.
Van zijn opzet, de bloesems en de dromers van liefde te beschrijven, is niet zo
heel veel terecht gekomen; beide romans blijven steken tussen spannende
feitenverhalen en de stemmings- en dromenwereld van vroeger. Een verrijkende
psychologie over de behandelde objecten wordt ons zeker niet geboden. Het enig
echte belang van deze boeken is dat ze meetellen in de evolutie van van Schendel,
en in zoverre niet onbesproken mogen blijven.
Verder komt nog ter sprake, welk ander gewichtig element, buiten het liefde- en
geluksverlangen, hierin nog een zeer bijzondere vermelding verdient, n.l. het thema
'zuiver zich zelf zijn'.
Het was allerminst te verwonderen dat een schrijver, die terecht een zekere faam
verworven had met zijn beide Zwervers, met een lang feiten-relaas zoals Der Liefde
Bloesems en Rose Angélique geen weg wist en zich bewust moest worden van hun
mislukking. Hoe zou een schrijver tegelijkertijd kunnen beschikken over een bijzonder
talent waaruit de Zwervers ontstaan waren, waarbij droom en fantasie domineerden,
en over een indringende psychologie en een sterke compositie, die nodig waren om
die latere romans tot een goed einde te
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brengen? Psychologie en constructie zijn altijd zwakke zijden van onze auteur
geweest.
Met Angiolino en de Lente (1923) trof hij ontzaglijk veel juister die echte maat
van realia om een stemmingsverhaal zuiver op te bouwen. Ondertussen is het
liefdesthema hieruit afwezig; het verlangen van de bedelaar Angiolino naar een
onbestemd geluk wordt zo verruimd en zo idyllisch vaag gemaakt als het tevoren
nog niet was gebeurd. Dit kort stuk behoort dan ook tot het allerbeste van wat van,
Schendel in zijn eerste dertig schrijvers jaren gepubliceerd heeft, door de volkomen
harmonie tussen werkelijkheid en droom, tussen inhoud en vorm; beide zijn in elkaar
opgegaan.
Hetzelfde jaar nog verscheen Blanke Gestalten (1923), de voortzetting van het
liefdesverlangen, zonder de bezwaren van de twee langere bovengenoemde romans.
Die 'blanke' gestalten - het woord wordt verder verklaard - zijn zeven vrouwenfiguren,
uit Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Onder de meest verschillende
levensomstandigheden beleven zij allen fundamenteel dezelfde ervaring; door alle
moeilijkheden heen, ontrouw, overspel, echtbreuk... geraken zij tot de vervulling van
hun drang naar liefde, zij het ook in een geheel andere vorm dan zij in hun jeugd
gedroomd hadden.
Sedert Blidmonde blijkt er op dit punt derhalve niet veel veranderd. Wel heeft van
Schendel een gaver expressie bereikt, de atmosfeer van zijn helden veel versoberd,
althans in Angiolino en in Blanke Gestalten.
***
Tussen 1923 en het verschijnen van Het Fregatschip Johanna Maria (1930) heeft
zich nogmaals voorgedaan wat na 1913 gebeurd was. Voor de tweede maal is de
schrijver een stap dichter bij de werkelijkheid gekomen. De frisse Verdichtsels van
Zomerdagen, geschreven voor 'de Telegraaf', tonen ons een van Schendel die niet
meer in het romantische verleden zit vastgekluisterd en zijn zintuigen de kost geeft
aan de eeuwig lachende Italiaanse Giovinezza, een open oog heeft voor bloemen en
bomen, kortom zij leveren het zekere bewijs dat hun maker verliefd is geraakt op
het bonte en blije Italiaanse leven rondom hem. Dat betekent nog niet, dat hij zich
totaal los- en vrijgewerkt heeft uit de greep van het verleden, nog minder uit al het
romantische van het verlangen; we krijgen eerder de indruk dat de ontwikkeling naar
een reëler inhoud slechts zeer geleidelijk geschiedt.
Merona, een Edelman (1927) is nog een compromis; die hoofdfiguur lijkt niet
veel op Dianora, Rose Angélique of de Blanke Gestalten, en

Streven. Jaargang 4

379
staat nog verder af van de romanfiguren na de jaren dertig. Merona is een edel mens,
hij betracht enkel goedheid en rechtvaardigheid, offert zich op voor zijn medemensen
en vindt amper een plaatsje in deze boze wereld. Hij hoort niet onmiddellijk thuis
bij een voorgaande of volgende periode, maar uit het vervolg zal het wel duidelijk
worden hoe hij bij een van Schendel past.
Het autobiografische Fratilamur (1928), de enige en dan nog bedekte mededeling
van de auteur over zijn eigen persoon, geven een klaarder idee van de op til zijnde
vernieuwing. Van Schendel heeft er in geformuleerd hoe bewust hij zich geworden
was van zijn romantisch-fantastische schrijfwijze, en geeft meteen zijn lichte afkeur
ervoor te kennen, op zulke manier dat we achteraf allesbehalve verwonderd zijn hem
een vrij grote koersverandering te zien maken.
Het lijkt wel dat hij zeer langzaam maar uit zichzelf dit inzicht heeft verworven.
Sinds de Zwervers was er niet veel van hem verschenen dat het publiek erg geboeid
had. De meest uitvoerige, zoals Der Liefde Bloesems en Rose Angélique losten de
belofte niet in die men sedert 1904 in hem gezien had; alleen enkele kortere schetsen
bereikten het vroegere peil, of streefden dat even voorbij. De twee Zwervers en
Angiolino hadden al dadelijk verscheidene herdrukken beleefd, maar al het overige
kwam voorlopig, ofwel helemaal niet ofwel met moeite aan een tweede druk toe.
Van Schendel was toen reeds in de vijftig. De aard zelf van zijn inspiratie had hem
gedoemd tot stagnatie. De vernieuwing kwam, even groot als verrassend.
Dit worden zijn beste jaren, en zo men over een halve eeuw nog over van Schendel
zal spreken, zal het te danken zijn aan een paar romans uit deze periodes.
Van een verwijderd Italiaans verleden heeft hij zich plots gekeerd naar het eigen
nationale terrein, wel niet naar het eigentijdse, maar er toch zeer dicht bij. Al die
Hollandse romans moeten hem veel voorstudie gekost hebben, en het heeft jaren
geduurd vooraleer hij in dat nieuwe milieu een gans nieuwe roman heeft geschapen.
Eerst met De Waterman, in 1933, is dat verwezenlijkt. Het Fregatschip (1930), Een
Eiland in de Zuidzee (1931), en Jan Compagnie (1932) vormen een overgang.
Vooral Het Fregatschip vertoont nog de sporen van de vroegere van Schendel, en
zeer bepaald in Jacob Brouwers verlangen om eenmaal eigenaar te worden van het
schip waarop hij heel zijn leven gediend heeft. Een vreemd en een dwaas verlangen
was het, plots al zijn krachten in te zetten, te sparen, aan oneerlijke sluikhandel te
doen, zich af te sloven voor een oud wordend schip, dat voor niets
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meer kon worden gebruikt. Dit schijnt alleen verklaarbaar zo we ons realiseren dat
het irrationele, onbestemde verlangen het meest typische kenmerk was geweest van
de auteur. Brouwers streven blijkt niettemin een vreemde en onverwachte transpositie
van de vroegere idee.
Met het Hollandse karakter van zijn werk was wel het hele milieu grondig
vernieuwd, maar een nieuwe problematiek, een nieuwe idee had hij nog zo maar niet
gevonden. Jacob Brouwers irrationele en onverantwoorde drang moet de eenheid
van het boek verzekeren, en niettegenstaande enkele artificiële delen is de schrijver
erin geslaagd deze eenheid tot stand te brengen; de man en de boot groeien geleidelijk
tot één onverbreekbaar complex. Brouwer wordt a.h.w. voortgedreven door een
instinct, buiten alle verstandelijke overpeinzing om. Dat is tegelijk ook de zwakke
kant van Het Fregatschip; maar het lag zeer zeker in de aard van zijn schepper.
Er zijn verder nog meer trekken in dit boek die veel gemeenschappelijks vertonen
met het vorige werk, we komen daar bij gelegenheid op terug.
Het geval van Een Eiland in de Zuidzee en van Jan Compagnie zit hem enigszins
anders. Van Schendel geraakte op dreef in zijn nieuwe wereld, maar weet er nog
weinig van te 'maken'. Een Eiland in de Zuidzee is een nauwelijks samenhangend
geheel; de helft van het boek handelt over de avontuurlijke lotgevallen van het Engelse
schip de Bounty; er steekt niet veel meer zin in dan die van een vreemde geschiedenis,
's Gravesande meent dat 'het werk ongetwijfeld ontstaan is uit de gegevens die de
schrijver verzameld heeft voor Het Fregatschip Johanna Maria'.
Aan Jan Compagnie werd meer zorg besteed, al blijft het per slot van rekening
'een breed opgezette historische wandschildering'6) waaraan weinig of geen idee ten
grondslag ligt.
Met De Waterman breekt de vernieuwing helemaal door, doch deze heeft zo goed
als geen verband meer met het verlangen, tenminste niet direct. Ook in het latere
werk, na de Hollandse periode, is er nauwelijks sprake van. De oudere van Schendel
heeft dan behagen gevonden in de kleinkunst en in het kroniekachtige verhaal, in
allerlei korte fantastische toneeltjes of in meer reële verbeeldingen van het leven. Ze
bevatten meer levensbezonnenheid en meer humor dan die uit zijn eerste schrijvers
tijd, maar ze missen te zeer diepere idee en echte eenheid. Slechts sporadisch en bij
toeval keert 'het verlangen' nog terug.

6) Woorden van Greshoff, aangehaald bij 's Gravesande o.c. blz. 70.
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Het zwerven - het kind
Na het 'verlangen' in zijn grote trekken te hebben gevolgd, zullen we makkelijker de
orchestratie van dit thema kunnen nagaan. Het voortdurend terugkeren van het
'zwerven' hebben we in het voorgaande reeds herhaalde malen aangestipt, alsook de
antithese en synthese van zwervers- en liefdeverlangen. In Fratilamur (1928)
vernemen wij dat het ronddolen de jonge van Schendel in het bloed zat. 'Geen verbod,
geen honger hield mij thuis'7). Eenzame ontdekkingstochten in de natuur waren zijn
liefste bezigheid; met de mensen sprak hij zeer weinig, maar hij knoopt kennis aan
met een Spaans avonturier. De jonge van Schendel heeft veel weg van de dromers
en de zoekers naar het onbestemde geluk die hij in zijn eerste periode tot de helden
van zijn boeken promoveert. En inzonderheid heeft hij door ervaring geleerd dat 'het
verlangen het vuur is dat meegegeven wordt'8). De verlokking van het avontuur werkte
zo op hem in, dat alleen een ziekte op een bepaald ogenblik een ontsnappingspoging
voorkwam.
Iets van een zwerver is terug te vinden in alle langere of kortere verhalen tot 1930,
en ook in de Hollandse periode is er iets van overgebleven. Het heeft de betekenis,
niet enkel een symbolische doch ook een zeer werkelijke, de uitdrukking te zijn van
het grote verlangen, van een ondefinieerbaar heimwee. Van Schendels verhalen
Dianora, Rose Angélique, ook De edelman Merona, en zo ongeveer alle personen
van enig belang, zijn in meerdere of mindere mate zwervers, en meestal heeft dat
zwerven te maken met een onrust, een heimwee.
Deze eigenaardige trek is niet dadelijk verdwenen omstreeks 1930. Jacob Brouwer
is daar al een sterk bewijs van, het hele verhaal van Een Eiland in de Zuidzee, ook
Jan Compagnie en zelfs de steeds rondvarende Waterman. Ofschoon de symboliek
en ook de reële betekenis ervan verdwenen was, bleef het zwerven de auteur dus nog
een tijdlang bij als vorm. Het ware wellicht niet te gewaagd om de speciale voorliefde
van Kasper Valk uit De Grauwe Vogels voor het zwerversvolkje met het
bovengenoemde in oorzakelijk verband te brengen.
Een tweede concomiterend element van het geluksverlangen is het nogal
eigenaardig terugkeren van het kind, als onmiddellijk voorwerp waaraan zich dat
verlangen wil voeden. Daar zijn inderdaad weinig dingen onder Gods hemel die zo
volmaakt het geluk kunnen afspie-

7) Fratilamur, blz. 20 (2e dr. Stols, Maastricht, 1935).
8) ibid. blz. 47.

Streven. Jaargang 4

382
gelen als het kind in al zijn onschuld, onbewogenheid en eenvoud. De meest boze
mens, de meest onrustige staat weerloos tegenover het vanzelfsprekend geluk van
een kind; alle mensen zou hij vluchten of haten, maar toch nog houden van de
onuitsprekelijke vervuldheid van een kinderlijk gemoed. Zo stond het reeds met
Drogon. Deze mensenschuwe zwerveling had op zekere dag een vondeling mee naar
huis gebracht en vond nu zijn geluk in zijn spel met het kind, totdat dit overreden
wordt en hem nog dieper ongelukkig maakt dan tevoren. Voor Tamalone was het
kind van Mevena, waartoe hij zolang was aangetrokken geweest en die nu gestorven
was, het symbool van zijn vroegere liefde. In Het Broos Geluk is het alweer een
vondeling die de vreugde uitmaakt van de gezusters Megan en Melangell, en de twee
eenzamen een zin en een volheid aan hun bestaan schenkt. Opeens verdwijnt het
kleine meisje, en die plotse gebeurtenis bewijst hoe broos het menselijk geluk is, hoe
wankelbaar de vervulling van zijn verlangen. Uit dezelfde tijd dateert die andere
korte schets De Vier Vreemdelingen, nogmaals vier kinderen; deze dolen overal rond
en brengen het geluk overal waar zij komen, maar ze worden onvindbaar en blijken
helemaal verdwenen te zijn als de mensen ze opzoeken. Symbolen zijn het van het
verzwindend geluk.
Maar dit symbool was wat te simplistisch om lang volgehouden te worden, en van
Schendel heeft het nog slechts even aangeraakt na zijn eerste romantisch-fantastische
tijd.

Geloof - Naastenliefde
In verband met de latere ontwikkeling moeten we bij van Schendel van meet af aan
onze aandacht vestigen op een paar zaken die in het begin nog bijkomstig zijn. We
bedoelen de verhouding tot het geloof en de sociale zin van zijn personages. In zijn
grootste tijd, 1933-1937, zullen deze thema's in het centrum van de belangstelling
komen te staan.
Er bestaat minder gevaar dat men het geloof van zijn helden verkeerd zou begrijpen,
maar des te meer dat men hun sociale gedragingen verkeerd zou interpreteren.
De godsdienstzin, de religieuze gevoelens, alles wat betrekking heeft op de relatie
tussen mens en God wordt voorlopig door van Schendel gebruikt als deel uitmakend
van het kader waarin zijn personen optreden. Men kon het Italië van de 15e eeuw
niet oproepen in stemmingsverhalen, zoals de auteur herhaaldelijk deed, zonder de
katholieke geloofssfeer er bij te betrekken. Maar Jan Compagnie en Jacob
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Brouwer behoren tot een andere wereld, tot een protestantse, en het zijn daarom zelf
ook protestanten. Dit raakt van Schendels persoonlijkheid niet. Zijn eigen opinie
vernemen we voor het eerst in losse beschrijvingen zoals Oude Italiaanse Steden en
Verdichtsels van Zomerdagen. Van Schendel is een veel te fijn gentleman om
andermans religieuze opinies te bekampen, of ook maar in het minst te bespotten.
Zo horen we, dat hij de overtuiging toegedaan is, dat de Italiaanse Renaissance in
de grond een heidens karakter had, dat het katholieke dogma de zonnige Italiaanse
mensen niet zo zou gedrukt hebben; dit was enkel mogelijk in het sombere, ernstige
Noorden; het Italië van de 15e-16e eeuw zou alleen een schijn-geloof bewaard hebben,
terwijl de echte godsdienst-beleving beperkt bleef tot de kloosters.
Niemand zal het de schrijver bijzonder kwalijk nemen dat hij er deze ideeën op
na houdt; wij begrijpen echter ook hoe welkom ze voor van Schendel geweest zijn.
In De Mens van Nazareth (1916) had hij blijk gegeven van zijn positie tegenover het
christendom: zijn Jezus-figuur groeit niet ver uit boven Tamalone; het is een
hypergevoelig fijn mens geworden, verrukt over de aarde, de hemel, het water en de
vogelen... Van Schendels geloof reikt niet tot het hiernamaals, zou men geneigd zijn
te zeggen; hij schijnt zich te beperken tot het Diesseits, a.h.w. verliefd te zijn op dit
leven. De Verdichtsels van Zomerdagen (1925) ademen in die sfeer van levensgenot
en levensblijheid die hij zelf toeschrijft aan de Italianen, en hij herhaalt er nogmaals
de overtuiging dat ze geen diep geloof hebben.
Alles wat er overblijft is een vaag Gods-geloof, en het is niet recht duidelijk of
dat Opperste Wezen en de mens met elkaar nog iets te maken hebben; of het geloof
aan God wel tot enige consequentie voert. 'Aan God geloofde ik, zegt hij in
Fratilamur, niet aan wonderen, en openbaringen uit de eeuwigheid hield ik voor
sprookjes.'
Men zou die consequentie moeten constateren op het ethische terrein, b.v. aan de
noties goed en kwaad, aan het schuldgevoel van zijn personages. Dan merken we
echter al gauw, op welke losse schroeven zijn moraal staat.
Tamalone zal terloops wel spreken van zijn 'zonden', van de slechtheid van zijn
leven, doch korte tijd later meent hij weer nooit kwaad bedreven te hebben. Hij steelt
geld van zijn vader, doet een valse belofte aan Lugina, de vader van Mevena, om er
geld van los te krijgen... en voelt daarover niet het minste berouw. Berouw, schuld
en zonde hebben de betekenis niet die ze voor een christenmens vertegenwoordigen,
ze zijn verbleekt tot gevoelens en stemmingen die passen in een verhaal dat zich niet
bekommert over de diepere grond
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van de dingen. Indien er enigszins sprake kan zijn van schuld die wat meer zin heeft
dan een voorbijgaand gevoel, dan zou het de schuld zijn die een Landro heeft, omdat
hij inziet Dianora's gedrag als slecht bestempeld te hebben, of de schuld van Rose
Angélique die tot de overtuiging komt dat ze haar kind nooit had mogen verlaten.
De zonde zou maar mogelijk zijn in zoverre de mens tekort gekomen is tegenover
zich zelf, niet zuiver zich zelf gevolgd heeft, zonder God daarbij in het minst te
betrekken. Het is juist wat van Schendel van Verlaine zegt, 'dat hij veel gezondigd
heeft tegen zich zelf'. Het geloof van de auteur bestaat in een vaag deïsme, en zijn
moraal in het zuiver volgen van eigen geweten.
We staan daarmee zeer dicht bij de zienswijze van De Grauwe Vogels, bij het vage
geloof van Kasper Valk en diens onverstoorbare wil om eigen inzicht door te drijven
in geloof- en zedeleer. Van Schendel had geen grote stap te doen om een Kasper
Valk op te roepen; het was enkel in de klaardere literaire voorstelling van een
dergelijke religieuze problematiek dat de grote vernieuwing lag.
Het sociale aspect van zijn helden verdient evenzeer de aandacht als het
godsdienstige.
Op het eerste gezicht lijken al de hoofdpersonen zeer sociale, behulpzame mensen.
Van Drogon tot Kasper Valk gaat het crescendo. Bij Tamalone is nog weinig sprake
van opofferende naastenliefde, al helpt hij een oude vrouw vluchten met gevaar voor
eigen veiligheid, al helpt hij soms arme lieden, en al wil hij Maluse huwen uit
medelijden... Alles gebeurt in een onberedeneerde, blinde aandrift; zijn grondige
zwerversdrang vervreemdt hem veeleer van iedereen. De grillige verliefde zwerver,
die er niet tegen opziet te liegen en te stelen als het er op aan komt, heeft zich meer
verzoend met de mensen wanneer hij een 'verdwaalde' zwerver geworden is. Al zijn
goede en slechte daden - wat wij dan zo noemen - ontstaan uit een grillige
spontaneïteit, zodat het hele sociale aspect daaruit voortvloeit en geen verdere
bespreking nodig heeft.
Die min of meer bonte mengeling van misdadigheid en goedheid verdwijnt in de
volgende werken, de eenzelvigheid en de mensenschuwheid verdwijnen echter nooit
meer. Zo zuiver is Angiolino gevangen in een gevoelssfeer, dat hij de geïncarneerde
goedheid schijnt; een volle beurs schenkt hij zo maar weg aan een arme vrouw, hij
zelf arme bedelaar; en dat verwondert ons niet, zo spontaan is zijn goedheid.
Naderhand gaat van Schendel veel bewuster dit sociale thema behandelen, het
onttrekken aan de Tamalone-sfeer, om het veel meer tot
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tastbare inhoud van zijn romans te maken. Landro is reeds een voorloper van Maarten
Rossaart, de Waterman, en van Kompaan, de rijke man, Landro heeft er a.h.w.
behoefte aan, de liefdadigheid te beoefenen, de ongelukkigen in de achterbuurten te
gaan opzoeken om hun nood te lenigen; en dat zijn geliefde Dianora daar niets van
weten moet hindert hem niet; hij gaat ongestoord verder.
Voor de eerste maal verovert het thema een eerste-rangs-plaats in Merona een
Edelman (1927), het boek dat overigens halfweg staat tussen van Schendels eerste
periode en zijn bloeitijd. De aangeboren goedheid van Merona voor zijn medemensen
zouden we kunnen beschouwen als de levensvorm waarin deze nobele mens zuiver
zich zelf volgt. Aan dit belangrijke aspect moeten we nu dadelijk een aparte paragraaf
wijden.

Zuiver zich zelf zijn
Hiermee staan we aan het einde van onze beschouwingen over het verlangen-motief,
en datgene wat er in mindere of meerdere mate mee samenhangt in van Schendels
eerste periode. We hebben slechts één enkele uitzondering gemaakt, n.l. voor hetgeen
nu onmiddellijk volgt, omdat het, ten eerste, de schakel vormt tussen de Italiaanse
en de Hollandse periode, en, ten tweede, omdat het pas nu de volle nadruk krijgt.
Verlangen trekt de mens buiten zich zelf, 'zich zelf zijn' integendeel, louter en
zuiver zich zelf zijn en uitleven verlegt de klemtoon naar het eigene, naar het leven
vanuit eigen centrum. En dit is het juist wat van Schendel zo krachtig gaat affirmeren.
Dat staat niet zonder meer in tegenstelling met het verlangen-motief - we zullen
dadelijk zien hoe beide een tijdlang samen gaan - doch het kan makkelijk zulk een
aparte plaats innemen dat het alles gaat domineren.
Drogon is nog de man niet die 'zich zelf is'. Hij gaat nog een heidense waarzegger
raadplegen, hij gelooft aan kerkelijke geboden aan zondebepalingen, hij vraagt aan
vader abt een penitentie voor de begane zonde... Tamalone staat reeds een heel eind
verder in de evolutie, maar voorlopig blijft dit nieuwe thema in de schaduw van het
alles-beheersende verlangen, van iets wat de mens buiten zich zelf trekt. De
verliefdheid en de liefde hebben een centrifugale betekenis, en ook het zwerven is
ten slotte van dien aard, ofschoon het, als tegenpool van de liefde, meer een louter
zich zelf uitleven is. Verlangen, zwerven, louter zich zelf zijn, liggen hier in één
kluwen saamgebald. Tamalone vlucht, als door instinct, alle dwang van buiten af.
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Hij vlucht weg van zijn ouders om de eenvoudige reden dat ze te zeer zijn vrijheid
besnoeien, hij treedt in het klooster omdat het tot zijn gemoed spreekt, maar vlucht
ook daar uit weg als de bisschop een onderzoek komt instellen naar de orthodoxie
van de kloosterbewoners; Tamalone hoort maar thuis in een abbaye de Thélème: fais
ce que voudras! Vrijheid gaat hem boven alles, eigen wil en gril, enkel en alleen om
wille van de algehele ongebondenheid; want per slot van rekening heeft het niet veel
andere inhoud. Het is een mooie karakteristiek van Tamalone dat hij dezelfde
levensbeschouwing bij de anderen respecteert, dit zover drijft dat hij aan Mevena
zijn liefde niet verklaart om a.h.w. de spontane orde van de natuur niet te verstoren.
Merkwaardig is het eveneens dat hij weigert te huwen met Maluse, de zuster van
aartsbisschop Lune (Een Zwerver Verdwaald), en dit alleen doet om zuiver zijn eigen
verlangen te volgen. Aan zulke feiten, die de inhoud van de Zwervers gedeeltelijk
bepalen, is reeds de invloed te meten van de bedoelde levensbeschouwing vanaf de
eerste tijd.
Het is niet te verwonderen dat de auteur in zijn essay over Shakespeare (1910)
bijzonder getroffen wordt, of beter gezegd, dat hij Shakespeare promoveert tot de
mens met een zeer innerlijk en persoonlijk geloof, tot iemand die enkel zijn eigen
geweten volgt en volledig los staat van alle uiterlijk gezag, en dat hij inzonderheid
in Hamlet een zoeker ziet alweer enkel naar het geweten luisterend, wars van de
objectieve normen die Kerk of maatschappij hem zouden willen opdringen.
Dat deze levensopvatting op de schrijver zelf teruggaat en hem meer dan wat
anders ook typeert, zal iedereen beamen.
Na 1913, in de eerste lichte wijziging naar meer contact met de werkelijkheid,
verwerft deze 'zuivere' levensuitdrukking nog iets meer terrein. Toch blijft ze totaal
verwikkeld in de dominerende sfeer van het liefde-verlangen.
Er steekt een zachte zedeles in het lange verhaal van Landro en Dianora; hun
ongelukken komen op de eerste plaats voort uit het feit dat ze zoveel tijd nodig gehad
hebben om zich zelf te leren kennen en om consequent volgens eigen wezen te
handelen. Pas na lange jaren begrijpt Landro Dianora's wangedrag, hoe zij hem
verlaten kon en andere mannen nalopen. 'Hij begreep dat zij niet anders gekund had.'
Beiden merken zeer laat dat ze noch te hemels noch te aards hadden moeten zijn, en
bijgevolg 'zich zelf' niet geweest zijn. Dat was nochtans de raad niet die fra Pieruccio
aan Landro meegegeven had, toen deze hem had gevraagd of het hem geoorloofd
was de hand
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van Dianora te vragen, terwijl ze reeds door haar vader toegezegd was aan de rijke
Venturi, waartegenover haar vader de grootste verplichtingen had. Van Schendel
aarzelt natuurlijk niet om de theorie 'zuiver zich zelf zijn' in de mond van de fra te
leggen, niettegenstaande zijn opinie dat tenminste in de kloosters het zuivere geloof
van het evangelie bewaard bleef in Italië. Hij substitueert er hier een ander soort
'zuiverheid' aan.
Rose Angélique verschilt weinig van Dianora. Na een goede opvoeding in het
ouderlijk kasteel waar alles 'natuurlijk' was, wordt ze binnengeleid in de Parijse
wereld; zij kan dit 'valse' milieu niet blijven verduren, ze voelt met de dag meer
afschuw voor de 'harde valsheid' ervan. Alleen met de mensen van de straat kan ze
overweg, met 'echte' volksmensen. Wanneer ze dan gehuwd is en moet ondervinden
dat haar man niet weg te krijgen is uit die Parijse wereld van praal en vertoon, verlaat
ze hem, volgt haar eigen liefdedrang. Ja, de liefde in haar was 'zuiver'.
Het opvallende gebruik van het woordje 'blank' typeert heel dit boek, omdat het
zo duidelijk heenwijst naar de grondidee 'zuiver zich zelf zijn', die met het verlangen
verstrengeld is. De maan, de avond, de hemel heten 'blank', er is sprake van de 'zuivere
stilte in haar' (Rose Angélique). Het waren, zoals in Der Liefde Bloesems, de ouders
geweest, die dit huwelijk geregeld hadden, en daarom was het niet goed, niet echt.
Dit belet niet, dat er een zekere dubbelzinnigheid blijft hangen over het hele boek,
doordat Rose Angélique op het einde meent haar leven verkwist te hebben; of is dit
alleen een reactie van de oude mens... die n.l. nog niet geleerd heeft heel en al 'zuiver'
te reageren!
De titel zelf van Blanke Gestalten hoeft nu niet meer verklaard te worden. De
eerste van deze gestalten is een verkorte editie van Rose Angélique en Dianora, en
naar het model van die Bonna zijn ook Ravila, Mechtilt en Blanchette (alweer die
naam!) geknipt. Magda vertegenwoordigt het sterkste voorbeeld van de genoemde
'blankheid'; het is een kinderlijke ziel, zacht en goed, ofschoon ze moeilijke jaren
gekend heeft. De beproeving is in haar leven gekomen, ze werd lam, doch bleef de
troost en de vreugde van haar omgeving. Een voorbijtrekkend soldaat, Auguste, kan
van haar niet weg... hij voorspelt dat zij eenmaal genezen zal 'omdat haar ziel zo
goed en gezond is'; en zo gebeurt het inderdaad.
Verlaine, het leven van een dichter (1927) hoort geheel thuis bij het vorige werk.
Voor van Schendel is Verlaine de man die gedreven wordt 'door één enkele kracht,
de liefde, zijn enig geluk en enige
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smart'. En die liefde in hem was een 'zuiver en blank' verlangen. Het typeert meer
van Schendel dan Verlaine wanneer hij over diens geloof zegt: 'De gelovigheid aldus
verstaan welke ter kerke voert, zal wel verre geweest zijn van een knaap in wien een
nieuwe poëzie verborgen lag; toch moet er zuiver geloof geweest zijn in het jonge
hart dat verrukt was door het leven van een heilige (n.l. St. Teresa)'9). Een dergelijk
apriorisme lag in van Schendels lijn. Heel de biografie wordt bekeken vanuit die éne
zienswijze; Verlaine verliest het geloof in de 'zuiverheid' van de mensen, en hij zelf
dwaalt af, zoals Rose Angélique en Dianora, van zijn blankheid, hij 'heeft veel
gezondigd tegen zich zelf'.
In de nu volgende overgangsperiode, waarin het overwicht van het verlangen
verdwijnt, gaat het 'blanke' ideaal integendeel door en wordt op zijn beurt de
belangrijkste factor in de komende romans. In de overgangsroman Merona kan de
hoofdpersoon beschouwd worden als een 'blanke' figuur, zoals we boven reeds gezegd
hebben. Hij was een onbevangene, een onschuldige jongen, met een ideale, een
'natuurlijke' opvoeding; ook hij wordt afgestoten door het valse van het leven aan de
Italiaanse hoven. Overigens wordt zijn leven bestuurd door totaal verschillende
bekommernissen als de vroegere helden; hij is niets anders dan een altruïstisch,
eenvoudig edelman, hij vergeet alle eigenbelang en leeft zuiver zijn natuur uit in de
dienst van zijn medemensen.
Ook in Een Eiland in de Zuidzee en in Jan Compagnie, ofschoon bijna louter
vertellend, zouden wel een paar gegevens te achterhalen zijn om hun verwantschap
met dezelfde gedachtengang aan te tonen.
(Slot volgt.)

9) blz. 19 (uitgave van 1927).
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Het antwoord op het Herderlijk Schrijven1)
door Dr J. Witte S.J.
BETREKKELIJK kort na het verschijnen van het veelomstreden Herderlijk Schrijven
van de Hervormde Synode ligt hier dan nu een ongeveer even omvangrijk,
gezaghebbend katholiek antwoord voor ons. Het is een krachtig wederwoord
geworden, waarin verontwaardiging doortrilt over de onnodige miskenning van de
katholieke leer op meerdere plaatsen, maar vooral over de miskenning van de
werkelijke drijfveren en doelstellingen van de Katholieke Kerk.
Die verontwaardiging is voor elke katholiek volkomen begrijpelijk; ze schijnt ons
objectief ook alleszins gerechtvaardigd; en toch hadden wij in dit antwoord van de
katholieke Universiteit liever gezien, dat de persoonlijke verontwaardiging iets meer
was ingehouden, om de verpletterende kracht der heldere weerlegging te serener te
laten spreken.
Die weerlegging is krachtig! Prof. van de Pol, die het Herderlijk Schrijven in
enkele bladzijden voor de katholieke oningewijden uitmuntend weet te situeren, stelt
daarbij aan de Synode de vraag, of zij zich niet had kunnen opwerken tot het besef,
dat ook de Katholiek niets anders beoogt dan een volstrekte gehoorzaamheid aan
Gods Woord. Immers juist daarom zal een Katholiek aan de Kerk gehoorzamen,
omdat 'hij bevreesd is zich te onderwerpen aan een eigen interpretatie van de H.
Schrift', omdat 'hij geen andere wil heeft dan zich gehoorzaam te onderwerpen aan
de werkelijke zin en bedoeling van Gods Woord' (p. 18).
De Synode kan menen, dat de Katholiek zich vergist, omdat Gods Woord alleen
maar in de Schrift - op zich gesteld - zou zijn vervat, maar waarom niet eerlijk
uitgesproken tegenover eigen geloofsgenoten, dat beiden 'katholieken en hervormden
voor elkaar niet onderdoen in bereidheid om te gehoorzaam te zijn aan Gods Woord
in de Heilige Schrift' (p. 18).
Het gaat dus niet om het oordeel over de leerinhoud der Kerk als zodanig, - die
kan van reformatorisch standpunt niet anders dan als 'ongehoorzaam aan Gods Woord
in de Schrift' betiteld worden.

1) Antwoord op het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode van de Nederl. Hervormde
Kerk betreffende de R.K. Kerk door vijf hoogleraren van de R.K. Universiteit te Nijmegen.
- Het Spectrum, Utrecht, 1950.

Streven. Jaargang 4

390
Het gaat om de oecumenische gezindheid, die ertoe moest brengen voor de eigen
geloofsgenoten duidelijk te maken, dat 'gehoorzaamheid aan Gods Woord' voor de
Katholiek slechts kan betekenen: gehoorzaamheid aan de Schrift, verstaan in het
geheel der Goddelijke Traditie en nooit 'gehoorzaamheid aan de Schrift allèèn'.
Misschien had Prof. v.d. Pol dit onderscheid tussen het reformatorisch oordeel over
'de bereidheid om gehoorzaam te zijn aan Gods Woord' en dat over de feitelijke
objectieve gehoorzaamheid duidelijker kunnen aangeven.
Toch achten wij het minder nobel, dat Prof. K.H. Miskotte, in het nummer van 24
Nov. van 'In de Waagschaal' dit 'Antwoord' besprekend, veinst deze bedoeling van
Prof. van de Pol niet te hebben begrepen en hem verwijt inconsequent te zijn, omdat
hij enerzijds toegeeft, dat de authentieke reformatie, juist als de Katholieke Kerk,
intransigent moèt zijn en anderzijds zou eisen, dat de Reformatie haar overtuiging
gehoorzaam te zijn aan de H. Schrift, verloochene.
Bijzonder krachtig is het dogmatisch betoog van Prof. Kreling, dat wij zonder
twijfel de kern van dit katholieke Antwoord mogen noemen.
Het Herderlijk Schrijven is zeer suggestief. Het kiest dikwijls woorden, die slechts
even er naast zijn ('loon, dat uitbetaald wordt in de hemel', 'de mens gesteund door
de genade wordt tot wondergrote dingen in staat geacht', 'een bovennatuurlijk deel
der mensen dat door de val verloren ging, en een natuurlijk deel dat bleef bestaan',
en vele andere). Hierbij zal het zich gewoonlijk wel kunnen beroepen op de
terminologie van bepaalde min of meer verouderde katholieke handboeken. Anderzijds
wordt door de Synode meerdere keren een tot brandmerking van een bepaalde ketterij
toegespitste kerkelijke uitspraak zodanig gehanteerd, alsof hier een adaequate
uitdrukking van geheel de katholieke geloofsleer op dit punt wordt weergegeven.
Hiertegenover schijnt het ons de grote verdienste van Prof. Kreling, dat hij met
behoud van volstrekte zuiverheid der katholieke leer de omstreden punten vertaalt
in voor reformatorische oren verstaanbare terminologie, waarbij dan telkens de
verschilpunten geenszins verdoezeld, maar zonder suggestieve opdrijving en zonder
eenzijdige toespitsing zichtbaar worden. Het is verwonderlijk, hoe hij soms met één
enkele zin uit een warnet van synodale suggesties en beweringen waar en onwaar
weet te scheiden in een de reformatorische mens aansprekende vorm. Een enkel
voorbeeld: De Synode heeft eerst een aanloop genomen in haar oordeel over de R.K.
mensbeschouwing. Ze heeft daar geconstateerd, dat volgens de R.K. Kerk de gevallen
mens nog over allerlei gaven en krachten beschikt, waardoor hij het op natuurlijk
gebied ver brengen kan, en zelfs zich met zijn vrije wil op het ontvan-
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gen der genade voorbereiden'. Ze grijpt hier in vergrotende trap herhaaldelijk op
terug, vaag sprekend over de niet-wedergeboren mens, die nog tot veel in staat is.
Kreling antwoordt:
'Er wordt niet beweerd, dat de niet-wedergeboren mens tot veel in staat is, dat hij
het ver kan brengen, er wordt slechts bevestigd, dat niet alles wat de zondaar doet
een nieuwe schuld tegenover God meebrengt, al is alles wat hij doet, gevangen in
de onvruchtbaarheid van zijn zondige toestand' (p. 29).
Teleurstellend is het, dat dit heldere, klemmende, zich in de opvatting en
uitdrukkingswijze van de Reformatie inlevende betoog van Prof. Kreling door Prof.
Miskotte in hetzelfde zoëven genoemde 'Waagschaal'-artikel ter zijde geschoven
wordt met een anecdote en de opmerking: 'De dominicaan, die hier aan het woord
is, schrijft hier en daar zo gereformeerd, dat men werkelijk zou menen, dat we in
heel de bloedig-ernstige controverse met een woordenkwestie, een accent-verschil,
een verwisseling van zijde en keerzijde te doen hebben'. Dit oordeel is volkomen
onjuist. Gelukkig drukt Prof. Miskotte de hoop uit er nog eens op terug te komen.
Wij zijn benieuwd.
De derde bijdrage gaat de bewijsvoering na uit de H. Schrift. Prof. Grossouw stelt
hier voorop, dat de Katholiek nooit in deze zin met de Protestant een
gemeenschappelijk uitgangspunt heeft, dat hij ook maar methodisch de H. Schrift
zou aanvaarden als de enige maatstaf, waarnaar beoordeeld kan worden wat Gods
Openbaring behelst.
De conclusie van zijn eerste punt luidt: 'Het is evident, dat de Schrift zelf ons
verder verwijst, niet naar een hogere instantie, maar wel naar een bredere stroom,
waarin zijzelf vanaf het begin was opgenomen' (p. 48).
Zelfs heeft hij in zijn voorafgaand betoog de Kerk als zodanig 'conaturaliter......
geheel conform met het Woord Gods' genoemd, het Woord Gods, 'waarmede zij
onafscheidelijk is verbonden' (p. 48).
Volgt hier niet uit, dat ook een bewijsvoering voor het feit, dat hetgeen de H. Kerk
leert niet in strijd is met de gegevens der H. Schrift, nooit zuiver geleverd kan worden
vanuit een Schrift, die aan die 'bredere stroom' is ontrukt, dus nooit geheel los van
Traditie en Kerkgezag. Moeten wij niet verklaren, dat de Protestant onmachtig is tot
een zuivere, theologische exegese van de Schrift, ook al wordt het debat hierdoor
uiterst moeilijk? Prof. Grossouw bepaalt er zich toe, zijn argumentatie 'louter uit de
Schrift' enkel te hanteren, om te bewijzen, dat hetgeen de H. Kerk leert niet met de
Schriftgegevens in strijd is. Maar misschien hebben de Protestanten niet geheel
ongelijk,
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indien zij ook in deze bewijsvoering nog Traditie-elementen menen te bespeuren.
Zoals de Schrift is voortgekomen uit de apostolische verkondiging, zo blijft zij deel
uitmaken van de door overlevering voortlevende verkondiging en kan dus ook maar
alleen in dit geheel zuiver worden verstaan. Het is voor ons, geloven wij, even
onmogelijk ons op het protestantse uitgangspunt te plaatsen, als het voor hen is het
katholieke 'point de départ' methodisch te accepteren. Misschien ligt alleen in de
philologische exegese een gemeenschappelijk terrein en ook dan nog wel niet
volkomen. Dit alles neemt niet weg, dat door Prof. Grossouw zeer
behartigenswaardige dingen worden gezegd aan het adres van de Synode, die de
hybris van hun al te triomfantelijke exegese wellicht wat kan intomen. Prof. Grossouw
besluit: 'De schriftbewijzen van het Herderlijk Schrijven zijn bijna alle eenzijdig en
vele zijn exegetisch niet verantwoord. Men had van een Kerk, die de gehele
geopenbaarde Waarheid in de Schrift wil zoeken, beter mogen verwachten' (p. 66).
Misschien zou men met meer recht kunnen schrijven: '......niets beters kunnen
verwachten!'
Over de vierde bijdrage 'De intolerantie in het licht van de geschiedenis' door Prof.
Rogier kunnen we kort zijn. Het is in zeker opzicht een verpletterend requisitoir,
indien men het voldoende zou achten de Synode het bijbelse woord onder de neus
te duwen: 'Trek eerst de balk uit Uw eigen oog......' Maar het bepaalt zich dan ook
vrijwel geheel tot deze geste.
Prof. Rogier betuigt zelf herhaaldelijk zijn spijt dit te moeten doen, maar de wel
haast farizeïsche houding der Synode dwingt hem ertoe. Bovendien juist door dit
tegenover elkaar plaatsen van katholieke en protestantse tolerantie-tekorten in het
verleden, wordt de afhankelijkheid van de tijdgeest, van politieke en economische
factoren voor beide partijen begrijpelijker en aannemelijker.
Hoe nuttig deze bijdrage in zoverre ook is, het is jammer, dat bij deze opzet een
meer principiële behandeling van het tolerantieprobleem in dit Nijmeegse Antwoord
achterwege bleef.
Nog was er een kans geweest in de laatste bijdrage: 'De R.K. Kerk en het
maatschappelijk leven' door Prof. Beel. Immers, Prof. Beel heeft uit het negende
hoofdstuk van het Herderlijk Schrijven, dat onder dezelfde titel verscheen, vooral
naar voren gehaald de vele opmerkingen over de intolerantie en het machtsstreven
der R.K. Kerk.
Maar juist hierdoor kwam hij op een terrein, dat het zijne niet is. Het Synodale
Schrijven is een theologisch zuiver uitgewogen verhandeling. Wanneer het hier
spreekt over de intolerantie en het machts-
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streven der R.K. Kerk, dan worden de lijnen van het voorafgaande theologisch betoog
scherp doorgetrokken. De aanhef luidt dan ook: 'Uit de gesignaleerde vereenzelviging
van het Koninkrijk Gods en de Kerk vloeit ook voort, dat de R.K. Kerk heel moeilijk
tolerant kan zijn,......' (H.S. p. 66). En aan het begin van de paragraaf over het
machtsstreven der R.K. Kerk lezen wij: 'De wijze waarop de R.K. Kerk het werk van
God ziet samenvallen met het werk van de Kerk,... maakt het haar bijna onmogelijk
om kritisch haar eigen activiteit te bezien......' (H.S. p. 67).
En dezelfde gedachte keert in verschillende andere paragrafen van dit hoofdstuk
terug. Een afdoende weerlegging had dan ook o.i. moeten doorstoten tot de
fundamentele fout van het Herderlijk Schrijven: de gesignaleerde vereenzelviging
van het Koninkrijk Gods en de Kerk, van het werk van God en het werk van de Kerk.
Aangetoond had o.i. moeten worden dat het volstrekt onwaar is in de door de Synode
bedoelde zin, dat 'voor de R.K. Kerk de ere Gods en het belang der Kerk samenvallen'
(H.S. p. 62). Dit klemt te meer, omdat Prof. Kreling bij het uitgebreide terrein, dat
hij te bewerken had aan een behandeling der eschatologie amper is toegekomen.
Immers, het gaat de Kath. Kerk niet om 'het belang', de 'macht' van de Kerk van dit
ogenblik, maar wèl om de uiteindelijke voltooiing van het Rijk Gods. Indien iets niet
strekt 'in het belang van' die uiteindelijke voltooiing, dan strekt het ook niet ter ere
Gods, en ook niet in het waarachtige belang van de Kerk van nù. In zoverre vallen
de ere Gods en het belang der Kerk samen. Wat wij hier in een enkele lapidaire zin
slechts even kunnen aanduiden, had o.i. in dit Nijmeegse Antwoord een brede
theologische uitwerking gevraagd. Maar dan had deze bijdrage het werk van een
theoloog moeten zijn. Voor de terreinen, die Prof. Beel in zijn antwoord bij voorkeur
betreedt, was hij o.i. niet de geeigende persoon en dit verklaart het onbevredigende
van deze laatste bijdrage, hoe sympathiek van toon dit stuk ook is.
Ondanks enkele desiderata zijn we toch overtuigd, dat dit waardig en krachtig
pleidooi van de Nijmeegse hoogleraren bij de niet-katholieke Nederlanders indruk
zal maken en bij meerderen door de Synode gewekte vooroordelen min of meer zal
rechtzetten. Elke ontwikkelde katholieke Nederlander kan er beschuldiging en
antwoord bevredigend uit leren kennen, daar de schrijvers zorg droegen hun
tegenstanders het volle pond te geven. 'Neem en lees!' - Een ding maken het Herderlijk
Schrijven en dit 'Antwoord' wel heel duidelijk, dat nà 1950 de scheidslijn tussen
Rome en Reformatie scherp als een messnede staat getrokken.
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Heiligen en Ketters
door Dr A. Ampe S.J.
DE Zürichse universiteitsprofessor Walter Nigg heeft tegenover de huidige wereld
van verdwazing en geloofsafval een moedig getuigenis van zijn geloof afgelegd in
twee belangrijke boeken, gewijd aan de grote beweegkrachten der wereld, die hij in
onderlinge tegenstelling heeft gebracht als heilige en ketter1). Zijn studies zijn
indrukwekkend, omdat hij, te midden van de moderne chaos, waarin menselijke
machten en de zwaartekrachten der stof het geloof in de ziel verbrijzelen, wil betogen,
dat het geloof in, en het leven voor God de grondkrachten van het wereldgebeuren
zijn en blijven.

I. Het teken van tegenspraak
Inderdaad de religieuze mens is de ware held in de wereldgeschiedenis, omdat hij
het instinct der natuur en de logge druk der stof overwint om de hoogste vrijheid in
God te vinden als gave ontwikkeling van zijn diepste persoonlijkheid. Het religieuze
in de mens is de verborgen krachtbron der mensheid: haar levende wateren voeden
het edelste in de mens; wanneer zij verzandt of gedempt wordt, verschrompelt en
verdort het menselijk hart erbarmelijk en wordt de wereld verzengd tot woestijn van
mensonwaardige aardsgezindheid.
Daarom is God ook eeuwig het signum contradictionis: omdat de mens zich niet
binden laat door God, wordt de band, God zelf, die de eenheid tussen Vader en kind
legt, tot een teken van tegenspraak onder broeders. Het hart der mensheid hecht zich
aan God of keert zich van Hem af: daardoor slaan de ware dieptegolven der ziel
omhoog in zelf-openbaring van haat of liefde. De ontmoeting van de mens met God
is zo veelvuldig en verschillend, omdat de mens zo vrij en zelfs zo eigendunkelijk
zijn weg naar God kiest en opgaat. God echter van zijn kant ordende deze ontmoeting
vooraf, of liever, gans de schepping en het eeuwenlange, wereldruime gebeuren heeft
geen andere zin dan deze ontmoeting mogelijk te maken, te vergemakkelijken en als
't ware

1) Das Buch der Ketzer, Artemis-Verlag, Zürich, 1949 (verder geciteerd als K.; wij geven de
teksten in eigen vertaling); Grosse Heiligen ib. (geciteerd als Gr. H.; wij geven de teksten
naar de Nederlandse vertaling, uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1949).
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in licht en liefde af te dwingen. God laat zijn gelaat lichten over het zielevlak der
mensheid en wekkend roept zijn minnend hart: converte te ad Me: keer u tot Mij, en
aanschouw mijn aanschijn: ik ben de vreugde van uw hart. Zo sprak God in en door
zijn mensgeworden Zoon, die zelf weg en rust is, richting en eindbestemming, omdat
in Hem de grote en absolute ontmoeting van God en mens is geschied tot
persoonseenheid toe. Deze god-menselijke ontmoeting leeft voort in de Kerk, waar
de Godmens zijn waarheid, genade en liefde blijvend waarborgt door zijn Geest en
schenkend tot nieuwe vruchtbaarheid wekt in steeds nieuwe mensengeslachten. Het
Woord uit God, dat begin is van alle heiligheid en leven, klinkt aldus voort,
onverminderd, in de Kerk, die niets anders is dan levensvolheid der mensheid uit
Christus, die door zijn god-menselijke persoonseenheid in God leeft. Die Kerk is
ondeelbaar één, zoals het Woord Gods één is, zoals God zelf één is: één God, één
doopsel, één geloof2). Daarom is de grote worsteling van het menselijk hart zijn strijd
om inzicht te krijgen in het wezen der Kerk, waarin God geopenbaard moet worden.
De Kerk werd aldus het signum contradictionis, dat boven de volkeren is geheven.
Het kan licht voor de waarheidzoekende geest, warmte en genade voor het zwakke
hart uitstralen: voor velen werpt het alleen de schaduw van haat en verwarring af,
omdat zij er niet toe komen God, Christus en de Kerk in het éne perspectief der
liefdesopenbaring te zien.
Ook Walter Nigg heeft de grote gespletenheid der wereld gezien; hij lijdt er onder.
Hij heeft ze in beeld willen brengen door de beide kampen der tegenspraak in een
diptiek tegenover elkaar te stellen. Als polen van deze tegenstelling heeft hij de figuur
van heiligen en ketters gekozen. Maar alleen reeds het uitspreken van dit gezichtspunt
doet aanvoelen, dat hier iets onjuist is. Inderdaad, de tegenstelling tussen heilige en
ketter gaat niet op: een 'ketter' betekent formeel iemand, die van de orthodoxie afwijkt,
zonder dat hierbij gezegd wordt of hij al dan niet zondaar is, zijn hart al dan niet door
oprechtheid in vriendschap met God bewaarde. Het gaat hier uitsluitend om een
verstandhouding te bepalen tegenover de geopenbaarde waarheid. Een 'heilige'
veronderstelt wel dat iemand naar zijn verstandelijk inzicht, althans volgens zijn
oprecht hartsverlangen, het ware geloof aanhangt, maar wijst er expliciet alleen op,
dat hij met wil en hart leeft volgens deze geloofs- en zedenwet, en zo, in het licht
der geloofswaarheid, zich met God verbonden weet.
Daarom is het verwarrend, wanneer W. Nigg zegt: 'De bijzondere

2) Vgl. Eph. 4. 5.
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aard van de heilige wordt gewoonlijk gezocht in zijn zedelijke reinheid... Door deze
nadruk op de ethische factor legt men het accent op de verkeerde plaats... Toch
betekent deugdzaamheid niet hetzelfde als heiligheid en het is een misverstand als
men in de heilige vóór alles de morele mens wil zien' (Gr. H., p. 11-12). Zeker, de
heilige kende de zonde in eigen hart, maar overwon ze met Gods genade. Zedelijkheid
en deugdzaamheid worden hier blijkbaar te zeer van buiten af gezien. Immers, niet
louter de lagere sfeer moet aan de hogere krachten onderworpen worden, maar het
hogere zelf moet aan God onderdanig zijn. Zedelijkheid omvat aldus de ganse
zielehouding, waarin de mens leven en wezen onderschikkend ordent naar Gods wil
en majesteit. Zij is het diepe buigen van geest en hart voor Gods absolute recht over
de mens. Daarom is zij de volle beantwoording in wil en hart en daad aan de
strikt-religieuze ervaring van Gods absoluutheid. Zedelijkheid is concrete uitdrukking
- in levenswerkelijkheid van daad, gevoel, overtuiging, - van het religieuze aanvoelen
Gods. Immers de mens kent niet alleen God, maar hij bemint Hem en ordent in deze
Godsliefde zijn wezen en zijn daad.
Na de hierboven aangehaalde uitspraak zijn wij dan ook verwonderd verder te
lezen: 'De religieuze begaafdheid van de heilige drukt zich uit in zijn onvermoeid
streven naar de volmaaktheid. De uitspraak van Jezus in de Bergrede: 'Weest dan
gijlieden volmaakt, gelijk ook Uw Vader die in de hemelen is volmaakt is' (Mt. 5:
48), omvat voor hem het hoogste doel, dat hij met zijn ganse zielekracht tracht te
bereiken... De heiliging is steeds een religieus zielsproces dat in dit leven geen einde
vindt. Bij deze uitverkorenen Gods staat... vooraan... het streven naar heiliging, d.i.
het religieus-volmaakte. Met de inzet van al hun energie hebben de heiligen op vurige
wijze het bereiken van dit doel nagestreefd...... heiligen zijn mensen, die voortdurend
worden gedreven tot innerlijke vooruitgang...' (ib. p. 13-14). De volmaaktheid waarvan
hier sprake is, is toch slechts een andere term voor zedelijkheid en deugdzaamheid.
Het is inderdaad een merkwaardige houding voor een protestant, enerzijds uit
hoofde van het reformatorische principe, de alleenrechtvaardiging uit geloof en
genade op het plan der zedelijkheid te handhaven3), en anderzijds, het aandeel en de
noodzakelijkheid van het menselijk streven als vanzelfsprekend te aanvaarden in de
sfeer van het religieuze. Wij, katholieken, zien beide gegevens als aspecten van één
werkelijkheid (overwinning van de zonde, ordening van 's mensen

3) Vgl. Gr. H., p. 14.
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daad onder Gods Wet, vereniging met God in Gods liefde). En in dit alles is er de
éne spanning tussen Gods inwerken en 's mensen medewerken. Men kan zeggen:
alle heiligheid is volledig het werk van God zowel als van de mens, maar van ieder
op zijn plaats, 's Mensen werk is menselijk: nietig, klein, maar absoluut vereist,
anders zou het 's mensen heiligheid niet zijn. Gods inwerking is goddelijk:
transcendent, eindeloos verheven boven het menselijke, maar dit menselijke
verheffend tot godwaardige daad. Wanneer W. Nigg bij de schets van iedere
heiligenfiguur de geweldige inspanning van de heilige om in te gaan op Gods roep
beklemtoont, dan moet men dus daarin 's mensen medewerking herkennen, die de
katholiek als element der genaderechtvaardiging aanneemt. Het is het consentire
vocationi Dei van Augustinus.
Laten wij nu in het licht van deze uiteenzetting beide boeken nader beschouwen.

II. De ketter
Het valt moeilijk over dit geweldig werk, waaraan W. Nigg de suggestieve titel: 'Das
Buch der Ketzer' gaf, een adaequaat oordeel te formuleren, dat zowel de inhoud naar
waarheid treft als de diepere bedoeling van de auteur met eerbied erkent. De
niet-katholieke auteur wil de ketter en de ketterse instelling volle recht laten
wedervaren. Hierbij gaat hij uit van de stelling, dat de ketter tot nog toe alleen door
het oog en de geest van het katholicisme, dat de macht draagt en in de positie van
de overwinnaar staat, gezien werd, waardoor alleen een 'Zerrbild des Ketzers' kon
worden opgehangen. Hij wil de ketter in en door hemzelf verstaan en hem zijn eigen
verklaring en verdediging laten voordragen: 'vom Standpunkt der Besiegten aus'.
Zijn werkmethode vat hij als volgt samen: 'De taak van een kettergeschiedenis bestaat
in de bewuste verplichting, over de ketters ook ketters te denken... Het is noodzakelijk
zich in het alle waarden omwoelende denken der ketters in te leven en voor de ketterse
houding, ketterse ervaring en ketterse activiteit begrip te krijgen' (p. 12). Dit
Hineinfühlen, dat voor alle ware begrijpen geboden is, heeft echter onder de pen van
de auteur een vèr-dragende zin. Immers, over de verhouding van de Kerk tot de ketter
zegt hij: 'De ketter mag niet in eenzijdige tegenstelling met de kerk gerukt worden,
maar moet als een aanvulling tegenover haar worden opgevat' (p. 14). En verder: 'De
kerk is altijd voor het opkomen der ketterij in haar midden verantwoordelijk, daar
deze bijna altijd uit een verwaarlozing der waarheid harerzijds ontstaan is... Om deze
reden hebben de ketters ten
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overstaan van de steeds opnieuw binnen de kerk insluipende vervalsing, ontaarding
en verschrompeling van het Evangelie een noodzakelijke rol te vervullen, die van
uit het standpunt der christelijke zelfbezinning niet ernstig genoeg opgenomen kan
worden. Uit een dergelijke zelfkritiek, die zich door het verschijnsel der ketters
opdringt, kunnen vernieuwende krachten ontstaan, die het christendom meer dan
ooit nodig heeft' (p. 14). Dit kunnen wij als empirische stelregel aanvaarden. Zo was
de contrareformatie, die opgeroepen werd door de ketterse reformatie, voor de Kerk
een noodzakelijke zuivering van alles, waarmede menselijke zwakheid het vlekkeloze
kleed der Kerk-Bruid had bezoedeld. Maar, dat de Kerk, het dogma, het katholicisme
als zodanig geen innerlijke potentie zou bezitten, om zich te handhaven in absolute
gaafheid, om zich in organische ontwikkeling te ontvouwen of om zich desnoods te
vernieuwen, kan men niet beweren, zonder de metaphysische draagkracht van de
absolute en transcendente waarheid te kort te doen. Bovendien, de ketter als ketter
brengt niet dit heil, zoals de stelling van S. zou eisen, maar de Kerk in haar verweer
tegen de ketter. Nigg ontvouwt zijn gedachte nog precieser: 'De ketterij heeft niet
het minste gemeen met een vijandige bestrijding van het christelijk geloof, waarvan
zij steeds opnieuw wordt beschuldigd... Ketterij is veelmeer christendom, en wel in
de sterkst denkbare mate, zoals het van een religieus levend mens niet anders te
verwachten valt... Er zijn nu eenmaal verschillende opvattingen van het christendom,
zoals uit zijn individuele en nationale uitingsvormen blijkt. Het Evangelie mag en
kan niet in een enkele vorm geperst worden, die dan als de enig geldende vorm zou
moeten worden beschouwd. Een dergelijke opvatting betekent een geestelijke
“Gleichschaltung”, en zou het woord van Sint Jan over het huis Gods, waarin vele
woningen zijn, niet tot zijn recht laten komen... Tegenover de onverdraagzame geest
van exclusiviteit moet men met alle nadruk wijzen op de andere opvatting van het
christendom, die nog onvermoede krachten in zich bergt' (K., p. 16). M.a.w., de
absolute geldigheid der waarheid wordt opgeheven ten gunste van een wankel
relativisme van elkaar tegenstrijdige religieuze ervaringen. De katholieke Kerk wordt
daarom dan ook niet op haar waarheidsgehalte getoetst, maar om haar monopolie
der waarheid gebrandmerkt, dat zij alleen wist te handhaven door haar machtspositie,
waardoor zij het goede bestaansrecht van andersdenkenden door vernietiging van
deze uitschakelt. Waarin echter de waarheid van de ketterij bestaat, wordt niet
duidelijk gemaakt, doch alleen in haar affirmatie gehuldigd. Naast dit aangenomen
standpunt der meervoudige waarheid, beweert

Streven. Jaargang 4

399
S., dat de ketter essentieel gedragen wordt door een religieuze ervaring, die hem als
Godsgezant voor de eigen waarheid laat optreden en de grote vernieuwende gedachte
en drijfkrachten brengt in de Kerk: 'De grote ketters zijn te beschouwen als de echt
religieus- creatieve mensen... die iets nieuws en iets onvergankelijks hebben tot stand
gebracht, dat de Christenheid niet kan afwijzen' (p. 19). Er wringt iets in deze
paradoxale uitspraken. Zeker, er is veel psychologisch inzicht nodig, om in een
dwalende telkens de goede bedoeling en de oprechtheid van zijn pogen tot in zijn
laatste hartroerselen te onderscheiden van het al te menselijke... Daarom geldt een
kerkelijke veroordeling principieel niet de subjectieve houding van de betrokkene,
maar zijn leerstellige verklaringen en affirmaties, zoals deze objectief uitgedrukt
worden. De nieuwe impulsen komen ook niet uit de dwalingen voort, al zal men grif
toegeven, dat een ketter naast zijn dwaling ook geniale, niet-ketterse, ideeën en
ervaringen, die voor de mensheid vruchtbaar kunnen zijn, kan formuleren.
Door dit alles is dit werk van Walter Nigg een problematisch boek geworden. Het
is groots opgevat en uitgewerkt, schitterend en geestdriftig geschreven met een
zeldzame uitbeeldingskracht en een ongemeen praegnante taal. Het is gedragen door
een grootmoedig verlangen, om zwaarbeproefden en tragisch-ontwortelden te
begrijpen. Om dit alles, en om nog zoveel meer, zouden wij dit boek willen toejuichen,
zoals alles wat grootmenselijk inzicht en universele, d.i. katholieke caritas, waarin
wij ook de vijanden van ons geloof moeten insluiten, medebrengt. En toch, wegens
de reeds aangegeven principiële bezwaren, die telkens een irenisch
waarheidsaanvaarden en -toetsen vertroebelen, kunnen wij dit boek niet gelukkig
heten, mede ook om de cerebrale opgeschroefdheid en paradoxale toespitsing van
geniale stukwaarheden, die door hun eenzijdigheid weer onwaar worden: om de
ontoereikende historische verantwoording, waarbij al te vaak alleen niet-katholieke
werken uit de 19e eeuw werden geraadpleegd; om de eenzijdigheid waardoor alleen
de altera pars gehoord wordt, zonder dat de ware bedoelingen der Kerk of de rechten
der waarheid in rustige beschouwingen worden afgewogen. - Dit stemt niet tot
vertrouwen, al kunnen het onderwerp en de bedoeling van de auteur nog zo
sympathiek zijn.
Bij de lezing kan men zich niet aan de diepe tragiek van de 'ketter' onttrekken,
waarvan wij toch nergens een definitieve formulering in dit werk hebben gevonden.
Immers, de ketter treft de waarheid in zijn affirmatie, maar zijn negatie vernielt de
waarheid. De katholieke waarheid is de harmonische synthese van alle realiteiten:
zij is waar,
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omdat zij met alles rekening houdt en niet de ene affirmatie beklemtoont door de
negatie van het complementair aspect. De ketter is degene, die éne waarheid kiest
(α ρε ται) tegenover de andere, waardoor de bindende synthese uiteenvalt. De
affirmatie van de éne pool kan voeren tot apocalyptische bestrevingen, maar de
negatie schendt de complete werkelijkheid, die alleen waarheid is; en daarom wordt
de affirmatie ketters.
Onder het lezen van dit boek dringen vele psychologische raadselen zich op
aangaande het zielelot der dwalenden: Hoe kan de niet-teloochenen ijver en religieuze
instelling van velen verklaard worden? Kan rechtzinnige religiositeit samengaan met
een conflict tegen de waarheid? Waar liggen de grenzen tussen de onvervreemdbare
rechten der waarheid en de even onvervreemdbare plichten der liefde? Wie houdt
de balans tussen de menselijke oprechtheid en de onmacht en het falen van het
menselijk verstand en hart?... God alleen moge antwoorden...
Alleen historisch- en theologisch-geschoolden kunnen dit boek beheersen.

III. De heiligen
Het tweede werk van W. Nigg straalt een ander licht uit, dat weldoende en zacht
over de lezer komt. De apologetische toon is verstild tot begrijpend en verklarend,
scherphorend en vindingsblij uitspreken van schone ontdekkingen. In acht
zwaargeladen hoofdstukken worden ons de figuren van zeven katholieke en een
protestantse heiligen uitgetekend, telkens naar een hoofdkenmerk (Franciscus van
Assisi: het Christussymibool; Jeanne d'Arc: de engel van Frankrijk; Niklaus von
Flüe: de Zwitserse staretz; Teresa van Avila: het grote gesprek; Joannes van het
Kruis: de dichter der mystiek; François de Sales: de wonderbare visvangst; Vianney,
de Pastoor van Ars: de heilige zwakzinnige; Thérèse de Lisieux: de goddelijke
glimlach; en tenslotte Gerhard Tersteegen: de heilige van het protestantisme).
Hier is wel een geest van verzet en strijdend veroveren levendig, want hier beseffen
wij welk een inspanning de schrijver zich heeft moeten opleggen om, als
reformatorische geest, zich in te leven in de ziel van deze godshelden... Maar er is
niet meer het geforceerde bewustzijn van paradoxaal denken, dat de lezer aandoet
als een bitter ingaan tegen de stroom der waarheid. Wij voelen, in een waarderend
bewonderen, hoe hij een berg van vooroordelen heeft
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moeten verzetten, wat hij alleen kon in het vertrouwend geloof aan de religieuze
waarden, die te ontdekken vielen. Alle rationalistische bedilzucht en critiek over de
objectiviteit van de geschiedkundige bronnen der hagiographie heeft hij met één slag
afgeweerd. Hij heeft het bovennatuurlijke ingrijpen Gods in de wereld en in de ziel
van de mens aanvaard als een onloochenbaar element, al breekt het de kosmische
wetten. Hij heeft de mogelijkheden der menselijke ziel tot hemelwijde horizonten
en tot de opgang boven het stoffelijke en natuurlijke erkend. De epistructuur van de
geest, die de rationalisten en kleinzielige vitters wilden optrekken om de religieuze
ervaringen als uitwasemingen van verwrongen erothiek, psychose of 'refoulement'
te vervluchtigen, heeft hij afgebroken, om juist deze zielsontvouwingen en contacten
met het suprarationele als hoogmomenten der mensheid te zien. Hij heeft de kerkelijke
traditie met haar ascese, kloostertucht en -geloften, haar sacramentele en liturgische
beleving als menselijke verrijking aangenomen. Met één woord, hij heeft zich
ingeleefd in de ziel van de heilige, die leefde in en door de katholieke Kerk; hij heeft
er het heilige, het religieuze, aangevoeld, en dit voor ons uitgeschreven met
geestdriftige overtuiging in bewogen taal. Zo beweert hij dan ook principieel: 'Men
kan de heiligen alleen recht doen wedervaren als men hen religieus benadert, want
alleen het religieuze wortelt in dezelfde grond als deze heilige mensen. Het religieuze
kan alleen religieus worden begrepen. Iedere andere beschouwing blijft aan de
oppervlakte. De heiligenwereld kan alleen met God en nimmer zonder Hem worden
begrepen' (Gr. H., p. 21).
Zo is de schrijver stil geworden om te luisteren naar het rustige bewegen in de
ontmoeting van God en die uitverkoren zielen, die wij heiligen noemen. En bij hen
is hij blijven stilstaan om niets anders dan om wat hen tot heiligen maakte: niet om
sociale of historische invloed, om hun uitzonderlijkheid in mirakeldoenerij of
visioenenglans; neen, alleen om het religieuze element: hun godgebondenheid, de
doorstraling van het goddelijke in het broze glas van een mensenziel. Dit religieuze
tracht hij dan na te speuren in de voornoemde heiligenlevens, en te verklaren, niet
uit psychologische, historische of menselijke factoren, maar alleen door het ingrijpen
Gods, waaraan de heilige zich overgaf in onbeperkte toewijding. Hij laat dit heilige
voor ons tastbaar worden in het stramien van het levensverhaal van de heilige, dat
met voorbijgaan van het historische als zodanig, ons alleen kan interesseren als de
ruimte waar het heilige zich afspeelde. Zo wordt deze hagiographie loutere
ontvouwing van het religieuze voor het religieus-afgestemde hart. Immers, W. Nigg
ziet
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in het religieuze moment het essentiële van de heiligheid4).
Men ontkomt echter niet aan de indruk, dat dit religieuze tenslotte een 'menselijke
categorie' wordt en door een menselijke intuïtie aangevoeld, al zijn deze categorie
en deze intuïtie dan ook van een andere orde dan de andere menselijke categorieën.
De heiligheid is als 't ware een 'begaafdheid', een gelukkig talent, dat de mens, hoe
dan ook, te beurt valt: 'De heilige moet in de eerste plaats als de religieuze mens
begrepen worden. Bij de heiligen treedt het religieuze ons tegemoet in een
geconcentreerdheid die niet is te overtreffen... In de reeks dezer religieuze
verschijningen (als priester, profeet...) vindt ook de heilige als type van zeer bijzondere
betekenis zijn plaats. Al behoort het religieuze ook tot de diepste oergevoelens van
de mens, dat bij geen individu en volk geheel ontbreekt, toch drukt het zich niet
overal even sterk uit... De heilige is de religieus-begaafde mens... Weliswaar wordt
met die woorden een religieus feit profaan uitgedrukt, zij hebben echter het voordeel
niet zó afgesleten te zijn als het begrip “begenadigde mens”. De religieuze begaafdheid
neemt bij de heilige geniale vormen aan en brengt zelfs verdwenen mogelijkheden
der mensen weer tot nieuwe bloei' (Gr. H., p. 12)5). Wij moeten in feite in de heilige
de openbaring van God zien, die de mens heiligt in deelname aan zijn heiligheid.
Daarom is dit gebeuren iets transcendents, dat menselijk onbereikbaar is. De zintuigen,
die de mens met het kosmische en het natuurlijke in contact brengen, zijn stomp voor
het bovennatuurlijke, het strikt-religieuze. God spreekt en werkt in het 'hart', de
diepste wezenskern van de mens.
Bovendien wordt het religieuze zelf ons zo verheven, gesublimeerd en
'opgeschroefd' voorgesteld, dat het losgerukt wordt uit de gangbare godsdienstige
sfeer. Er is geen overgang tussen beide. Dit religieuze der heiligen staat op een ander
plan dan dat waar het godsdienstige leven der gewone gelovigen zich afspeelt. Men
bemerke het gevaar van een dergelijke voorstelling. Niet alleen kan hierdoor de
gelovige afgeschrikt worden in zijn edelmoedig streven naar navolging der heiligen,
maar bovenal schijnt de heiligheid niet langer te groeien uit het geloof. Hier staan
wij voor een wellicht onbewuste nawerking van het protestantisme van de schrijver:
de geloofsgemeenschap wordt niet als heilsgemeenschap gezien. Het is opvallend,
dat telkens als de Kerk ter sprake komt, deze alleen getoond wordt als

4) Dit perspectief werd hem voornamelijk geopend door het baanbrekend werk 'Das Heilige'
van de godsdienstphilosoof Rudolf Otto.
5) Wanneer W. Nigg spreekt van 'de magische wereld', waartoe alleen 'een divinatorische
bekwaamheid' kan binnenleiden, voelen wij opnieuw scherpe tegenstellingen opduiken.
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rem en beteugeling van de godsdienstige vlucht van de heilige, die zijn bezieling
alleen vindt in het onmiddellijke contact met God. De Kerk is machtsinstituut, is in
haar heerszucht blind voor het goddelijke en belet de zielevrijheid van de religieuze
mens.
Hier is ongetwijfeld een pijnlijk tekort aan begrip voor de Kerk. Immers, de Kerk
is de heilsopenbaring van de drieëne God, die zich buiten deze Kerk niet kan laten
benaderen, omdat alle Godsopenbaring in de Kerk werd gegeven. De drieëne God
toch openbaart zich in Christus, die met zijn Geest-uitstorting de mensheid in zich
in eenheid inlijft. Deze Christus-eenheid is de Kerk, die alle mensen omvat en in
Christus, de Godmens, met God verenigt. Hier ligt de Waarheid als heilige schat
geborgen, maar voor alle gelovigen toegankelijk, die in hun geloofsakt de kerkgave
(het depositum fidei) omhelzen en Gods ongeschapen getuigenis in hun zielegrond
ervarend horen. Daar ligt het wezenscontact van de mens met God, dat zich in
geloofsdaad openbaart als rijpende heiligheid. Deze ontmoeting, bewerkt in het
doopsel als het nieuwe leven in waarheid en liefde, is werkelijkheid in iedere gelovige,
en ontvouwt zich in iedere akt van het godsdienstig leven, dat geaxeerd ligt in het
geloof, de hoop en de liefde. Iedere gelovige draagt dit Godsgetuigenis in zich, maar
in de heilige klinkt het door, zodat het hoorbaar wordt als onmiddellijke aanwezigheid
Gods, zoals in het mirakel Gods almacht, die, overal aanwezig, zich opeens in
onontkoombare helderheid aanmeldt6).
Buiten dat geloof met zijn inwendig getuigenis en zijn uitwendige voorstelling
door de Kerk is geen waarheid, omdat de Vader eens en definitief sprak in Zijn Zoon,
Bruidegom der Kerk en der ziel. De gelovige leeft uit de Waarheid, die God zelf is
en die zijn eigenlijke levensverrijking is door Gods eeuwige gave. De geloofswaarheid
is één en onschendbaar, omdat men Gods openbaring nemen moet in haar
ondeelbaarheid, zoals zij zich ontvouwt in Christus. Daar ligt de onverbiddelijke
noodzaak der geloofseenheid, die de kerkeenheid grondvest. Dit is Christus'
bruidskleed-zonder-naad. Zeker, het licht van het menselijk verstand is gauw
vertroebeld, maar de diepere drang van het menselijk wezen, die uiteindelijk de
richting van zijn streven bepaalt en mede het verstand in zijn algehele dynamiek
opneemt, kan in loutere oprechtheid gericht zijn op de alheid van Gods waarheid, en
de geest, ondanks zijn bewuste dwalingen, dynamisch en verlangend openstellen
voor de vrije openbaring van de Vader des lichts. Zo is de geest in zijn bereidheid
afgestemd op de godsgewilde ontmoeting

6) Zie het werk van Bernanos, dat zeker W. Nigg heeft beïnvloed (vgl. Gr. H., p. 300).
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in onbeperkt waarheidslicht. Iedere oprechte geest, al noemt hij zich protestant of
heiden, is aldus door zijn zielsverlangen en wilsbereidheid één, in deze éne
Godsopenbaring, met God en met de katholieke Kerk. Hier bedriegt de schijn zo erg:
alleen God, die harten en nieren doorgrondt, kent de mens naar zijn ware zijn7).
De Kerk, waarin de liefde-in-eensgezindheid geen afbreuk van de waarheid kan
dulden, is ook de enige voedingsbodem der heiligheid, omdat zij de genade der
Godverbondenheid in exclusief erfrecht bezit: zij alleen heiligt. Immers in Christus
is de absoluut-hoogste eenwording tussen God en mens verwezenlijkt geworden,
zodat in Hem de genadevolheid overvloeide als geschapen verheffing van zijn
mensheid in bovennatuurlijke vergoddelijking. Gods heiligheid werd aan één 'mens'
medegedeeld, opdat Hij ze aan 'allen, die in Hem zouden geloven', zou uitreiken,
zodat zij op hun beurt 'de macht om kinderen Gods te worden zouden ontvangen'.
Christus is de éne genadebron waar Zijn bruid, de Kerk, gezuiverd wordt van alle
zonde en in stijgende mate geheiligd. Daar vindt iedere gelovige de kracht om de
zonde te overwinnen en zich te wijden aan Gods liefde onder steeds volmaaktere
onderhouding der geboden. Onder deze beide aspecten voltrekt zich de steeds grotere
vereniging en nauwere ontmoeting met God. Deze zielevolmaaktheid is dus slechts
mogelijk in de Kerk, omdat zij als Bruid Christi het geschenk van Christus'
genadevolheid draagt. Hieruit leven allen, die in haar herboren worden door de
wateren des doopsels of in de vlam van het verlangen.
Dit dieper besef, dat de laatste gronden der heiligheid treft, heeft W. Nigg niet,
zodat men langs allerlei kleine schakeringen het protestants vooroordeel aanvoelt.
Wij kunnen ons evenwel afvragen, of ook onze katholieke gelovigen, ja zelfs vele
religieus-aangelegde zielen dit besef niet missen, of zij hun christelijke en kerkelijke
gebondenheid wel aanvoelen en weten, dat hun heiligingsgenade alleen uit het
doorboorde Hart van Jezus vloeit, waaruit de Kerk geboren werd...

7) Wij denken hier speciaal aan de heilige van het protestantisme, G. Tersteegen, die zei: 'De
mens kan met de meest juiste leer toch op een onjuiste weg zijn en voor eeuwig verloren
gaan' (vgl. Gr. H., p. 290). Alleen de volle waarheid en de overgave aan het geloofsgezag
als voortzetting van de Menswording kan het protestantisme in zijn beginsel overwinnen. In
de mate dat Tersteegen - en iedere mens - zich opent voor de volheid en zijn eigen beperktheid
overwint, is hij een 'anima naturaliter christiana', die meteen een 'anima ecclesiastica' is.
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Historische kroniek
Overzicht van de historische Literatuur
door M. Dierickx S.J.
EEN overzicht te geven van de boeken die op het wijde gebied van de geschiedenis
het laatste jaar zijn verschenen, is een onbegonnen werk; op de enkele bladzijden
die ons zijn toegewezen kunnen wij niet eens een behoorlijke catalogus van de
voornaamste historische werken aanleggen. Er blijft dan ook niets anders over dan
een keuze te doen. Verleden jaar hebben wij in ons jaarlijks overzicht alleen gesproken
over de Grootnederlandse Geschiedschrijving1); ditmaal zullen wij enkele markante
werken aangeven die de nationale en de kerkelijke geschiedenis bestrijken. Hoofddoel
van deze kroniek blijft toch, de vele lezers en vooral de leraren die zich voor
geschiedenis interesseren, enigszins wegwijs te maken in de overvloedige historische
literatuur, en de verscheidene werken over hetzelfde of nagenoeg hetzelfde onderwerp
in hun waarde, tegen elkaar af te wegen, iets wat in recensies niet altijd kan gebeuren.

I. Nationale Geschiedenis
Aan algemene geschiedenissen van onze gewesten, die uiteraard een ruimer
lezerspubliek aanlokken, zal het ons vooralsnog niet ontbreken.
Brants publiceerde een Beknopte Cultuurgeschiedenis van het Vlaamse Volk2). De
ons vertrouwde politieke geschiedenis vat hij zeer bondig samen; het is er hem
evenmin om te doen een schets van de economische, de kerkelijke, de literaire of de
kunstgeschiedenis te geven. De hoofdverdienste van dit werk ligt in het levendig
uitbeelden van het concrete maatschappelijk en godsdienstig leven: wij worden
binnengeleid in de burchten der edelen en in de gerechtshoven, in de gilden en de
herbergen, wij zien de sacramenten toedienen en gaan mee op bedevaart, wij bezoeken
brave begijntjes en zien heksen en ketters verbranden. Ofschoon de auteur het meer
bepaald over het Vlaamse volk heeft, geldt zijn geschiedbeeld nagenoeg voor de hele
Lage Landen.
De Nederlanden van Eug. De Bock3) heeft een heel andere opzet. Hier worden
vooral de beeldende kunst, de architectuur en de letterkunde

1) M. DIERICKX S.J., Grootnederlandse geschiedschrijving, in K.C.T. Streven, III, Oct. 1949,
pp. 79-88.
2) M. BRANTS, Beknopte cultuurgeschiedenis van het Vlaamse volk, Manteau, Brussel, 1948,
526 pp., geïll., geb. Fr. 150.
3) Eug. De BOCK, De Nederlanden. Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunsten, de
bouwkunde en de letterkunde, De Sikkel, Antwerpen, 1949, XV-543 pp., 24 buitentekstplaten,
ingen. Fr. 240, geb. Fr. 280.
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behandeld, in het kader van de politieke geschiedenis. Terwijl Brants vijftien eeuwen
beschrijft, geeft De Bock zijn volle aandacht aan de periode van 1400 tot 1800 en
heeft slechts weinig over de andere eeuwen; anderzijds bestrijkt zijn boek de gehele
Nederlanden met lichtelijk het accent op het Zuiden, terwijl Brants zich tot Vlaanderen
beperkte. In dit werk van De Bock lezen wij over de Nederlandse gothiek en
geestelijke liederen, over rederijkers, tapijtwevers en glasschilders; de opstand tegen
Spanje wordt volgens de traditionele opvatting in den brede verhaald; interessanter
zijn de hoofdstukken over Rubens als schilder en diplomaat, over Rembrandt en
Vondel, over Barok en Rococo, over de geleerden en de Jezuïeten. De waarde van
het boek ligt niet in de originaliteit maar in het karakteriseren der personnages en in
het af schilderen der kunst- en kultuuruitingen vooral van de zestiende en de
zeventiende eeuw.
Op het einde van 1949 verscheen het tweede deel van Geyl's herziene Geschiedenis
van de Nederlandse Stam4), waarmee hij het einde van zijn eerste uitgave bereikt.
Voor de Grootnederlandse historiographie zal dit werk een mijlpaal blijven: in dit
werk toch heeft de geleerde auteur af doend aangetoond, dat de scheiding tussen
Noord en Zuid in de zestiende eeuw hoofdzakelijk aan militaire factoren en niet aan
een grondig karakterverschil van de bevolkingen is toe te schrijven. Het moet voor
hem een grote voldoening zijn te zien hoe in onze dagen deze stelling nagenoeg
algemeen aanvaard is. Anderzijds is het opvallend dat Geyl geen navolgers gevonden
heeft om in het schrijven van de geschiedenis van ons volk bij de taalgrens te blijven
stilstaan. Vooral de politieke en de kultuurgeschiedenis - minder de economische en
de godsdienstige geschiedenis - zijn raak geschetst; ook in het typeren van de
personnages is Geyl een meester. Al is de hier behandelde periode niet zo interessant
als die van het eerste deel, toch weet Geyl ons te boeien bij het uitbeelden van de
Republiek en de actie overzee van Noord-Nederland, evenals bij het beschrijven van
het onderdrukte maar toch levenskrachtige Zuiden.
Van de Geschiedenis der Nederlanden onder redactie van Prof. Verberne verscheen
na het Ie nu ook het IIIe deel: het boek, van de hand van de hoofdredacteur, behandelt
het koninkrijk der Nederlanden van de patriottentijd (einde achttiende eeuw) tot het
begin van de tweede wereldoorlog5). De verdienste van dit werk is ontegenzeggelijk
dat het de sociale en economische problemen grondig behandelt; het geeft ook een
duidelijk inzicht in de verhouding van de partijen in Nederland en in hun voortdurende
evolutie, waarbij de schoolkwestie een belangrijke rol speelt. Tegen dit degelijk en
vlot geschreven werk hebben wij slechts één grief: het beperkt zich tot
Noord-Nederland, terwijl het Ie deel, en trouwens ook de algemene titel, een
geschiedenis van de hele Neder-

4) P. GEYL, Geschiedenis van de Nederlandse Stam, Deel II: 1648-1751, herziene uitgaaf,
Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1949, 454 pp., geïll., vollinnen band Fr. 275.
5) Geschiedenis der Nederlanden onder redactie van Prof. Dr. L.G.J. VERBERNE, III: Deel:
Het Koninkrijk der Nederlanden door Prof. Dr L.G.J. VERBERNE, De Koepel, Nijmegen,
1950, 313 pp., geïll.

Streven. Jaargang 4

407
landen in het vooruitzicht stelde. Maar mogelijk wordt een vierde deel aan de
geschiedenis van het Zuiden sinds de Franse Revolutie gewijd; dan zou deze beknopte
Geschiedenis der Nederlanden volledig beantwoorden zowel aan de oorspronkelijke
opzet als aan de hedendaagse vereisten.
Tenslotte verscheen zo pas het tweede deel van de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, in twaalf in-4o delen, onder redactie van Prof. Dr J. Romein e.a.6).
Terwijl de zo juist aangehaalde werken telkens van één auteur of een paar auteurs
stammen en een min of meer beknopte geschiedenis geven, is dit werk een grootse
uitgave, degelijk-wetenschappelijk ofschoon bedoeld voor een ruim publiek, en
geredigeerd door een hele groep specialisten. Het tweede deel over de volle
Middeleeuwen (925-1305) is van de hand van negen auteurs, telkens speciaal bevoegd
voor het hun toegewezen deel. De politieke geschiedenis beslaat precies de helft van
het boek. Dan zijn er twee hoofdstukken over de instellingen der vorstendommen,
twee over de steden, een over het platteland, een over handel en nijverheid en twee
over de Kerk en het geestelijk leven. Helaas zijn kunsten en wetenschappen niet
voldoende behandeld. In dit grandioos werk vindt men de huidige stand van de
historische wetenschap aangaande tal van problemen. Voor een historicus is het een
kostbare hulp, de meest uiteenlopende problemen van onze geschiedenis door
specialisten samen behandeld te zien, en voor een intellectueel is het een genot langs
deze vlot geschreven Algemene Geschiedenis der Nederlanden ingeleid te worden
in ons nationaal verleden, zoals zich dat volgens de laatste nasporingen aan ons
voordoet.

II. Algemene Kerkgeschiedenis
Het Handboek der Kerkgeschiedenis door Kard. De Jong, waarvan sinds de oorlog
een vierde herziene druk verscheen7), is voldoende bekend. Om haar degelijkheid en
overzichtelijkheid, haar volledigheid ook wat de opgave der voornaamste studiën in
de voetnoten aangaat, heeft deze vierdelige kerkgeschiedenis o.i. haar gelijke niet in
andere talen. Zij is en blijft echter een studieboek en een naslagwerk en is geen
leesboek in eigenlijke zin.
De Geschiedenis der Kerk onder redactie van de Zwitserse professoren de Plinval
en Pittet is dit integendeel wel8). De twee hoofdredacteuren zeggen uitdrukkelijk dat
zij zich niet tot de specialisten maar tot het grote publiek richten: vandaar hun
bijzondere zorg om de grote lijnen sterk te doen uitkomen en het bijkomstige
grotendeels of volledig weg6) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, onder redactie van Prof. Dr J. ROMEIN e.a., Deel
II: De volle Middeleeuwen. 925-1305, De Haan, Utrecht; Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1950, XXIV-548 pp., 50 ill., 11 kaarten.
7) Kard. De JONG, Handboek der Kerkgeschiedenis, vierde druk, herzien en verbeterd door
Dr R.R. POST, 4 dln, Dekker & Van de Vegt, Utrecht; Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1945-1949.
8) Geschiedenis der Kerk, onder redactie van Prof. Dr G. de PLINVAL en Prof. R. PITTET,
pr. (compleet in 4 delen) Din I-III, Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1948-1950, 22 × 29 cm.,
264, 292 en 289 pp., rijk geïll., vollinnen band Fr. 350 oer deel.
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te laten. Dit werk munt uit door het sprekend weergeven van het concrete leven der
Kerk: 20 b.v. het gebed en de liturgische samenkomsten der eerste christenen, de
ondervragingen en martelingen van christenen zoals wij die kennen uit betrouwbare
berichten van tijdgenoten, het gemeenschapsleven van de gilden en het
ontginningswerk der monniken, enz. Een tweede kenmerk is het scherp typeren der
leidende persoonlijkheden, terwijl de 'mindere goden' slechts in het voorbijgaan
vermeld worden: zo geeft ons de Plinval in het laatste hoofdstuk van het Ie deel een
geslaagde levensschets van vier Oosterse en vijf Westerse kerkvaders, terwijl M.-H.
Vicaire O.P. in het eerste hoofdstuk van het IIIe deel Luther, Zwingli en Calvijn
meesterlijk typeert. Tenslotte valt sterk op, de confrontatie van de christelijke leer
met de heersende gedachtenstromingen en de afweer van de Katholieke Kerk
tegenover gevaarlijke vijanden: zo b.v. waar gesproken wordt over de Oosterse
philosophieën en godsdiensten en over het slopingswerk van schismatieke kerken,
over de stormloop der barbaren en de politieke druk van de Duitse keizers, over het
ondermijningswerk van het humanisme en van de protestantismen en over de
frontaanval van de negentiendeeeuwse wetenschap. De luxueuze uitgave op zwaar
kunstdrukpapier met 735 zwart-drukplaten en 20 platen in driekleurendruk, maakt
dit boek tevens tot een sieraad voor de kamerbibliotheek; jammer is de vertaling,
althans voor de twee eerste delen, niet altijd met de nodige zorg gemaakt.
Een tussenstadium tussen de twee pas vermelde werken is de Histoire de l'Eglise
door A.-M. Jacquin O.P.9). Deze geschiedenis is veel uitvoeriger: het derde
omvangrijke deel reikt slechts tot aan het einde van de investituurstrijd (1122).
Aangezien hier slechts één auteur aan het woord is, is het ook sterk geconcipieerd
en meer uniform dan een verzamelwerk. Niettegenstaande de omvang van het werk
richt de schrijver zich 'au grand public catholique, surtout aux jeunes gens, et aux
prêtres du ministère; het verwondert enigszins dat het niet geïllustreerd is. Om de
synthetische voorstelling, de typografische verzorging, de registers en de
bibliographieën, en mede om de vlotte schrijftrant kan deze grote kerkgeschiedenis
aan historici en aan allen die met kerkgeschiedkundige problemen te doen hebben,
grote diensten bewijzen. Of P. Jacquin, die intussen ereprofessor van de universiteit
van Freiburg in Zwitserland is geworden, zijn werk zal kunnen beëindigen, is zeer
de vraag.
Een werk van andere aard is Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen van G.
Schnürer10). Dit groot driedelig opus van de bekende Zwitserse hoogleraar verscheen
reeds in vertaling bij dezelfde uitgever in 1939-1941, en wordt nu met groter
lettertype, met bijgewerkte bibliographie en tegen zeer billijke prijs weer aan het
Nederlandse publiek aangeboden. Vergeleken bij Schnürer kennen wij geen historicus
die zich beter in de Middeleeuwse mentaliteit heeft ingeleefd en tevens zich de massa
ge-

9) A.M. JACQUIN, Histoire de L'Eglise, Deel I: L'antiquité chrétienne, 1929; Deel II: Le haut
Moyen Age, 1936; Deel III: La Chrétienté, 1948, Desclée De Brouwer, Parijs XVI-638, 683,
1038 pp.
10) G. SCHNUERER, Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen, Vert. uit het Duits, 3 delen, De
Spaarnestad, Haarlem, 1949-1950, XVIII-467, XIV-613 en XII-76 pp., respectiev. f6,90,
f7,90 en f6,90.
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gevens over de Katholieke Kerk en de Westerse beschaving meer heeft eigen gemaakt,
of het zou moeten zijn Christopher Dawson - deze heeft echter noch een volledige,
noch een zo uitvoerige geschiedenis van de Middeleeuwen geschreven -. Het gaat
hier niet om een schitterend essay of een oratorisch exposé van de grote stromingen;
Schnürer biedt ons een grondige studie met een weelde van details, maar zorgt ervoor
zijn hoofdstukken telkens met een synthetisch overzicht te beginnen en af te sluiten.
Dit is geschiedenis op zijn best. Het is geen gemakkelijke lectuur; hier wordt studie
vereist of tenminste een zeer aandachtige lezing. Wie zich echter de moeite wil geven
deze drie delen door te werken, zal niet alleen veel weten over de Middeleeuwen,
maar zal ook in het hart, in de essentie zelf van deze tien eeuwen zijn doorgedrongen.

III. Hervorming en Concilie van Trente
Nu niet slechts een of andere godsdienst, maar alle godsdiensten door het
communisme en, misschien nog gevaarlijker, door het laïcisme worden bedreigd,
voelen wij de godsdienstige verdeeldheid van Europa pijnlijker dan ooit aan. De
kerkhistorici gaan dan ook met een zekere voorliefde naar die tragische XVIe eeuw
terug om te onderzoeken, welke dan toch de oorzaak mag geweest zijn van deze
scheuring.
De eerste vermelding verdient het grootse werk van J. Lortz, Die Reformation in
Deutschland11) waarvan zo pas de derde uitgave van de pers is gekomen. Van af zijn
eerste verschijnen heeft dit boek sterk de aandacht getrokken en controversen
uitgelokt; men heeft het, en terecht, een gebeurtenis in de kerkgeschiedenis genoemd.
Voortgaande in de richting van Hartmann Grisar, S.J., heeft Lortz getracht Luther
van binnenuit te begrijpen: hij stelt hem voor als een religieus genie, als een meester
in het bidden, maar tevens - en dit bracht de reformator tot afval - als te
subjectivistisch ingesteld, als hoogmoedig en al te zeer betrouwend op eigen kracht.
Wat de Münsterse professor over de Katholieke Kerk in het begin der zestiende eeuw
vertelt, is alles behalve hartverheffend: de zedelijke verwording en de theologische
onklaarheid schiepen een milieu en een klimaat waarin de verkeerde hervorming van
Luther kon opschieten en gedijen, zodat zowel Luther als de Lutheranen reeds ver
buiten de Katholieke Kerk stonden, vóór zij het zelf goed wisten. Wie niet bang is
voor de volle grauwe waarheid, neme dit boek ter hand. En toch, naast alle eminente
hoedanigheden moeten wij erkennen, dat er iets zeer fijns en zeer delicaats aan
ontbreekt. In zijn verlangen om de protestanten zover als maar enigszins mogelijk
is, tegemoet te gaan, hekelt deze priester de zestiende-eeuwse katholieken en de
Pauselijke Curie op een wijze die soms pijn doet. Hij had dezelfde feiten en dezelfde
beoordelingen kunnen geven in bewoordingen, die meer tact en meer eerbied toonden
voor onze Moeder de H. Kerk.
Terloops vermelden wij de brochure van J. Hessen, Luther in katholi

11) J. LORTZ, Die Reformation in Deutschland. Band I: Voraussetzungen. Aufbruch. Erste
Entscheidung; Band II: Ausbau der Fronten, Unionsversuche. Ergebnisse, Herder, Freiburg
i.B., 1949, 3e uitg., XII-437 en IX-341 pp.
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scher Sicht12). Deze katholieke godsdienstphilosoof stelt zich op neutraal philosophisch
standpunt en ziet het katholicisme en het protestantisme als twee complementaire
aspecten van éénzelfde religieuze houding. Dat de auteur zijn korte studie eindigt
met de katholieken aan te sporen om voor het gebed bij Luther in de leer te gaan,
moet dan ook niet verwonderen, Ongetwijfeld had Paus Pius XII der gelijke
afdwalingen voor ogen toen hij in zijn encycliek Humani Generis van 12 Augustus
11. voor een bepaald soort irenisme waarschuwde.
Naast Lortz' machtig werk moeten wij het 16e deel van de Histoire de L'Eglise
onder leiding van Fliche en Martin vermelden: La crise religieuse du XVIe siècle.
E. de Moreau S.J. schreef het eerste boek: 'Luther et le Luthéranisme13) (pp. 5-163);
hij bestudeert Luther en de verspreiding van zijn leer in Duitsland tot aan de
Godsdienstvrede van Augsburg in 1555, gaat daarna dieper in op de leer en haar
evolutie tot 1580 en gaat tenslotte de verspreiding na van het Lutheranisme buiten
Duitsland. Pierre Jourda behandelt 'Calvin et le Calvinisme' (pp, 165-278): de man,
de leer, de vestiging in Genève en de verspreiding in Frankrijk tot 1547; hieraan heft
P. de Moreau een hoofdstuk toegevoegd over het Calvinisme in de Nederlanden tot
1585 (pp. 279-306). Het derde boek 'Henri VIII et l'Anglicanisme' (pp. 307-453) is
van de hand van Pierre Janelle; de auteur volgt de zeer bewogen geschiedenis van
het Anglicanisme in Engeland tot 1559 op de voet en wijdt daarna enkele bladzijden
aan Schotland en Ierland. De drie auteurs hebben een loffelijke en geslaagde poging
gedaan om zowel de zedelijke verwildering en de trage en zwakke reactie van de
Katholieke Kerk in de eerste helft der zestiende eeuw weer te geven, als binnen te
dringen in de religieuze psyche der protestantse hervormers en hun volledig recht te
laten wedervaren. Hier en daar hebben zij rechtstreeks uit de uitgegeven bronnen
geput, meestal steunen zij op synthetische studiën. De indeling van de stof is niet
onaanvechtbaar: dat de geschiedenis van het Calvinisme in Frankrijk slechts tot 1547
wordt beschreven, en die in de Nederlanden tot 1585 is niet te verdedigen. Al zijn
er nog andere bezwaren, toch mag men deze geschiedenis van het ontstaan der
protestantismen een flinke aanwinst voor de katholieke historiographie noemen.
Reeds twee jaar geleden verscheen in hetzelfde verzamelwerk: L. Cristiani, l'Eglise
à l'époque du Concile de Trente14). De schrijver verdeelt zijn werk in twee 'boeken':
1. het Concilie van Trente met zijn voorgeschiedenis; 2. de hervorming van de
Katholieke Kerk in de verscheidene landen. Deze geschiedenis munt uit door de
klare indeling, de heldere uiteenzetting en de synthetische voorstelling. Des te meer
is het te betreuren dat men haar degelijkheid niet evenzeer kan loven. Hubert

12) J. HESSEN, Luther in katholischer Sicht, Grundlegung eines ökumenischen Gespräches,
Röhrscheid Verlag, Bonn, 1949, 2e uitg., 71 pp.
13) E. de MOREAU, P. JANELLE en P. JOURDA, La crise religieuse du XVIe siècle, in Histoire
de l'Eglise onder leiding van A. FLICHE en V. MARTIN (†), Deel 16, Bloud & Gay, Parijs,
1950, 461 pp.
14) L. CRISTIANI, L. Eglise à l'époque du Concile de Trente, in Histoire de l'Eglise onder
leiding van A. FLICHE en V. MARTIN (†). Deel 17, Bloud & Gay, Parijs, 1948, 495 pp.
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Jedin, die door zijn talrijke studiën meer dan wie ook deze periode kent, heeft een
vernietigende kritiek op Cristiani's werk uitgebracht15). Hij verwijt hem vooral dat
hij tal van recente studiën niet kent en daardoor op vele plaatsen ofwel een verkeerde
voorstelling geeft, ofwel bepaalde kwesties totaal ignoreert: Jedin toont dit aan met
tientallen voorbeelden. Vervolgens betreurt hij Cristiani's werkwijze: in plaats van
de wording, het tot stand komen van belangrijke beslissingen en decreten van het
Concilie in de verscheidene stadia te volgen, bepaalt hij er zich veelal toe om, zoals
men bij gebrek aan bronnen voor de vorige Concilies heeft gedaan, de resultaten van
de besprekingen aan te geven. Ook op het tweede 'boek', vooral op de geschiedenis
van de Kerk in Italië en Spanje, weet Jedin veel af te dingen. Om in deze monumentale
Histoire de l'Eglise - die vierentwintig delen zal omvatten - een waardige plaats in
te nemen, zou het boek van Cristiani een radicale omwerking nodig hebben.
Maar, zal de lezer zeggen, indien Hubert Jedin beter dan wie ook op de hoogte is
van de geschiedenis van het Concilie van Trente, waarom schrijft hij dan zelf niet
een dergelijk werk? Hij is daar inderdaad mee bezig. Het vorige jaar verscheen het
eerste deel van een vierdelige Geschichte des Konzils von Trient16). Dit eerste deel
behandelt vluchtig de concilie- en hervormingsgeschiedenis, vooral van af het Concilie
van Bazel tot aan het Lateraans Concilie, en verhaalt dan uitvoeriger de vóór- of
beter de lijdensgeschiedenis van de samenroeping van het Trents Concilie. De twee
volgende delen zullen de Kerkvergadering zelf behandelen en een laatste deel zal de
nawerking van het Concilie beschrijven. Jedin heeft een mooie, beeldrijke taal en
een vlotte, evenwichtige stijl; hij munt uit door een synthetische visie, een sterke
structuur en hij weet zijn personnages levendig ten voeten uit te tekenen. Door de
zeer grote eruditie en ook het vele voorafgaande archiefwerk, vooral in Rome, is
deze geschiedenis van het Concilie van Trente tevens een betrouwbare gids. In
tegenstelling met de antithetische werkwijze van Lortz en diens scherpe uitbeeldingen
die vaak overdrijvingen worden, is dit boek bijna klassiek te heten. Werkelijk wij
hebben zelden kennis genomen van een geschiedboek dat zoveel eminente qualiteiten
harmonisch in zich verenigt.

IV. Het liberaal Katholicisme
Voor de katholiek van onze tijd is een der meest acute problemen, en in sommige
landen zelfs het meest acute, de verhouding van Kerk en Staat. In democratische
landen denken wij vooral aan de schoolkwestie, achter het IJzeren Gordijn is het
voor de onderdrukte Kerk een kwestie van zijn of niet-zijn geworden.
Het Ancien Régime kende 'l'union de l'Eglise et de l'Etat', de intieme

15) H. JEDIN, L. Cristiani: l'Eglise à l'époque du Concile de Trente..., in Rivista di Storia della
Chiesa in Italia, II, 1948, pp. 274-284.
16) H. JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, Band I: Der Kampf um das Konzil, Herder,
Freiburg i.B., 1949, XIII-643 pp., DM. 26.
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samenwerking, vaak de eenheid van Kerk en Staat. Had de Kerk in de Middeleeuwen
een grote invloed ten goede op de Staat uitgeoefend, in de Moderne Tijden nam de
druk van de Staat op de Kerk, het ingrijpen der vorsten in het zuiver godsdienstige
met de jaren toe. De Franse Revolutie maakte echter schoon schip en zo stond men
bij het begin der XIXe eeuw voor de lastige vraag: moet men terug naar die oude
eenheid van Kerk en Staat, waarvan de nadelige gevolgen nog vers in het geheugen
lagen, of moet men iets nieuws scheppen, een grotere afzijdigheid of wellicht de
volledige scheiding van de twee machten doorvoeren? De Restauratie na de val van
Napoleon bracht, zoals elke restauratie, het herstel van het oude; de vrijheidsideeën
door de Franse Revolutie gezaaid werkten echter door, en toen België zich in 1830
van het Noorden afscheurde leek de tijd rijp om een experiment te wagen. De
oplossing die de Belgische grondwet aan de verhouding van Kerk en Staat gaf, leverde
zodanige resultaten op, dat zij in de loop der negentiende eeuw herhaaldelijk door
andere volkeren werd overgenomen en... de toekomst voor zich schijnt te hebben.
Henri Haag schreef een boek over Les origines du catholicisme libéral en Belgique.
1789-193917). Hij constateert dat de Belgische katholieken, doctrinair gezien,
traditionalist en ultramontaan waren. Onder het enigszins dubbelzinnig woord:
traditionalisme, verstaat hij een politieke en sociale doctrine, volgens welke de
nationale tradities en de gemeenschap een heel wat steviger basis voor een staat
vormen dan de rationalistische en individualistische stellingen die de Franse Revolutie
had verspreid en toegepast; het ultramontanisme zijnerzijds keert zich tegen het
gallicanisme en het Febronianisme en legt de nadruk op de macht van de paus en
van de Kerk. In 1828 sluiten de Belgische katholieken met de liberalen een verbond
om tegen Koning Willem I een gesloten front te vormen en de 'vrijheid' te veroveren.
Het Unionisme draagt zijn vruchten en na de September-revolutie van 1830, beheerst
het ook de Belgische Constituante bij het maken van een grondwet. De auteur laat
overduidelijk uitkomen dat het Unionisme of, om nauwkeuriger te spreken, het
liberaal katholicisme geen doctrine maar een tactiek was, om in de gegeven
omstandigheden een maximum van voordelen voor de Kerk te veroveren. Toen Paus
Gregorius XVI in zijn encycliek Mirari vos van 15 Augustus 1832 Lamennais
veroordeelde, ging het om een doctrine; de Belgische constitutie echter, een toepassing
van die doctrine, heeft de paus om verscheidene redenen nooit veroordeeld.
Deze laatste kwestie wordt expliciet behandeld door A. Simon, professor aan de
faculteit Saint-Louis te Brussel, in zijn korte studie: L'Eglise catholique et les débuts
de la Belgique indépendante18). Hij bestudeert de houding van de Kerk - in casu de
aartsbisschoppen de Méan en Sterckx met de andere bisschoppen en de clerus - ten
opzichte van de

17) Henri HAAG, Les origines du catholicisme libéral en Belgique. 1789-1839. (Univ. de
Louvain, Recueil de trav. d'hist. et de Philol., 3e r., fase. 36), E. Nauwelaerts, Leuven, 1950,
300 pp., Fr. 175.
18) A. SIMON, L'Eglise catholique et les débuts de la Belgique indépendante, Editions Scaldis,
Wetter en, 1949, 147 pp.
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Belgische constitutie, en hij stelt vast dat de geestelijkheid door haar loyale
medewerking aan de toepassing van de grondwet, door haar steun aan de politiek
van Leopold I en het aanvaarden van een compromisoplossing voor het onderwijs,
het zwakke België in zijn lastige beginjaren heeft geconsolideerd. Ofschoon de
Constitutie een volledige scheiding van Kerk en Staat als principe vooropstelde, was
de atmosfeer in die jaren nog zo christelijk, dat de liberalen wel een dragelijk regime
voor de Katholieke Kerk moesten scheppen. Een en ander verklaart zowel de argwaan
als het stilzwijgen van Rome in deze delicate kwestie.
Dezelfde auteur publiceert eveneens een groot werk over Kardinaal Sterckx19).
Deze was vicaris-generaal en invloedrijk raadsman van aartsbisschop de Méan in de
kritieke jaren 1827-'32 en daarna zelf aartsbisschop van Mechelen gedurende
vijfendertig jaar. Wegens Sterckx' unieke plaats in het godsdienstige en politieke
leven van België in de eerste decennia van zijn bestaan, is deze biographie voor een
juist beoordelen van het liberaal katholicisme in België van groot belang. Het is
vooral aan Sterckx te danken dat de paus, na de veroordeling van Lamennais in 1832
en na de encycliek Quanta Cura van 1864, toch de Belgische grondwet, die op de
gewraakte moderne vrijheden gebouwd was, niet veroordeelde. Velen zullen met
verbazing lezen, hoe de Kardinaal in de telkens nieuwe problemen steeds een
vooruitstrevende stelling innam. Op deze levensbeschrijving zal de historicus wel
een en ander aan te merken hebben: zij doet te veel aan als een apologie van de
Mechelse aartsbisschop, terwijl ze andere persoonlijkheden, ook de bisschoppen, die
òf dezelfde òf de tegenovergestelde meningen hadden, niet genoeg waardeert; ook
blijkt uit bepaalde uitingen wel duidelijk de invloed van hedendaagse vraagstukken.
Indien de schrijver zijn studieobject meer op afstand, meer met de ogen van een
zuiver wetenschapsmens had beschouwd, zou zijn werk nog veel gewonnen hebben.
Dit neemt niet weg, dat deze vlot geschreven biographie over een zo invloedrijke
persoonlijkheid een flinke bijdrage voor de kennis van deze tijd betekent.
Aanvankelijk waren wij van zin nog andere gebieden van de historische literatuur
te betreden. Ditmaal moge het volstaan de meest recente algemene geschiedenissen
van de Kerk en van ons volk met elkaar te hebben vergeleken; de boeken over de
reformatie en over het liberaal katholicisme leren ons heel wat over de godsdienstige
verscheurdheid van de christelijke wereld en over de aanpassing van de eeuwige
waarheden van ons geloof aan moderne toestanden, over gezond oecumenisme en
tolerantie, over een volwaardig christendom in een nieuw tijdsgewricht.

19) A. SIMON, Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867), I. Deel: L'Eglise et l'Etat; II.
Deel: L'Eglise dans l'Etat, Editions Scaldis, Wetteren, 1950, 624 en 480 do.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE veldtocht in KOREA was bijna voltooid, toen het communistisch CHINA een
spaak in het wiel stak. Was het begin November nog niet uitgemaakt of de
Noord-Koreanen alleen maar door Chinese 'vrijwilligers' ondersteund werden, enkele
dagen later rapporteerde generaal MacArthur, dat de verbonden troepen met een
nieuwe vijand te doen hadden, die uit Chinezen samengestelde militaire eenheden
in het veld bracht. Het nieuwe leger beschikte over grote reserves 'uit een vreemd
land'. Dit ingrijpen was niet alleen een ernstige vertraging van de volledige
onderwerping van Noord- Korea, maar het was ook een zaak van grote internationale
betekenis en van rechtsschending, omdat zonder enigerlei kennisgeving van
belligerentie deze agressie plaats vond. De gevolgen van deze interventie waren
noodlottig. Op vele punten moesten de verbonden troepen meer dan 80 km.
terugtrekken, sommige afdelingen werden afgesneden en gevangen genomen, terwijl
in het zuiden een georganiseerde guerilla uitbrak, die de landverbindingen, daarbij
nog geholpen door de ingevallen koude, in ernstige mate bemoeilijkte. Toen de
verbonden troepen zich rond Oensan weer georganiseerd hadden, was de toestand
nog steeds ernstig, doch niet kritiek en kon men zich troosten met de gedachte, dat
'wanneer men het hele krijgstoneel overschouwt, de troepen nog in het offensief
waren.' En MacArthur maakte optimistisch bekend: 'Het potentiële gevaar van de
val, die ons zo verraderlijk is gesteld, hebben wij met minimale verliezen kunnen
ontlopen.' Daarop kwam een nieuwe, thans een aangename, verrassing: De Chinezen,
waarvan men het ergste had verwacht, met name een langdurige uitputtende strijd
om ter ondersteuning van de Sovjet de Amerikaanse troepen in Azië vast te houden,
trokken terug. Een zó ongewoon gedrag, dat uit vrees voor een nieuwe val, de
verbonden troepen slechts aarzelend naar de Jaloe oprukten. Alleen de luchtmacht
zette haar bombardementen op grote schaal voort, zich echter aan het uitdrukkelijk
gegeven bevel houdend geen aanvallen te doen buiten de grenzen van Korea.
Tegen het einde van de maand November ontbrandde, onder persoonlijke leiding
van MacArthur een groot offensief, dat aanvankelijk volgens de plannen verliep en
waarvan de generaal zoveel succes verwachtte, dat 'onze jongens allemaal hun
Kerstfeest thuis zullen vieren.' Na drie dagen van verwoede strijd doorbraken de
Chinezen het geallieerde front, trokken Noord-Korea verder binnen en splitsten de
verbonden troepen. Het was een débacle, waarvan de opperbevelhebber moest
erkennen, dat de toestand thans nog niet 'hopeloos' was.
Of dit offensief van MacArthur, ontplooid juist op de dag van
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aankomst der communistische delegatie te Lake Success, politiek verantwoord was,
werd door velen betwijfeld. Het bracht, volgens de berichten, pijnlijke verlegenheid
te Londen, Parijs en Washington. Tot dusver verkeerde de wereld in het onzekere
over de bedoelingen van de Chinese interventie. Dat Mao-Tsje-Toeng voor Stalin
de kastanjes uit het vuur wilde halen, was niet waarschijnlijk. Veeleer moest hij zich
bezorgd maken over de electrische centrale van Soei-Ho, die geheel het industriële
Mandsjoerije van stroom voorziet, maar waarvan de technische installaties zich aan
de Koreaanse zijde van de Jaloe bevinden. Om hem gerust te stellen, kon men in
Noord-Korea een neutrale zône rondom deze installaties in het leven roepen. Mao
koestert een te grote achterdocht tegen de V. Staten, die hem hardnekkig de toegang
tot de V.N. weigeren en Tsang Kai Sjek de hand boven het hoofd houden, om zich
met dit plan te vergenoegen. Hij verdenkt Truman er van de vijandelijkheden ook
ten noorden van de Koreaanse grens te willen voortzetten. Uitdrukkelijk heeft de
president deze bedoeling verworpen: 'Ik wens ondubbelzinnig te verklaren dat wij,
ingevolge onze diepe toewijding voor de wereldvrede en onze langdurige vriendschap
met het Chinese volk, elke eervolle stap zullen doen om enige uitbreiding van de
vijandelijkheden in het Verre Oosten te voorkomen.'
Reactie van communistische Chinese zijde op deze verzoenende voorstellen en
woorden was ternauwernood waarneembaar: Mao hulde zich in de mantel van
stilzwijgen. Er was slechts één middel hem aan het spreken te krijgen: een uitnodiging
aan de besprekingen te Lake Success, zij het als niet-lid, deel te nemen. De V.R. nam
hiertoe met 8 tegen 2 stemmen en 1 onthouding een resolutie aan. Tsjoe En Lai, de
Chinese minister van buitenlandse zaken antwoordde, dat hij een delegatie, bestaande
uit 9 Chinezen, zou zenden, mits niet alleen Korea, maar ook de 'Amerikaanse
gewapende interventie op Formosa' ter tafel zou worden gebracht. De V. St. hebben
zich daarbij neergelegd. De delegatie haastte zich niet. Zij deed onderweg Moskou
aan - wat daar besproken is, blijft uiteraard geheim - en arriveerde eerst 25 November
te Lake Success.
In de eerste bijeenkomst van de V.R. nam de Amerikaanse gedelegeerde, Warren
Austin, het woord en beschuldigde China van 'onverholen agressie'. Hij stelde een
aantal vragen aan de Chinese leider, Woe Hsioe Tsjoean, die deze weigerde te
beantwoorden, omdat hij alleen over Taiwan (Formosa) wenste te spreken. In de
volgende bijeenkomst stelde de Franse vertegenwoordiger, Chauvel, voor om de
zesmogendheden-resolutie in behandeling te nemen, welke van Peking eist, zijn
troepen terug te trekken, onder de belofte, dat de V.N. de Chinese belangen in het
Noord-Koreaanse grensgebied zullen eerbiedigen. Het eerste punt werd met acht
stemmen tegen één, het tweede met 9 tegen één aanvaard. De tegenstemmer, Malik,
gaf te kennen, dat zijn negatieve stem een veto beduidde. Volgens de kort geleden
aangebrachte wijziging in de statuten zal de verworpen resolutie in de Vergadering
der V.N., waar geen vetorecht bestaat, opnieuw in behandeling komen.
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Door deze onverzettelijkheid van communistisch China en van de Sovjet is de wereld
op de grens van oorlog gekomen. Acheson liet in een radio-rede een pessimistisch
geluid horen: 'Niemand kan waarborgen dat er geen oorlog komt. Wij moeten het
beste hopen en geen enkele kans in die richting verzuimen, terwijl we ons inmiddels
op het ergste voorbereiden.' President Truman schrikte de mensheid op met de
mededeling, dat het gebruik van de atoombom in Korea overwogen was en dat de
V. St. ieder wapen zouden gebruiken, dat de militaire situatie zou vereisen. De
militaire noodzaak zou bepaald worden door de Amerikaanse militaire leiders te
velde. Het had de schijn, dat de beslissing dus van MacArthur zou afhangen, waardoor
de paniekstemming werd opgevoerd. Spoedig daarna werden de woorden van de
president aangevuld met de opheldering, dat het bevel tot het gebruik van de
atoombom slechts door de president alleen kan worden uitgevaardigd.
De opwinding, door het Chinees conflict veroorzaakt, deelde zich mee aan alle
landen. Churchill kalmeerde in Londen de gemoederen met zijn opvatting, dat het
niet in het belang van de Sovjet-Unie was om op het ogenblik een oorlog te beginnen:
''s werelds loop zal uiteindelijk in Europa beslist worden.'
In Parijs werd het ministerie-Pleven door de internationale toestand het leven
gered. Na besprekingen met Pleven vertrok Attlee naar Washington om op hoog
niveau met Truman de wereldtoestand en de toekomst te bespreken.
Voorlopig was het enige lichtpunt in deze duistere en sombere kwestie het
onderhoud tussen de afgevaardigde van India, Sir Benegal Rau, met Woe. Rau meende
te kunnen zeggen, dat Woe 'alles bijeen niet onontvankelijk' was geweest en dat men
derhalve mogelijk enige constructieve richtlijnen kon vinden voor de ontmoeting
tussen Attlee en Truman.
Behalve door de Noord-Koreanen bij te staan en de kwestie-Formosa op het tapijt
te brengen, heeft de Chinese communistische regering voor een nieuwe complicatie
in de wereldpolitiek gezorgd. Het door de Chinezen geleide TIBETAANSE
'volksleger' is opgerukt naar de hoofdstad Lhasa en heeft aan de 16-jarige Dalai Lama
de eis gesteld, dat China verantwoordelijk zou zijn voor de verdediging en
buitenlandse zaken van Tibet. Een 'symbolische' legermacht zal in Lhasa haar tenten
opslaan om de strijdkrachten te organiseren, terwijl constitutionele en agrarische
hervormingen moeten worden doorgevoerd. Heeft van de ene kant de nationale
vergadering deze voorstellen aanvaard, van regeringszijde schijnen deze eisen
afgewezen te worden. Zij heeft zich tot de V.N. gewend met het verzoek de Chinese
agressie tegen te gaan en niet toe te laten, dat de natie verscheurd wordt door
methoden, die aan de wetten van het oerwoud herinneren.
Ook in de tussen Tibet en India gelegen Hindoe-staat, NEPAL, is er onrust geweest.
Tegen de onderdrukkende grootgrondbezitters, de Rana's, is het zg. nationalistisch
Congres in opstand gekomen met de bedoeling een 'volksregering' onder handhaving
van de koning
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in te stellen. Volgens communistisch recept wil het Congres al het land onder het
volk verdelen en industrieën vestigen. Ofschoon zijn troepen Birganj, de tweede stad
van het land hadden bezet, is de beweging verlopen, omdat de meerderheid de regering
is trouw gebleven.
De VERKIEZINGEN voor het Huis van Afgevaardigden en voor de Senaat in de
V. STATEN zijn niet zo gunstig voor de democratische partij uitgevallen als Truman
verwacht had. Nòch zijn eensgezindheid met de 'republikein' MacArthur, nòch de
aanslag op zijn leven door enige opgewonden samenzweerders uit Porto Rico hebben
zijn kansen op een schitterende overwinning beïnvloed. In de Senaat behield hij een
meerderheid van 49 tegen 47 zetels, maar dit ging gepaard met het feit, dat zijn beste
medewerkers er hun zetels verloren en dat zijn voornaamste tegenstander, Robert A.
Taft, 'Mr. Republican' genoemd, door een grote meerderheid, waaronder vele
arbeiders, wier rechten hij eertijds door de 'Taft-Hartleu-Act' beknot had, in de Senaat
werd teruggebracht.
Voor het Huis van Afgevaardigden was de uitslag 210 democraten en 158
republikeinen, een verlies van omstreeks vijftig zetels. In ieder geval een overwinning,
die nochtans aan waarde verliest, wanneer men bedenkt, dat voor de binnenlandse
politiek op de democraten uit het zuiden, de zg. 'dixicraten' niet al te vast kan gerekend
worden.
Te kwader ure heeft enige jaren terug de vergadering der V.N. besloten de
ambassadeurs bij de Spaanse regering van FRANCO terug te roepen. Tot beter inzicht
gekomen, keurde de vergadering met 38 tegen 10 stemmen en 12 onthoudingen de
intrekking van deze resolutie goed en stelde de mogelijkheid voor Franco open tot
de gespecialiseerde organisaties van de V.N. toe te treden. Dat Nederland onder de
voorstemmers was, kon de goedkeuring van de linkse partijen niet verwerven. Zij
vergeten echter al te gemakkelijk, dat het 'Spaanse schrikbewind' een reactie is op
de rode terreur, enige jaren lang tegen de Kerk en tegen de godsdienst op een wijze
gevoerd, waarmee vergeleken de dictatuur van Franco gematigd mag genoemd
worden. Zolang het lidmaatschap van de Sovjet-Unie geen bezwaar is tegen
samenwerking, kan men Franco niet buiten laten staan. En het beginsel van de V.N.
is, dat zij generlei beoordeling van de binnenlandse politiek van enigerlei regering
wensen uit te spreken, zoals onze minister-president, Drees, een daaromtrent gestelde
vraag beantwoordde.
Omtrent de herbewapening van WEST-DUITSLAND is het geschil tussen de
Rijkskanselier, Konrad Adenauer en de leider van de socialistische oppositie, Kurt
Schumacher, eerder toegespitst dan verminderd. In het parlement had Adenauer
verklaard, dat het plan-Pleven moest worden gezien als een hoogst belangrijke
bijdrage tot de verdediging van Europa en dat iedere Duitser het als een dwingende
plicht moest beschouwen deel te nemen aan de verdediging van zijn huis en haard.
Onder voorwaarde echter, dat Duitsland op voet van gelijkheid met alle andere landen
werd behandeld en dat het 27
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verdedigingsfront zo sterk moest zijn, dat agressie door de Sovjet onmogelijk zou
zijn.
Schumacher daarentegen verwierp het plan-Pleven, omdat dit niet de geest van
verzoening ademde, die de basis moest zijn voor eerlijke en gelijke samenwerking.
Hij meende, dat de regering in deze belangrijke kwestie niet eigenmachtig mocht
beslissen, maar dat daarover het Duitse volk moest worden geraadpleegd. Dit laatste
is niet gebeurd. De verkiezingen, die in drie der aangesloten 'Länder', in Hessen,
Wurtemberg-Baden en Beieren werden gehouden, waren een graadmeter van de
stemming onder de bevolking. De U.C.D., de partij van Adenauer, leed in al deze
drie Länder aanzienlijke verliezen ten voordele van de socialisten. In Hessen en
Wurtemberg-Baden verloren de communisten al hun zetels en gingen in Beieren
aanzienlijk achteruit. Bij de verkiezingen in Oostenrijk, nog wel in de Russische
zône, deed zich hetzelfde verschijnsel voor.
Om van zijn vredelievendheid blijk te geven heeft MOSKOU voorgesteld, dat de
'grote Vier' bijeen zouden komen om de demilitairisatie van Duitsland te bespreken.
Hoewel van deze bijeenkomst, zoals uit het verleden gebleken is, weinig verwacht
wordt, is dit voorstel niet afgewezen. Acheson liet zijn bereidverklaring vergezeld
gaan van de waarschuwing, dat de vrije landen van de wereld zich zullen blijven
herbewapenen, totdat hun gerechtvaardigde vrees voor de Sovjet-Russische agressie
is weggenomen. Over de vredelievende bedoelingen van de Sovjet behoeft men zich
trouwens geen illusies te maken. Het pacifistisch Congres, dat te Sheffield niet kon
doorgaan wegens beperkte toelating van deelnemers van wege de Engelse regering,
heeft zijn besprekingen te Warschau voortgezet. De Amerikaan John Rogge, voorzitter
van de door Wallace opgerichte 'progressieve' partij bestond het twijfel te uiten aan
het vredesverlangen van de communisten, gezien hun gewelddadig optreden in Korea
en Tibet. Zijn woorden werden met hoongelach ontvangen en hijzelf werd
uitgescholden voor 'vernietiger van de vrede'.
Waarom kopstukken als Pieck, de zieke M. Thorez en Togliatti naar Moskou zijn
ontboden, is een vraag, waarop tot dusver geen bevredigend antwoord gegeven is.

Nederland
De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer hebben over een groot aantal
punten gelopen, waarvan er twee voor de toekomstige politiek niet zonder belang
zijn. De afgetreden minister van Defensie is vervangen door de heer 's Jacob, die,
hoewel de christelijk-historische beginselen toegedaan, geen lid is van deze Unie.
Professor Romme was van mening, dat door deze vervanging de brede basis van het
ministerie te smal was geworden en hij sprak de wens uit, dat nog vóór 1952 de
samenstelling van het kabinet zou zijn, zoals deze was in 1948. De minister-president
voelde niets voor een 'kunstmatige oplossing', die zou moeten bestaan in het ontslag
van een der twee partijloze ministers.
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Namens de anti-revolutionairen verklaarde de heer Schouten, dat ook zijn partij voor
een bredere basis was, al was het maar op die wijze, dat zijn partij de regering kon
steunen, wanneer deze een principiële politiek van nationaal karakter zou voeren in
plaats van een politiek van partijkarakter. De heer Oud vond samenwerking van alle
partijen tegen het communistisch gevaar dringend nodig. Daarom wees hij op de
mogelijkheid dat een derde macht, nl. de V.V.D., de A.R. en de C.H. zich zouden
verenigen om een derde deel van de ministeriële zetels te bezetten, waardoor de basis
zo breed mogelijk zou zijn. Maar deze velleïteiten hebben voorlopig geen toekomst.
Het koninklijk bezoek aan Engeland van H.M. JULIANA is niet alleen voor Haar
een succesvolle zegetocht geweest. De woorden, die Zij in Haar oorspronkelijke
zeggingswijze tot Haar gastheren, de Engelse regering en de Londense gemeenteraad
gericht heeft, vooral met betrekking tot de samenwerking met het vasteland, hadden
een diepe ondergrond. Zij zullen wel niet aanstonds in daden worden omgezet. Het
is nochtans een bewijs van moed en overtuiging dat H.M. voor dit gehoor Haar
gedachten heeft blootgelegd.

Indonesië
Op onze verhouding tot de Unie-genoot ligt nog altijd een schaduw. Het zijn niet
alleen de onderdrukking van Ambon, of de herhaalde brandstichtingen op Nederlandse
plantages of de moord op Nederlanders in afgelegen streken gepleegd of de
huiszoekingen bij en gevangenneming van vooraanstaande Nederlanders in Djakarta,
Bandung en elders, die hier te lande ongerustheid hebben gewekt, het is vooral de
wijze, waarop men van Indonesische zijde de kwestie Nieuw-Guinea tracht op te
lossen, die het vertrouwen in de eerlijke bedoeling van onze partner steeds dieper
ondermijnt. President Sukarno zelf heeft zich niet onbetuigd gelaten in zinspelingen
voor het geval, dat Irian niet werd 'teruggegeven'. De Nederlanders in Indonesië
ontvingen brieven, waarin met boycot en erger gedreigd werd. Een Irian-Commissie
kwam naar Nederland om propaganda te maken en ons een beter inzicht te verschaffen
voor het Indonesische standpunt. Moh. Natsir, de minister-president, verklaarde, dat
er oneindig meer op het spel staat, dan het stuk land, dat West-Irian heet en hij nam
aan, dat men 'ook aan de andere kant de portée van de zaak voldoende beseft. Het is
kort dag'.
Bij de opening van de jaarlijkse Unie-Conferentie heeft minister-president Drees
open kaart gespeeld. Hij zei, dat moeilijkheden niet door bedreiging of geweld
moesten opgelost worden, maar door overleg of desnoods door het Hof van Arbitrage.
Omdat de agenda van deze conferentie voor het merendeel punten bevatte, betrekking
hebbende op de practische uitwerking van de R.T.-besluiten, had deze bijeenkomst
een vlot verloop en na een week van besprekingen was er overeenstemming op alle
punten bereikt.
3-12-1950.
K.J.D.
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Belgie
Sinds de Koningskwestie het verloop kreeg dat men kent is, zowel bij het grote
publiek als in het parlement, de belangstelling voor politieke aangelegenheden zeer
verminderd. Voor zeer weinig aanwezigen en in een doffe atmosfeer, zeer
contrasterend met de diplomatieke en militaire verwikkelingen waarbij wij
onrechtstreeks zijn betrokken, werd in de Kamer de begroting van Buitenlandse
Zaken behandeld. Noch de minister noch een der woordvoerders van de meerderheid
of van de oppositie deed een poging om precies af te bakenen in welke mate België
sinds 1944 zijn souvereiniteit had prijsgegeven.
Vraagstukken die innig met elkaar zijn verbonden als Benelux, de uitvoering van
het Pact van Brussel, het Schumanplan, de Europese eenheid, de U.N.O.-solidariteit,
werden los van elkaar bekeken, zonder dat iemand een synthese maakte of poogde
een blik vooruit te werpen op de moeizame weg waarop de democratische landen
elke dag nader tot elkaar komen.
Het antwoord op de vraag, hoe een dergelijke politieke lusteloosheid te verklaren,
ligt blijkbaar in de moeilijkheid waarin de Belgische partijen zich bevinden om op
elk gebied een eendrachtig front te vormen.
***
Het Congres dat de socialistische partij op 2 en 3 December te Brussel hield, heeft
blijk gegeven van veel aarzeling aangaande een moedige en progressieve buitenlandse
politiek.
Hoewel de vorige Minister van Buitenlandse Zaken Spaak, destijds een van de
kampioenen was van de internationale toenadering en zelfs van het anti-communistisch
front, zijn de socialisten, sinds zij in de oppositie zijn, meer voorstanders geworden
van wat zij noemen een 'realistische' politiek. Spaak proclameert nu uitdrukkelijk
dat hij, ten aanzien van Duitslands' herbewapening, de Verenigde Staten en Engeland
begreep, maar dat hij het eens was met de Fransen, die blijk geven van realiteitszin
wanneer zij slechts kleine Duitse eenheden wensen in een geörganiseerd
West-Europees leger. De socialistische leiders hebben overigens op het Congres heel
wat moeite gehad, om te beletten dat hun militanten - die door hun pers tamelijk
eenzijdig en sentimenteel worden voorgelicht - zich tegen elke vorm van Duitslands
herbewapening zouden uitspreken.
In de grond ligt de verklaring voor de lakse internationale houding van de B.S.P.
minder in solidariteitsgevoelens met de Engelse Labour-politiek of in de sympathie
die een partij met Waals overwicht natuurlijkerwijze Frankrijk toedraagt, dan wel in
een latent defaitisme in een strijd waar het socialisme zich met de dag minder op zijn
plaats voelt. De illusie van de derde macht: het socialisme als evenwichtspunt tussen
kapitalisme en communisme, is lang vervlogen. Voor die utopie heeft men geen
vervangingsideaal gevonden. En talrijk zijn diegenen, vooral onder de jongere
socialisten, die weinig voelen voor het onontkoombare samengaan van het socialisme
en het kapitalisme. Dit verklaart ook waarom sommige socialistische kernen, die in
het Parlement Mevrouw Blume tot woordvoerdster hebben, een politiek blijven
volgen
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waarvan men op zijn zachtst kan zeggen dat zij de Sovjet-politiek lang niet ongenegen
is.
Ook de houding tegenover godsdienst en school is in de B.S.P. niet zo eendrachtig
meer als zou kunnen afgeleid worden uit de eenparig aangenomen sectaire slotmoties
op de Congressen. Staatsminister Soudan en na hem de gezaghebbende gewezen
eerste-Minister Spaak lieten voor een paar maanden een toon klinken waarin begrip
lag voor de vrijheid van opvoeding en de noodzakelijkheid van officiële steun aan
de privé-onderwijsinstellingen. Hiermee braken zij met de traditie in hun partij. Hun
bedoeling en die van de enkele, hoofdzakelijk Vlaamse socialistische
vertegenwoordigers, die hun opvattingen delen, is dubbel. Zij willen het hunne
bijdragen om te komen tot een modus vivendi in een toestand - het samenbestaan
van officieel en vrij onderwijs - waaraan zelfs een linkse regering niet zou durven
tornen. Bovendien achten zij het politiek ongewenst aan de meerderheidspartij van
het ogenblik een kans te geven om deze meerderheid te handhaven of zelfs te
verstevigen. In de grond zijn mensen als Spaak overtuigd dat een partij zoals de
C.V.P. haar eenheid slechts heeft te danken aan dezelfde godsdienstige overtuiging,
die gedeeld wordt door groepen wier belangen op elk ander gebied tegenstrijdig zijn.
Wil men er toe komen - en dat is de opvatting van de meest gematigde socialisten een front te vormen van alle arbeidsvertegenwoordigers, zowel christenen als
socialisten, dan moet, volgens hem, de B.S.P. er toe meewerken om in godsdienstige
en schoolaangelegenheden tot noodzakelijke bevrediging te komen. (Uit de eerste
reacties op deze gematigde verklaring blijkt ten overvloede dat het gros van de partij
voor die denkbeelden nog niet rijp is. Op het jongste Congres werd een grondig
debat, waarin de gedachten scherp tegenover elkaar zouden komen te staan,
vermeden.) Maar scherper dan ooit zal de vraag in de naaste toekomst worden gesteld.
Deze latente crisis-toestanden hebben onbetwistbaar hun weerslag op de
strijdbaarheid van de B.S.P. Haar oppositie beperkt zich dan ook tot gebieden die
geen sentimentele inslag hebben of waarop de C.V.P. een actie voert overeenkomstig
een beleid waarover voor korten tijd nog beide partijen het eens waren.
Ook de regeringspartij heeft door de vernederende afloop van de Koningskwestie
een groot deel van haar dynamisme ingeboet. Wel biedt de regering, beter dan men
aanvankelijk had verwacht, het hoofd aan de moeilijkheden waarvoor zij elke dag
staat; wel zijn de C.V.P.- mandatarissen eenparig overtuigd van de noodzakelijkheid
in alle omstandigheden achter de ploeg van dhr. Pholien te staan, maar dat is blijkbaar
geen beletsel voor initiatieven die op lange termijn deze eenheid in gevaar kunnen
brengen.
Zonder enig noemenswaardig incident te kunnen vermelden kan toch worden
vastgesteld dat de onderscheiden belangen-groepen in de partij een grotere activiteit
aan de dag leggen op hun eigen begrensd gebied, zelfstandiger gaan beslissen, met
het gevaar een afstand te scheppen die in een bepaalde aangelegenheid wel eens
onoverbrugbaar zou kunnen blijken.
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Tot nogtoe hebben Vlamingen en Walen in de C.V.P., in alle aangelegenheden een
bewijs geleverd van wederzijds begrip en tegemoetkoming. Als men weet hoezeer
in menig vraagstuk de grondopvattingen van Walen en Vlamingen uiteenlopen - wij
hoeven hier slechts het delicate repressievraagstuk te vernoemen - is dit een gelukkige
vaststelling. Men moet zich echter ook op dit stuk niet teveel begoochelingen maken.
Hoe meer sommige vraagstukken tot rijpheid komen, des te moeilijker zal een
oplossing, die beide vleugels bevredigt, gevonden worden. Voor wie dagelijks de
pers volgt valt het b.v. op, hoe twee christen-democratische kranten als 'Het Volk'
en 'La Cité', radicaal tegenover elkaarstaande standpunten huldigen en hoe de geest
die beiden bezielt in menig opzicht verschillend is.
Zeker een reden om alarm te blazen is er niet, en de overweging dat de homogene
regering aller steun nodig heeft, is ogenblikkelijk de sterkste band in de partij. Maar
men zou een grove fout begaan indien men niet de werkelijkheid wilde zien zoals
ze is. Het is nodig af en toe een gewetensonderzoek te doen, dat in staat stelt op tijd
en stond het gevaar te zien en naar de passende heelmiddelen te zoeken. Zowel de
regering als de meerderheidspartij missen op dit ogenblik de veroverende allure die
slechts door een eendrachtige overtuiging kan behouden worden. En ook dat verklaart
waarom bij het grote publiek op een zeer moeilijk ogenblik als het huidige, de
belangstelling voor 's lands beleid zozeer is af genomen.
A. Vanhaverbeke
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Brief uit New York
In Amerika is het rustige onbewogen leven van vóór de Koreaanse moeilijkheden
verdwenen, en men bemerkt nu zeer duidelijk de ernstige inspanning van dit land
om zijn zaken op orde te brengen.
De ontdekking van de zwakke conditie der gewapende macht en van haar
onvoldoende training verwekte een gevoel van diep onbehagen en het land werkt nu
snel en effectief aan de hermobilisatie van de strijdkrachten. Het roofzuchtige karakter
van de rode aanval in Korea lag er zo dik boven op, dat de meningsverschillen tussen
de partijen over de herbewapening verdwenen zijn.
De houding van het volk is over het algemeen beslister dan die van de regering.
Het Congres drong er b.v. op aan de uitvoerende macht contrôle te geven over lonen
en prijzen en productie, waar deze niet om gevraagd had. De prijsstijgingen ten
gevolge van de oorlogsdreiging hebben de mensen bang gemaakt voor inflatie, wat
al geleid heeft tot strenge contrôle op credieten, een zo zware contrôle, dat deze
waarschijnlijk een achteruitgang van het zakenleven zal veroorzaken. Het toezicht
op lonen en prijzen, dat ongetwijfeld ook nog komt, is uitgesteld tot na de
Novemberverkiezingen. De belastingstijgingen zijn al groot en beloven nog erger te
worden in verband met het nieuwe herbewapenings-program.
De grote steden van de Verenigde Staten organiseren een burgerwacht, en pijlen
die wijzen naar de dichtstbijzijnde schuilkelders hebben hun onheilspellende intrede
gedaan in de straten van New-York. Vlugschriften met aanwijzingen tegen
atoombom-aanvallen zijn verspreid. (Tussen twee haakjes: juist de
verdedigingsinstructies maken maar al te duidelijk dat er geen enkele werkelijke
bescherming tegen de atoomwapens bestaat tenzij de verstrooiing van de bevolking).
Het herbewapeningsprogram ontwikkelt een geweldige stuwkracht, maar
terzelfdertijd staat het hoofd van de mensen niet naar oorlogvoeren.
Binnen een week berispte President Truman in het openbaar de Secretaris van de
Marine en onthief hij Majoor Generaal Anderson, hoofd van de Luchtstrijdkrachten,
van zijn post omdat hij een 'preventieve oorlog' tegen Rusland voorstond.
Ofschoon de Amerikanen erkennen dat zij maar al te geschikte doelen zijn voor
de Russische atoombommen, zijn zij er zich ook van bewust dat een atoomoorlog
de allergrootste catastrofe is en men is het er algemeen over eens dat President Truman
gelijk heeft als hij korte metten maakt met alle gepraat over een 'preventieve oorlog'
door personeel van de regering of van de gewapende macht.
Televisie, het laatste kind van de technische vooruitgang in de Verenigde Staten,
dreigt een diepgaande culturele revolutie tot gevolg te hebben, die nog een grotere
klap zal toebrengen aan de sociale gewoonten dan de radio.
De televisie-industrie is zo snel uit de grond opgeschoten dat haar programma's
nu in het bereik liggen van bijna alle delen der Verenigde Staten en massa-productie
heeft de prijs der toestellen binnen het bereik van de meeste gezinnen gebracht. (Een
recent onderzoek toont aan dat het grootste percentage der toestellen gevonden wordt
in gezinnen met lage inkomens). De natuurwetenschappelijke uitvoering der huidige
toestellen is ook zeer verbeterd
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vergeleken bij de vroegere modellen. Deze gaven een te klein beeld dat flikkerde en
onscherp was, wat een nadelige invloed had op de ogen. Deze moeilijkheid bestaat
in zekere mate nog en opticiens spreken over 'televisie-ogen'.
Sommige specialisten beweren, dat onherstelbare schade wordt aangericht, vooral
aan kinderogen en het is te vrezen, dat de overspanning der ogen, zelfs bij de beste
toestellen, ernstig blijft.
Oorspronkelijk was het gebruik van televisie-toestellen, omdat ze zo schaars en
duur waren, grotendeels beperkt tot openbare gelegenheden zoals restaurants en
café's. De populariteit in de restaurants was maar van korte duur omdat het moeilijk
was zich tegelijkertijd te concentreren op een beeld op afstand en de consumptie
vlakbij.
De beste en talrijkste van deze vroegere uitzendingen lagen op het terrein van de
sport en cafè's plaatsten gauw een toestel om meer geld in het laadje te krijgen.
Een tijd lang onthulden statistieken een duidelijke stijging van het bierverbruik,
maar sedert er meer toestellen bij de mensen thuis zijn geplaatst is het cafébezoek
verminderd. Het is weer eens mogelijk een glas bier te kopen in een niet-verduisterd
café en zonder dat je tegen je wil moet meegenieten van boksers en worstelaars op
het witte scherm.
Hollywood was zeer ernstig betrokken bij de toename der particuliere toestellen.
Het bezoek aan naburige bioscopen is sterk verminderd en er is een heftig debat
gaande in Hollywood over de vraag: de televisie tegen te werken of samen te werken
en ervan te profiteren door het vervaardigen van films voor de televisie-uitzendingen.
Het Book Manufacturer's Institute heeft dit jaar als zijn mening bekend gemaakt,
dat het de invloed van 'video'- concurrentie op de cultuur betreurt. (De algemene
terminologie voor televisie is nog niet vastgelegd. De industrie heeft, zonder al te
veel succes, geprobeerd het woord 'video' populair te maken; televisie is te lang voor
dagelijks gebruik en de volksmond schijnt meer te voelen voor TV).
De New York Physical Education Association ziet in de televisie eveneens een
gevaar voor haar taak, vrezend - wat nogal overdreven is - dat de televisie een 'zittend
volk' tot resultaat zal hebben.
Het culturele peil van de programma's is tot nu toe van een zeer laag gehalte
geweest. Sportuitzendingen zijn waarschijnlijk nog het talrijkst en het populairst.
Kinderprogramma's, poppenkast, tekenfilmpjes en wild-west-verhalen beslaan een
groot gedeelte van de dagelijkse uitzending.
Vele programma's zijn primitieve blijspelen. De samenstellers schijnen te zijn
teruggekeerd naar de begindagen der film voor het opdoen van inspiratie en het peil
komt vaak niet uit boven de grapjes van lieden die elkaar met taarten gooien of die
plotseling vallen.
De 'levende' reclames, die de programma's afwisselen, zijn ongelooflijk banaal en
weerzinwekkend. Ze zijn veel hinderlijker dan de zakelijke reclames over de radio,
aangezien het practisch onmogelijk is er onverschillig tegenover te staan.
Vele sterren en technici van de radio gaan nu over naar het terrein der televisie en
er is daardoor enige verbetering merkbaar. Nu en dan komen werkelijk belangrijke
programma's te voorschijn. De recente uitzending b.v. van de debatten van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de Koreaanse kwestie waren
buitengewoon dramatisch en treffend. Het opwindende televisie-verslag van de laatste
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nieuwsverslaggeving.
Al met al geeft echter de toepassing van zoveel onderzoekingen en de investering
van zoveel kapitaal, om te komen
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tot zulke onbenullige programs, het gevoel van een technische decadentie.
Van groeiend belang voor opvoeders is de uitwerking van televisie op
schoolkinderen. Ongeveer een jaar geleden berichtte het hoofd van een middelbare
school in Clifton, New Jersey, dat het verzuim in zijn school verdriedubbeld was
door de komst van de televisie.
Een andere leraar vertelde verontwaardigd over jeugdige leerlingen, die op school
kwamen met ringen onder hun ogen van het tot laat in de nacht naar de televisie
kijken.
Een aantal recente onderzoekingen heeft enkele ontstellende punten aan het licht
gebracht. Een onderzoek, ingesteld bij middelbare scholieren te Stamford, Connectitut,
bracht aan het licht dat 50% van de leerlingen thuis televisie had en dat 79% er
regelmatig gebruik van maakte.
Degenen die thuis televisie hadden, brachten haast evenveel tijd bij het toestel
door (27 uur per week) als op school. Andere onderzoekingen, gedaan in New York
en New Jersey concludeerden, dat de schoolprestaties van kinderen die regelmatig
naar televisie kijken 15% beneden normaal liggen.
Het blijkt dat de jongere kinderen het ergst worden beïnvloed. Men ontdekte dat
kinderen van 5 tot 6 jaar gemiddeld vier uur per dag naar televisie kijken; iets oudere
kinderen verbruikten 2 à 3 uur per dag. Televisie, waar ook, heeft ernstig inbreuk
gemaakt op de tijd die kinderen normaal aan huiswerk en ontspanning moesten
besteden.
Natuurlijk gaan de nadelen die hiermee samenhangen, ouders en opvoeders aan.
Opvoedkundige instanties van de televisie-industrie hebben vele besprekingen gehad
om over dit probleem te discussiëren.
Tot nu toe is ongeveer het enige resultaat geweest dat aan de uitzendingen een
aantal z.g. opvoedkundige programma's van twijfelachtig gehalte zijn toegevoegd.
Het blijft intussen een feit, dat televisie jonge mensen onweerstaanbaar fascineert
en dat de ouders gewoonlijk niet in staat schijnen het gebruik ervan binnen redelijke
grenzen te houden.
Televisie verandert de huiskamer in een donkere, kleine imitatie van de bioscoop
en omdat het het gezinsleven zo volkomen stuk maakt, willen vele families er niets
mee te maken hebben.
Een van de ergste kanten ervan is misschien wel, dat het geen enkel beroep doet
op de energie van de toeschouwer, die daar in botte passiviteit zit, terwijl 't universum
in zijn woonkamer wordt gebracht.
Het universum wordt letterlijk in de kamer gebracht, want vorig jaar was er een
succesvolle uitzending van een volledige maansverduistering en millioenen mensen
konden dit hemelwonder zien binnenshuis in een gemakkelijk fauteuil. Zo heeft de
twintigste eeuw de verwerkelijking gezien van de Platonische mythe en de wonderen
der moderne wetenschap hebben niet anders gedaan dan de mens weer eens in zijn
hol te zetten met zijn rug naar de deur, kijkend naar de schimmen op de wand voor
hem.
Een reeks recente gerechtelijke uitspraken tegen de uitsluiting van negers van
middelbaar en hoger onderwijs in de Zuidelijke Staten heeft de buitengewone winst
onderstreept die hier sedert de oorlog geboekt is wat betreft sociale rechtvaardigheid
voor de neger.
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Eigenlijk gezegd worden de negers nu toegelaten tot de meeste scholen in het
Zuiden, waar zij voor de oorlog bijna volkomen waren uitgesloten.
Er bestond eerst enige vrees dat de overwinningen voor de rechtbank meer kwaad
dan goed zouden doen aan de vooruitgang der betrekkingen tussen de rassen, in de
veronderstelling dat de tijd nog niet rijp was voor deze stap, maar
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tot op heden heeft de overgang vanuit de vroegere politiek van totale uitsluiting der
negers vlot plaats gevonden.
Op het ogenblik zijn er meer dan honderd negerstudenten aan de universiteit van
Oklahoma, waar er voor een half jaar vijf-en-twintig waren en twee jaar geleden
geen. De minste tegenwerking kwam van de kant van de studenten-verenigingen
zelf. Dit werd verwacht, aangezien informele stemmingen hadden aangetoond dat
onder jonge studenten de bekommernis voor rechtvaardigheid veel sterker was dan
elk overgeërfd farizeïsme of vooroordeel.
Een andere sterke hindernis, die sedert de oorlog moest worden opgeruimd, was
de scheidsmuur binnen het leger. Het aanvullen van blanke eenheden met
negersoldaten is bij de zee- en luchtstrijdkrachten daadwerkelijk doorgevoerd, terwijl
het in het landleger gestuit is op doorlopend talmen en dwarsbomen, hetgeen mogelijk
was door het groot aantal officieren uit de Zuidelijke Staten, waar het leger een
populaire carriére betekent.
Toch gaat ook hier, dank zij het doorzettingsvermogen en de moed van President
Truman, de scheidsmuur verdwijnen, en gekleurde en blanke troepen leven en trainen
nu tezamen in gemengde eenheden - alweer zonder de moeilijkheden, die door velen
met veel lawaai werden voorspeld.
De grootste optimist onder de propagandisten voor het recht van de neger, zou
tien jaar geleden de vooruitgang van nu niet hebben durven verwachten. De laatste
wereldoorlog is waarschijnlijk alleen de grootste factor die deze verbetering verklaart.
Vele beroepen die tot dan voor de neger gesloten waren kwamen voor het eerst voor
hem open te staan onder de druk van de verdedigingsproductie. Bovendien kwam
men tot het inzicht dat, als Amerika zich wil blijven opwerpen als de voorvechter
van de elmentaire vrijheden en rechten van de mens, het een einde dient te maken
aan bepaalde afwijkingen in eigen land.
Van geen geringe betekenis is ook geweest de invloed van grote negerleiders zoals
Ralph Bunche en de onvermoeide inspanning van groepen als de National Association
for the Advancement of Coloured People en de vele Catholic Interracial Councils,
over het hele land verspreid.
Ook de stem van de Katholieke Hiërarchie is opmerkelijk krachtig en aanhoudend
geweest. En zelfs Hollywood heeft tenslotte enkele werkelijk machtige en moedige
films gemaakt over hetgeen tot nu toe een onderwerp was dat niet werd aangeraakt.
Het laatste artikel van Father John Lafarge S.J. over het probleem van 'racial
justice', laat zien dat, ofschoon er nog veel gedaan moet worden, het getij krachtig
in de goede richting verloopt. Men erkent dat de tijden veranderd zijn en het
overheersend gevoelen in deze kruistocht tegen farizeïsme en onverdraagzaamheid
wordt juist gekarakteriseerd in de titel van Father Lafarges werk: No postponement.
Daniel J. Sullivan.
Fordham University
New York City, N.Y.
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Forum
Utopia gewonnen en verloren
Ons oordeel over dit boek1) is dat het in welhaast ieder opzicht zijn laatste revisie
gemist heeft. Op de eerste plaats zouden dan de vele drukfouten verdwenen zijn
(vedrag 78, Enropese 288, wijsgering 267, zoland 282, conscentieus 293, christanae
337, zend hij 303, onsteltenis 336, van jongst af aan 272, traesurer 256, 1923 (voor
1523) 266, enz.). Een degelijke revisie zou enig systeem hebben aangebracht in het
curieuze en vaak niet te verdedigen gebruik van leestekens en hoofdletters; ze zou
verschillende slordigheden of te gewilde uitdrukkingen hebben verwijderd (zich in
iemand verlieven 280, een conflict aangaan 306, een lastering op Christus 61, het
concilie na vijf jaar gedaagd te hebben 238, Colet's naast Colets 56, troonsopvolging
naast troonopvolging 319, 322 en 270, enz.). Nutteloze herhalingen zouden dan ook
wellicht vermeden zijn, een gavere stijl zou lezing gemakkelijker gemaakt hebben.
Mogelijk ook dat een rustige revisie hier en daar de toon wat getemperd zou hebben:
een verwijzing naar Mussolini als de 'dictator aan de Milanese benzinepomp' (83),
een sneer als 'in Utopia laat More de geliefde kinderen van zijn geest doen, wat de
Engelsen steeds gedaan hebben: vechten tot de laatste Fransman' zijn dergelijke
studie onwaardig; het geromantiseer dat de schr. bijwijlen niet kan laten, doet afbreuk
aan de betrouwbaarheid van het boek (zie bijv. pp. 24, 301, 334).
Ook de vertalingen uit het Engels behoeven een revisie, omdat deze geenszins met
de accuratesse die men redelijkerwijze mag eisen geschied zijn. Wij verwijzen de
lezer naar passages uit Mores brieven die men in Chambers' Thomas More op pp.
306, 311, 325 en 342 vindt en die corresponderen met pp. 323-4, 327, 329 en 334 in
het boek onder bespreking. Op p. 325 lezen wij het volgende: 'Van deze brief zegt
Prof. Chambers: “Wellicht het meest opvallende bewijs van de dramatische
begaafdheid in het Chelsea-huishouden is deze brief van Margaret Roper aan Lady
Alington. Het is een verslag van de dialoog in de gevangenis tussen More en Margaret.
Toen deze brief na de dood van More en Margaret gedrukt werd, kon de kring van
More niet uitmaken wie de werkelijke schrijver was. De brief blijft een raadsel. De
woorden van More zijn volkomen More en de woorden van Margaret volkomen
Margaret. Men zal het hierbij moeten laten”.' Nu is er in de biographie geen verwijzing
naar enig ander werk van Chambers dan zijn Thomas More, zodat we moeten
aannemen dat genoemde passage uit dit boek is overgenomen. Wat deze passage het
dichtst benadert is echter het volgende: 'At her next visit to the Tower Margaret took
this letter to show her father. It led to a long dialogue, thrown into the form of a letter
from Margaret to Lady Alington. The Margaret speeches in the dialogue are pure
Margaret, the More speeches pure More. When Rastell published the letter, long
years after the death of both, their nearest and dearest could not say which had written
it. This seems to show that the copy which Rastell used was not in More's handwriting,
which he knew well.'

1) N. de Rooy, Utopia gewonnen en verloren. De tragedie van Thomas More en Erasmus.
Uitg. Mij. Pax, 's-Gravenhage, 1950, 345 pp., f 7,90.
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(p. 308). Een dergelijke wijze van citeren, compleet met aanhalingstekens, is
onverantwoord.
Waar een revisie nog harder nodig geweest was is in schrijvers oordeel over de
tragedie van die tijd en de personen die er in optraden. Het gaat niet aan om zo maar
te spreken van een Paus die treuzelt om een uitspraak te doen in de
echtscheidingskwestie (285, 318), om een man als Eck een 'eerlijke ernst' in zijn
disputen met Luther te ontzeggen (243) en hem een verwijt te maken dat hij tegenover
Luther niet als 'trouwhartig mens' zou zijn opgetreden (247). Tussen neus en lippen
door worden Aleander, 'perfide Italiaan', moordplannen in de schoenen geschoven
(254); en alle monniken en alle Engelse Bisschoppen (met uitzondering van John
Fisher) worden meedogenloos geoordeeld en veroordeeld. Men is niet klaar met te
zeggen dat 'wat zij (de Engelse Bisschoppen) wilden redden niet hun leven of hun
vrijheid was, maar hun rust en het bezit van hun goederen' (291-2); en evenmin is
het juist te beweren dat ze 'allen machthebbers waren en intriganten, carrière-zoekers
en soms ook geleerden' (53). Schril steekt hiertegen af het oordeel over mannen als
Tyndale, Luther, Cranmer, en zelfs Hendrik de Achtste en Ann Boleyn, dat heel wat
milder is. We kunnen het niet helpen dat ons meerdere malen de woorden voor de
geest kwamen uit de instructie over de houding ten opzichte van de Oecumenische
Beweging, waardoor wij gewaarschuwd worden er voor te zorgen dat bij het schrijven
van de geschiedenis van de Reformatie en de Reformatoren de gebreken der
Katholieken niet overdreven worden en de schuld der Hervormers niet zo verdoezeld
wordt, of datgene wat eerder bijkomstig is zo zeer in het licht wordt gesteld, dat men
nauwelijks meer ziet en beseft wat het meest wezenlijke is, namelijk de afval van
het geloof. (Kath. Archief. 17 Maart 1950, p. 220).
Tenslotte ware een revisie zeker gewenst om de figuur van Erasmus tot enigszins
redelijke proporties terug te brengen. In onze recensie op Campbells boek 'Erasmus.
Tyndale and More' (London 1949) in dit tijdschrift schreven wij dat Erasmus daar
een acht kreeg. De Rooy geeft Erasmus een tien en zet hem op de voorste bank, en
dat reeds op de allereerste pagina, waar hij en More genoemd worden 'de gaafste en
fraaiste figuren onder de vele opmerkelijke en onderling zo verschillende
persoonlijkheden in deze tijd' (p. 5). Een herwaardering van Erasmus heeft zeer goede
reden van bestaan, maar de wijze waarop het hier gebeurt is oppervlakkig en niet
objectief. Maar bovendien, niettegenstaande alle pogingen, treedt zelfs uit dit boek
een Erasmus te voorschijn die noch gaaf noch fraai is. De figuur die naar zijn wijnglas
loert om te voorkomen dat hij niet vergiftigd wordt (254) is geen grote mens, en het
is geen wijze mens die op het bericht van zijn vriends dood enkel kan verzuchten:
'Had hij zich maar nooit in die gevaarlijke zaak gemengd en de theologie aan de
theologen overgelaten' (337). Als Erasmus iets van een ziener geweest was, zoals
schr. beweert (338), zou hij in hetzelfde klare licht gestaan hebben als More, wiens
onvergankelijke grootheid niet is dat hij een begenadigd ziener was, wiens leven
beheerst werd door een visie die bijna een visioen was (ibid.), maar dat hij door 'n
leven van gebed en versterving de waarheid doende tot het licht kwam (St. Jan 3/21)
- en dit betekende voor More de dood. More stierf aan tyrannie, maar Erasmus stierf
niet aan onverstand (339), dat in de samenhang duidt op het onverstand van anderen,
het niet begrepen worden door zijn tijd. Wij zijn eerder geneigd te menen dat Erasmus
stierf aan eigen onverstand, dat samenging met een gebrek aan moed.
Hiermede zijn we gekomen aan schrijvers interpretatie van De Lof der Zot-
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heid, en tevens van Utopia, twee boeken die naar het oordeel van de schr. het leven
van Erasmus en More tamelijk wel beheersen. Omne nimium vertit in vitium, en
mogelijk dat ook hier een rustige grondige revisie alles enigszins gematigd zou
hebben. De Lof der Zotheid zou ook uit een Thomas à Kempis kunnen zijn
voortgekomen en is evenzeer een vrucht van de Moderne Devotie als de Navolging
van Christus (48): dit is scheef. Dit is Erasmus door een gekleurde bril lezen; dit is
iemand een ziener noemen en een man van visioenen omdat hij zwart van wit kan
onderscheiden. Men kan de Zotheid alles laten zeggen, maar het was niet tegen
Erasmus' natuur zich achter de Zotheid te verbergen. En waar de Zotheid zijn bittere,
wrange satiren begint op priesters, monniken, Bisschoppen, is wel degelijk Erasmus'
verbitterd hart aan het woord. Het gaat o.i. niet aan om zich van deze moeilijke
kwestie luchtig af te maken met een zin als deze: 'Onmiddellijk voordat Erasmus,
de “gedroste monnik”, in Engeland “op termijn” ging voor zijn privé-behoeften welke heerlijke satiren kon hij schrijven op zijn religieuze medebedelaars - had hij
een van zijn ondeugende streken uitgehaald, waardoor hij wist de knorrige verdedigers
van de bestaande toestand heerlijk te ergeren' (45). En het is oppervlakkig in dit
verband te spreken van Erasmus' 'lichtvoetige zotheid', 'vederlichte spot' (49). Erasmus
was de enige niet die de verwording zag van vele kloosters, maar de serene,
medelijdende toon van een Richard Whitford - eveneens behorend tot de kring van
More, die een kerkelijke carrière er aan gaf om zich als monnik te wijden aan het
ware reformatie-werk -, waar deze komt te spreken over wantoestanden in de
kloosters, doet eerst duidelijk inzien de bekrompenheid van Erasmus. Er waren wel
degelijk goede redenen waarom dit werk op de Index geplaatst werd, en met goede
redenen ook waarschuwde St. Ignatius tegen hem en zijn geest: het sentire cum
Ecclesia, ook in haar armoede en zwakheid, was het licht dat More bezat en hem tot
martelaar maakte, en dat maar zwakjes scheen in Erasmus.
Ook schrijvers interpretatie van Utopia komt ons overdreven voor. Wanneer er
eerst melding is gemaakt van een dozijn naar voren gebrachte interpretaties, wordt
met weinig sympathiek a-plomb een dertiende gegeven op een wijze alsof de zaak
hiermede ten ene male beslist is. More was knap en scherp, maar we geloven dat hij
zelf de eerste zou zijn om te glimlachen als hij zou horen hoe zijn Utopia vergeleken
wordt met Rousseau's Contrat Social of Marx' Das Kapital. Wat een interessant boek
is Utopia, juist vergeleken ook met De Lof der Zotheid, indien men het voor alles
neemt als een satire op bestaande toestanden. Krachtens haar wezen duidt een satire
juist op mistoestanden: dat is primair. Maar ze houdt op satire te zijn indien men
haar ziet als een tractaat over de wijze waarop de vernieuwing zal plaats moeten
hebben. Niet dat een satire ook geen nuttige wenken van positieve aard zou mogen
bevatten: maar hierom werd geen satire, noch Utopia geschreven. Wanneer schr. dan
zegt dat More de wereld voorleefde hoe Utopia te verwerkelijken is (278), maakt hij
daarmede van More eigenlijk een phantast: waarom dan Utopia Utopia genoemd?
Bovendien is er in Mores brieven en latere werken heel weinig van te bespeuren dat
Utopia zijn gedachten beheerste; integendeel, men krijgt eerder de indruk dat More
Utopia vergeten is als een speels, maar in het speelse serieus, werk van zijn jeugd.
We spraken herhaaldelijk over een revisie - maar zelfs na degelijke herziening
zouden we huiverig zijn voor een boek als hier geboden wordt. We vragen ons
werkelijk af of bij het nog
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steeds in volle gang zijnde onderzoek van deze zeer moeilijke periode der
prereformatie de tijd nu reeds gekomen is om een uitgesproken oordeel in populaire
vorm onder de mensen te brengen. Het is onze mening dat de voorzichtigheid
voorlopig eist dat we het woord laten aan de historici.
Dr W. Peters.

Nobelprijzen voor Geneeskunde en Scheikunde
De nobelprijs voor Geneeskunde werd dit jaar toegekend aan een geneesheer, Dr
Hench van de Mayokliniek te Rochester in de Staat Minnesota (V.S.), en aan twee
chemici: Prof. Kendall van de Mayo Foundation, en Prof. Reichstein van de
Universiteit te Basel. Deze onderscheiding werd aan deze drie onderzoekers verleend
om het uitzonderlijke werk dat zij presteerden voor de bestrijding van
gewrichtsrheuma en verwante ziekten.
Dr Hench kwam zich te Freiburg in Breisgau en te München specialiseren voor
hij ging werken in de Mayokliniek, waar hij nu als algemeen erkend specialist van
rheumatische ziekten bekend staat. Hij was de eerste die een verband zag tussen de
rheumakwaal, en de werking van hormonen afgescheiden door de bijnier. Dit werd
het uitgangspunt van het onderzoek van Prof. Kendall. Deze was sinds 1914 bezig
met hormonenchemie het schildklierhormon werd het eerst door hem geïsoleerd.
Later werkte hij op de bijnierhormonen, en in 1936 isoleerde hij er een van: het
'cortisone', een jaar te voren door Wintersteiner ontdekt.
Prof. Reichstein is een der grote figuren in de huidige organische chemie. Na de
ontdekking in 1933 van vitamine C door Szent-Györgyi en haar structuur door Karrer,
vond hij slag op slag in 1933 en 1934 twee belangrijke methoden om de vitamine te
synthetiseren. Sinds 1935 is hij een der voornaamste onderzoekers op het gebied der
structuur van de bijnierhormonen. Hij was het die de eerste aanwijzingen gaf voor
de synthese van 'cortisone' uit galzuur, waarlangs Kendall tot het eindproduct is
gekomen, hetgeen niet minder dan negen en twintig tussenbewerkingen vereist.
Dit hormon dat nu door synthese kan verkregen worden, schijnt werkelijk
spectaculaire verbeteringen te brengen aan rheumalijders, zonder ze evenwel definitief
te kunnen genezen Ongelukkig blijft cortisone tot nu te zeldzaam en te duur om voor
het gewone gebruik in aanmerking te kunnen komen: voor de behandeling van één
patient gedurende één dag heeft men de gal van veertig runderen nodig.
De nobelprijs voor Scheikunde werd aan Prof. Diels uit Kiel en zijn voormalige
leerling Prof. Alder van Keulen toegekend. Beide namen worden reeds sinds jaren
door de organici in één adem genoemd om de 'Alder-Diels dieensynthese' aan te
geven, een speciaal procédé door hen samen uitgewerkt, dat op eenvoudige en gladde
wijze een synthese tot stand brengt, die anders zeer moeizaam verloopt. Met behulp
van deze methode werd het mogelijk om enige structuurproblemen op te lossen;
dezelfde methode wordt bovendien gebruikt bij de bereiding van plastics, en men
vermoedt dat ze de weg aangeeft, welke de natuur voor dergelijke synthesen volgt.
De naam van Diels blijft ook verbonden aan verschillende etappen van het langdurig
onderzoek naar de structuur van cholesterine of galzuur en verwante sterolen als
vitamine D, de geslachtshormonen en bijnierhormonen.
Fr. Elliott
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Boekbespreking
Godsdienst
The Wisdom of Catholicism. An anthology compiled and annotated by
Anton C. PEGIS, with a foreword by the V. Rev. M.C. D'Arcy, S.J. Michael Joseph, London, 1950, 912 pp., 18 sh.
Een juiste beoordeling van deze bloemezing eist dat men niet uit het oog verliest dat
zij deel uitmaakt van een serie, die o.m. The Wisdom of India, The Wisdom of China
en The Wisdom of Israël bevat. Hiermede is zowel de grootse opzet gegeven van dit
werk, alsook de ruime lezerskring waarvoor het bestemd is. Men verwachte dan ook
niet primair een verzameling teksten die den katholiek stichtende, leerzame en
stimulerende lectuur bieden, als wel een overzicht van wat het katholicisme aan
wijsheid bezit, dat de niet-katholieke lezer oriënteert. De samensteller heeft de
chronologische orde gekozen, is zorgvuldig op zijn hoede geweest voor versnippering
door een teveel aan teksten, terwijl hij er van de andere kant ook behoorlijk in is
geslaagd om de klip van eenzijdigheid te vermijden. Er is een gezonde balans tussen
het dogmatische en de beleving van het dogma, vooral in de zuivere vorm van de
mystiek (bijv. the encycliek over het mystieke lichaam naast stukken uit St. Bernard,
St. Bonaventura, St. Jan van het Kruis en de grote Teresia), tussen het pastorale en
de moraal zelf (Basilius' Address to young men on reading Greek Literature, en
Chrysostomos' preek over liefde tot de armen, naast Quadragesimo Anno), tussen
het theoretisch-abstracte en het direkt persoonlijke (de twee laatste boeken van
Augustinus' Belijdenissen, een gedeelte van Newman's Apologia pro Vita sua naast
Sint Anselmus' Proslogion, een gedeelte uit the Contra Gentes van Thomas en Belloc's
The restoration of Property), tussen de wijsheid van het katholicisme in zijn houding
ten opzichte van God en zijn wijsheid in de houding ten opzichte van de wereld, etc.
etc. Voeg hier nog aan toe dat zowel pausen aan het woord zijn als eenvoudige
monniken, gecanoniseerde heiligen als wat we liefst zwakkere broeders zouden willen
noemen (Erasmus, Péguy, François Villon), geestelijken als leken, dichters zowel
als prozaschrijvers, en onder deze laatsten zowel philosophen, historici, sociologen
als ook toneel- en romanschrijvers (Gilson, Dawson, Maritain, Chesterton, Belloc,
Sigrid Undset, Claudel), en dit alles in een juist evenwicht, en men krijgt enig idee
welk een waardevol boek hier geboden wordt.
Hiermede is niet gezegd, dat deze bloemlezing volmaakt is. Doordat de samensteller
de H. Schrift zelf uitsloot en tegelijkertijd de chronologische orde als het meest
geschikte middel koos om de wijsheid van het katholicisme ten toon te spreiden,
komt noodzakelijkerwijs de bron van al die wijsheid niet tot zijn recht. Het wil ons
voorkomen dat dit voor de niet-christelijke lezer, mogelijk voor iedere nietkatholieke
lezer, het gevaar met zich meebrengt dat deze de toename in wijsheid in de loop der
eeuwen te veel zal zien als een steeds voortschrijdende vermeerdering, en niet als
een uitgroei, een ont-vouwing, of, als u wilt, een rijping, van wat Christus aan zijn
H. Kerk heeft gegeven. Een dergelijke valse indruk wordt m.i. niet weinig versterkt
door het feit, dat de laatste vijftig jaren toch wel wat al te royaal zijn behandeld. Meer
dan een vierde gedeelte wordt aan deze groep besteed, terwijl de Patres met een
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zestig pagina's wel erg karig bedeeld zijn: dat Augustinus meer dan een honderd
bladzijden krijgt, maakt hier veel goed, maar niet alles. Het werkelijk ernstige bezwaar
dat men tegen deze anthologie, niettegenstaande haar voortreffelijke kwaliteiten,
toch wel naar voren moet brengen is dat zij op één punt onvergeeflijk eenzijdig is.
Er is plaats in dit boek voor wijsheid uit de Oosterse Kerk (Ignatius van Antiochië,
Basilius en Chrysostomus) en de Westerse Kerk (Augustinus, Anselmus, Thomas);
er is plaats voor wijsheid van de Spaans-Italiaanse geest (Dante met zijn gehele El
Paradiso, Petrarcha, St. Jan van het Kruis, de grote Teresia, Bellarminus), voor de
Franse
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geest (Pascal, Péguy; zie andere reeds vermelde namen), voor de Angelsaksische
geest (Chaucer, St. Thomas More en de reeds genoemde modernen); zelfs Nederland
is vertegenwoordigd met de Navolging (het gehele tweede boek) en Erasmus, en het
Noorden met een hoofdstuk uit Undset's Kristin Lavransdatter; maar de Duitse geest
is nergens te vinden. Dit is een lacune: niemand zal kunnen twijfelen aan de
belangrijke bijdrage aan wijsheid door Duitsers en Oostenrijkers aan de Kerk
geschonken; er had plaats moeten worden gevonden voor een der Duitse mystieken
uit vroege of late Middeleeuwen, en was het nodig Belloc, Chesterton, Dawson,
Gilson, Maritain en Claudel op te nemen en een naam als Guardini voorbij te gaan?
Dat we dit werk warm aanbevelen spreekt vanzelf. Het bevat stromen van wijsheid:
het bereikt echter eerst zijn doel wanneer de lezer van de stromen gaat naar de bronnen
en vooral naar de Bron zelf, Christus en Zijn Kerk.
W. Peters
Albert FRANK-DUQUESNE, Le Dieu vivant de la Bible (Lumières
d'Assise nrs 6-7). - Editions Franciscaines, Parijs, 1950, 220 pp., Fr. Fr.
300.
Niettegenstaande de klaarblijkelijke goede bedoelingen, zal dit boek, dat de bekeerling
Albert Frank-Duquesne reeds in 1938 voltooid had, eerder verwarring dan klaarheid
brengen in de zeer delicate problemen van Gods wezen als Eenheid en Drieëenheid.
De auteur wil zich in zijn tweeledige studie blijkbaar houden aan de leer der R.K.
Kerk. Doch hij bekent zelf een 'autodidact' te zijn (50), zonder stelselmatige
philosophische (15) of theologische vorming (199). Daaruit volgt dat, naast zeer
juiste, af en toe oorspronkelijke visies, er een zeker aantal onnauwkeurigheden in
formulering of gedachte te bespeuren zijn, die wel eens ernstige afmetingen aannemen.
In zijn houding tegenover de H. Schrift - wat het interesse van dit werk had moeten
uitmaken -, toont de auteur weinig of geen begrip voor de letterkundige eigenaard
of zelfs voor de fundamentele letterlijke zin van de aangehaalde teksten; de eigen
ideeën worden binnengesmokkeld of althans geformuleerd in de bijbelse
bewoordingen.
Verder schijnt de schrijver niet vrij te zijn van het heersende anti-intellectualisme,
dat nog onlangs in de encycliek 'Humani generis' gelaakt werd. Beweringen als de
volgende lijken ons moeilijk door de beugel te kunnen: 'de concepten zijn louter
intellectuële conventies' (149); men kan een historische of zedelijke waarheid niet
'bewijzen' (46); 'men moet de taal van de School vervangen door de beeldrijke taal
van de H. Schrift' (74); men kan moeilijk gewagen van het 'empirisch en relatief
karakter van enkele formules en conceptuele vormen, waarin theologen, zelfs
beroemde, zich verplicht zagen het geopenbaarde dogma te kristalliseren en te
clicheren' (178).
Ondanks zijn voorgewend anti-intellectualisme, kan de auteur verwoed filosoferen;
doch dan begaat hij soms vrij zware fouten. Zo wil hij een brug slaan vanuit het 'ens
commune' naar het 'Ens primum', of uit de idee van het 'meest volmaakte wezen' naar
het bestaan van dat wezen (60 en 92).
Om al deze redenen kunnen we dit goed-bedoeld werk onmogelijk als geslaagd
beschouwen.
J. De Fraine
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Dr Herman SCHMIDT, Geborgen im Vatergott. - Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 1949, 484 pp., geb. DM. 8.80.
'Ein Trostbuch von der göttlichen Vorsehung für eine apokalyptische Zeit', zegt de
ondertitel. En dat is het! Temidden van het leed dat de wereld en met name Duitsland
teistert is deze geschiedenis van Gods Liefde en Voorzienigheid een weldaad. De
schrijver plaatst de volheid dezer liefde tegenover de caricaturen die Jansenisme,
quietisme en sentiment ervan gemaakt hebben. Hij gaat daartoe terug naar de bronnen
die H. Schrift en leer der Kerk zijn. Heel dit boek is een pogen om de mens zijn
antwoord aan God te insinueren: 'Blankovollmacht': doe maar wat Gij wilt. Het gaat
erom de geest der martelaren, de oerchristelijke geest weer op te wekken: geloof aan
Vader en Zijn Voorzienigheid. Zoals de Jaegher en Caussade op echt franse wijze
'Confiance' en 'l'Abandon' behandelden, zo is dit een typisch
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duitse vertolking van 'Wirklichkeit, Wesen und Ziel der göttlichen Vorsehung',
degelijk, soms wat breedsprakig, maar zeer zeker het lezen waard.
J. de Rooy
Karl PFLEGER, Geestelijk Gevecht om Christus. - Winants, Heerlen,
1949, 177 pp., geb. f 5,90.
Dit boek is een bewerking in het Nederlands waard, en Dick Ouwendijck bezorgde
ons een zeer goede, al zou men dit uit de titel niet zeggen, die het oorspronkelijke
'Geister die um Christus ringen', wel erg afzwakt. Meesterlijk wordt hier de worsteling
om Christus van zes grote figuren getekend. Ieder vecht op zïjn wijze, Péguy als de
goede Zondaar, Léon Bloy als de Pelgrim naar het Absolute, Gide als de verloren
Zoon. Chesterton, Dostojewsky en Solowjew weer geheel anders, maar in aller leven
voelen we Christus' levende aanwezigheid en men vraagt zich soms af, of deze levens
niet veeleer zijn: de worsteling van Christus om hen. Pfleger geeft blijk van inzicht
in de personen die hij met warmte en ook weer critisch beschrijft. Een hoogst
interessant werk, dat nu, 16 jaar na het verschijnen, zijn actualiteit nog niet verloren
heeft.
J. de Rooy
Mag. Dr A.H. MALTHA O.P., De Tenhemelopneming van Maria.
Toelichting op een Dogmaverklaring. - Gooi & Sticht, Hilversum, 1950,
62 pp., f 1,30 en f 2,30.
In deze brochure geeft P. Maltha een beknopte, zeer heldere en zeer bevattelijke
inleiding op de dogmaverklaring. Achtereenvolgens worden behandeld de
opportuniteit der definitie en de positieve bronnen en speculatieve argumenten die
haar inhoud rechtvaardigen. Dat niet iedere theoloog alles wat hier gezegd wordt zal
onderschrijven doet aan de waarde van dit boekje niets af. Wij voor ons geloven
graag dat de tenhemelopneming heerlijk past in het beeld dat de Kerk van Maria
heeft, maar over de zekerheid waarmee reeds vóór de dogmatisering uit dit beeld tot
deze waarheid wordt geconcludeerd denken wij iets minder 'maximalistisch' dan
schr. schijnt te doen. Nu echter de definitie de volste zekerheid heeft gegeven, hebben
daardoor zijn laatste beschouwingen mede aan waarde gewonnen. Zo blijkt dan
tevens, dat deze inleiding op de dogmaverklaring ook daarna haar waarde behoudt.
P. Schoonenberg
Annie SALOMONS: Eve Lavallière, van Cabaret tot kruis, GGG No.
653. - Verzendhuis 'Marienburg, Den Bosch, 1950, 37 pp.
Annie Salomons verstaat de kunst om in weinig bladzijden een persoon volledig te
tekenen! Dit boekje geeft een goed inzicht in het leven en de bekering van de grote
actrice. De schrijfster weet ondanks de betovering die van de toneelspeelster, welke
zij tekent, uitgaat, toch de nodige afstand en reserve te bewaren. Daardoor is dit
boekje eerlijk en overdrijft het niet, terwijl het ons voldoende bewondering en eerbied
bijbrengt voor haar die de merkwaardige weg van cabaret naar kruis, zo wonderlijk
wist te gaan.
J. de Rooy
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Dr J.M. WILLEUMIER-SCHALIJ, Willem van St. Thiery's Epistel
totten Bruederen vanden Berghe Godes. Ingeleid en van een modern
nederlandse vertaling voorzien. - E.J. Brill, Leiden, 1950, 133 pp.
De lang aan Sint Bernardus toegeschreven en veel geprezen Epistula ad fratres de
monte Dei heeft tot auteur de uit Luik afkomstige Willem, die in de eerste helft der
12e eeuw abt was van St. Thierry en later zich in het cisterciënserklooster van Signy
terugtrok. Van deze brief, een geheel tractaat over het geestelijk leven van kloosterling
en kluizenaar, bezit de Leidse Universiteitsbibliotheek een oostmiddelnederlandse
vertaling in een 15e-eeuws handschrift, hetwelk hier wordt uitgegeven, voorzien van
een modern nederlandse vertaling. Deze brief biedt een verheffende maar geenszins
gemakkelijke lectuur. De vertaalster heeft grote zorg besteed aan een aangepaste
weergave der psychologische terminologie van het origineel, en heeft door haar werk
een schat van middeleeuwse vroomheid voor ons toegankelijk gemaakt. Tegen enige
vertalingen hebben wij bezwaar, bijv. 'meyninghe' op blz. 57 lijkt eerder (subjectieve)
'intentie' dan (ob-
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jectieve) 'zin'; 'die cracht des sakermens' (blz. 59) is volgens katholieke terminologie
'de genade' en niet 'het wezen van het sacrament'.
P. Schoonenberg
Karl ADAM, Una sancta. Katholieke eenheid en christelijke liefde. Ned.
vert, van C.J. MICKLINGHOFF O.P., met een voorwoord van Dr A.
MALTHA. - Uitg. Helmond, Helmond, 1950, 128 pp., f 2,90.
Dit boekje geeft enige lezingen, door Karl Adam in 1947 gehouden, welke getuigen
van een ernstige onrust om de verscheuring der christenheid. Uitvoerig wordt ingegaan
op de uiterlijke omstandigheden en de innerlijke houding bij Luther, volgens schr.
het oerbeeld der Reformatie. Bij sommige uitingen van Adam plaatst P. Maltha in
zijn voorwoord terecht enige kanttekeningen. Daarna wordt de oorspronkelijk-lutherse
leer vergeleken met de katholieke, waar zij nog opvallend dicht bij staat. Hier worden
enige noten door de vertaler geplaatst, waar het verschil al te zeer naar de achtergrond
wordt gedrongen, maar de inleider, P. Maltha, pleit Adam terecht van indifferentisme
vrij. Zeer juist is de opmerking dat de theologen van beide kanten, ieder op de hun
eigen wijze overigens, daarna de kloof hebben verbreed, waarom ook voor ons de
oproep geldt ten volle katholiek te denken, en niet alleen anti-protestants.
P. Schoonenberg

Wijsbegeerte
B. DELFGAAUW, Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte, I, Oudheid
en Middeleeuwen. - Het Wereldvenster, Amsterdam, 1950, 160 pp., f 4,90.
De bedoeling van Dr Delfgaauw bij het schrijven van bovenstaand werk was een
inleiding te geven op de geschiedenis der wijsbegeerte voor studenten van allerlei
studierichting en andere belangstellenden. De behoefte hieraan deed zich voortdurend
gevoelen en we kunnen ons nu verheugen, dat hierin op uitstekende wijze werd
voorzien. Telkens weer staat men verwonderd, dat de auteur erin slaagt op zo'n
beknopte wijze zulke juiste typeringen der verschillende denkers te geven. Ook de
literatuur-opgaven doen hun oriënterend werk voortreffelijk. Met deze introductie
kan men op weg gaan naar het land der wijsbegeerte, zodat zij niet ten onrechte met
een reisgids is vergeleken. Voor een volgende uitgave, die ongetwijfeld nodig zal
blijken, mogen de volgende punten aan de S. ter overweging worden gegeven:
De uiterste beknoptheid die hier vereist werd, weerhield Dr D. iets te zeggen over
de achtergrond, over het leven van waaruit de wijsbegeerte opkomt. Dit is begrijpelijk,
maar geeft aan het hele werkje de onware suggestie van een absoluut autonome
wijsbegeerte, waardoor men de weg vanaf den beginne hopeloos kwijt raakt. Dit
bezwaar geldt vanaf de prae-socratici, die teveel als louter natuurphilosophen worden
gezien, via de leegte omtrent Sokrates en het zwijgen over het mythe-element in
Platoon tot aan Thomas van Aquino wiens openstaande wijsbegeerte teveel naar
boven wordt gesloten in deze weergave.
Zelf voelt de privaatdocent in existentiephilosophie deze eenzijdigheid goed aan
en wijst erop (blz. 65), maar daarmee wordt de suggestie niet weggewerkt. Dit des
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te minder, omdat op dezelfde bladzijde 65 ook het volgende wordt neergeschreven:
'Naast de wijsgerige levenswijsheid verschijnt de Christelijke levenswijsheid' (vgl.
ook blz. 105). Deze nevenschikking suggereert toch minstens sterk een totale
onafhankelijkheid van beiden.
Dit over het geheel. Als detail-opmerking moge ons dan nog van het hart, dat de
weergave van Aristoteles' leer te weinig gebruik maakt van de recente werken van
A. Mansion en S. Mansion, die bij de literatuur zeker hadden moeten vermeld worden,
bv. i.pl.v. Bröcker en vervolgens: de indeling der 13e eeuw in neoplatonisme en
aristotelisme. Deze indeling beantwoordt ons inziens niet alleen niet aan de
werkelijkheid, maar dekt evenmin de inhoud der hoofdstukken waarin S. zijn visie
op deze werkelijkheid weergeeft. Terecht verzet hij zich tegen een eenzijdige
aristotelische interpretatie van Thomas, maar waarom dan toch Thomas met dit etiket
voorzien? Zou
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deze eeuw van synthese met behoud der verschillende meningen niet meer synthetisch
kunnen worden weergegeven?
J. Nota
Bernhard SCHULTZE, Russische Denker. Ihre Stellung zu Christus,
Kirche und Papstum. - Herder, Wien, 1950, 456 pp., f 12,39.
In de 27ste band van de grote sovjet-encyclopaedie wordt onder het woord Jesus
Christus beweerd, dat Christus nooit heeft geleefd, een verzonnen persoon is, die
onder invloed van bepaalde sociale toestanden in het romeinse rijk tijdens de eerste
eeuwen onzer jaartelling haar intrede deed. Aan 24 russische auteurs laat B. Schultze
ons zien hoe werkelijk deze Christus voor russen zijn kan. Hij vervalt niet in de
eenzijdigheid van het religieuze Rusland, maar is zich bewust, dat Christus een teken
van tegenspraak moet zijn, zodat sommigen onder deze denkers - philosophen,
theologen, dichters, schrijvers - zijn tegenstanders waren. Dostojewsky wordt
behandeld en Solowjev, maar ook Sestov die altijd buiten het christendom bleef.
Iedere auteur wordt in een apart opstel besproken, dat steeds ruim van citaten wordt
voorzien. Een conclusie besluit het geheel, terwijl registers de bruikbaarheid nog
vergroten.
J. Nota
J.J.L. DUYVENDAK, Het goede schip 'De negen Muzen'. Drie
voordrachten, gehouden bij de opening der colleges in de faculteit der
letteren en wijsbegeerte van de rijksuniversiteit te Leiden. - Brill, Leiden,
1950, 38 pp., f 1,75.
Drie voortreffelijke voordrachten waarmee de decaan der leidse faculteit van letteren
en wijsbegeerte het collegejaar in '48, '49 en '50 heeft geopend. Humanisme van het
beste soort, rijk, sprankelend van geest, doelbewust ondanks alle 'nutteloosheid' der
geesteswetenschappen. Als katholiek zou men slechts de bron van alle cultuur nog
meer expliciet vermeld wensen, omdat anders zelfs dit humanisme op den duur zou
uitdrogen.
J. Nota
Ds J.M. SPIER, Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee. - J.H. Kok
N.V., Kampen, 1950, 4e druk, 263 pp., f 6,25.
De Calvinistische wijsbegeerte, die aan de Amsterdamse Vrije Universiteit ontstaan
is, wordt in dit boek in bevattelijke termen toegankelijk gemaakt. Zowel door de 4e
uitgave van dit boek als door de daaraan toegevoegde lange lijst van geschriften, in
de geest dezer philosophie in de laatste vijftien jaren geschreven, wordt de invloed
dezer wijsbegeerte, die thans aan al onze openbare Universiteiten en Hogescholen
door bijzondere hoogleraren vertegenwoordigd is, duidelijk aangetoond. Over de
innerlijke waarde dezer wijsbegeerte schreven we elders reeds meermalen uitvoeriger.
Ook in dit werk wordt meermalen de eigen positiekeuze afgelijnd tegenover het
Thomisme.
Prof. Dooyeweerd, de ontwerper dezer philosophie, gaf aan deze uitgave een woord
ten geleide mee.
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H. Robbers
Hans PFEIL, Existentialistische Philosophie. - Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 1950, 94 pp., D.M. 2.40.
Dit vlot geschreven werkje is het eerste van een serie, die onder de algemene titel
van: 'Forschungen zur neueren Philosophie im Geist der Philosophia Perennis'
uitgegeven wordt door Hans Meyer, Hans Pfeil, Vinzenz Rüfner. Schrijver behandelt
op persoonlijke wijze enige fundamentele problemen die het existentialisme stelt en
tracht op te lossen, om dan in een tweede deel kritisch het ware van het valse te
scheiden. Uiteindelijk ziet de schrijver in het existentialisme, wat hij voornamelijk
beschouwt, slechts nihilisme. Wij betwijfelen of hij Heidegger, Jaspers en Sartre
onder dergelijke noemer kan samenvatten. Het tekort van dit sympathiek geschreven
werkje is o.i. de al te grote simplificatie, waarin wel overzichtelijkheid gewonnen
wordt, maar een gewenste exactheid te loor gaat.
H. Geurtsen
J. PETERS C.ss.R. e.a., Hedendaagse visies op den mens. - Uitg. Winants,
Heerlen, 1950, 240 pp., geb. f 5,90.
'Gesprekken op Drakenburgh' zal
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de serie heten, waarvan hier het eerste deeltje is verschenen. Het bevat (op twee,
elders gepubliceerde, lezingen na) de voordrachten, welke in het najaar van 1949 op
de 'Universitaire Volkshogeschoolweek' in het genoemde conferentie-oord zijn
gehouden en waaromtrent de accurate bewaarder van dit tijdschrift een verslag van
de hand van mijn neef Dr J.M. van der Ven kan terugvinden in het Jan.-nr. 1950 (Jg.
III, deel I, blz. 381 v.). Wij hebben hier niet te doen met een bundeltje aardige
lezingen, maar met een verzameling van doorgaans zeer indringende inleidingen in
het hedendaagse wijsgerige (en dichterlijke) denken, rond het juist voor dit denken
zo centrale thema van de mens. Ondanks zijn beknoptheid bevat dit boek dan ook
een schat van boeiende uiteenzettingen, die tegelijk getuigen van de waarde der
besproken figuren en van de deskundigheid der inleiders. Dat - salva reverentia ieder vogeltje hier heeft gezongen, zoals het nu eenmaal gebekt is, mag hier en daar
wel eens aanleiding geven tot enige ongelijkvormigheid, het heeft in elk geval dit
voordeel, dat nu iedere besproken auteur behandeld wordt door iemand, die zich
geheel met hem vertrouwd heeft kunnen maken, en dan ook een veel dieper exposé
kan geven dan men zou mogen verwachten, als één mens de tien schrijvers voor zijn
rekening had genomen. De opstellen convergeren toch altijd, de een meer (vooral
Prof. Robbers, zowel over Sartre als over Jaspers, en Prof. Peters over G. Marcel),
de ander minder (vooral Dr Delfgaauw over Heidegger en Dr Springer over Jaspers)
in het kernthema, de mens. Natuurlijk kunnen we hier dit thema niet als een
bespiegeld, begluurd en betast 'object' besproken vinden, maar moet aan het
persoonlijke leven der schrijvers als kweekbodem voor hun gedachtengang een
beslissende betekenis worden toegekend. Vooral als Gabriël Smit over Kierkegaard,
Pater van Heugten over Dostojewski en Dr Boerebach over Claudel schrijft, wordt
dit al heel duidelijk.
Met de bijdrage van Dr Hahn over Rilke schijnt dit drietal mij wel het warmst
geschreven en daardoor het meest af te steken tegen de wat droge beschouwingen
van Pater Lannoy over Nietzsche en van Pater Nota over Blondel. Voor de wijsgerig
ongeschoolde lezer zijn de essays van Dr Delfgaauw en Dr Springer wel het moeilijkst
te verwerken, als men tenminste door de zeer persoonlijke toon van Prof. Peters zich
over de diepgaande moeilijkheden van diens uiteenzettingen laat meeslepen.
Goeddeels - een 'existentialistisch' getuigenis - vallen zulke verschillen niet alleen
uit de schrijver, maar ook uit de 'beschrevene' te verklaren.
Verrassend lijken mij vooral de conclusies van Dr Delfgaauw, die Heidegger niet
zo atheïstisch, en die van Prof. Robbers, die Jaspers niet zo christelijk noemt als
waarvoor men hen vaak laat doorgaan. Een theoloog zou, dunkt me, enig bezwaar
mogen maken tegen een enkele uitlating op blz. 115 en op blz. 226.
Een enkel woord aan de uitgever: hij doet voortreffelijk werk met de publicatie
van deze studies, die de herfst van 1949 nog lang zullen mogen overleven. Het fraaie
lettertype en handige formaat verdienen eveneens lof. Jammer dat de keurige papieren
stofomslag moet verslijten ten bate van een duf linnen bandje.
J.v.d.V.
Dr E.J. DIJKSTERHUIS, De Mechanisering van het Wereldbeeld. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1950, 590 pp.
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Mechanisering van het Wereldbeeld is een woord dat heden voetstoots pleegt te
worden gebruikt om de omwenteling te kenschetsen die zich voltrok bij de overgang
van de antieke en middeleeuwse beoefening der natuurwetenschap naar die der
moderne tijden. Bij nadere bezinning blijkt deze uitdrukking een kluwen van
problemen te bevatten die niet door algemene min of meer vage beschouwingen maar
slechts door een geduldig en historisch verantwoord onderzoek zijn op te lossen. In
dit werk, dat als derde deel van de Wetenschappelijk-Wijsgerige Biblotheek verschijnt,
heeft Dr Dijksterhuis zich deze taak gesteld.
De lange weg, daarbij te doorlopen, wordt in vier etappes afgelegd, waarin aan
een nauwkeurige en zakelijke analyse wordt onderworpen; 1: het erfdeel der oudheid
zowel wat het wijsgerig denken als het vakwetenschappelijk erfgoed betreft; 2: de
natuurwetenschap der Middeleeuwen in haar
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wording en haar verdere ontwikkeling gedurende de dertiende en de veertiende eeuw;
3: de voorbereiding van het ontstaan der klassieke natuurwetenschap, het tijdperk
waarin oude en nieuwe opvattingen over de structuur der materie, over mechanica
en astronomie op elkaar botsen; en 4: de geboorte der klassieke natuurwetenschap
waartoe tal van geniale denkers, astronomen en physici als Copernicus, Kepler,
Galilei, Descartes, Huygens en vele andere hebben medegewerkt en die door Newton
zou worden voltooid. Reeds deze korte inhoudsopgave verraadt de niet gemakkelijke
taak die de auteur op zich nam. Dank zij zijn eigen langjarige arbeid op dit gebied
in tal van belangrijke publicaties neergelegd en de beheersing van de uitgebreide
litteratuur is hij daarin geslaagd. Het is moeilijk te beslissen in welk der vier genoemde
tijdperken de schrijver zich het meest thuis voelt. Bijzonder trof ons - is het omdat
men elders zoveel misvattingen daaromtrent ontmoet? - zijn kennis van de wijsgerige
opvattingen der middeleeuwse scholastiek omtrent de stoffelijke wereld en daarmede
samengaande zijn kennelijke hoogachting voor haar grote repraesentanten. Dat neemt
niet weg dat wij soms het accent iets anders zouden willen leggen, o.a. wat betreft
de verbondenheid van de wijsgerige beginselen met de toen heersende
natuurwetenschappelijke inzichten.
Maar ook de andere etappes zijn met evenveel vakmanschap behandeld. Zonder
zich te verliezen in onnodige détails, waartoe het onderwerp als 't ware uitnodigt
weet hij de voor zijn doel belangrijke denkers en natuurvorsers uit te kiezen, ons
nauwkeurig en tegelijk onderhoudend met hun gedachtenwereld bekend te maken
en toch de strakke hoofdlijnen van zijn onderwerp zo vast te houden, dat men ondanks
de veelheid der interessante gegevens het geheel nooit uit het oog verliest.
Herhaaldelijk blijkt dan hoe het geïdealiseerde beeld dat een latere generatie zich
van hen heeft gemaakt niet stand houdt. Zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan hun
werkelijke praestaties, verschijnen naast hen de voorlopers op wier gedachten zij
voortbouwend tot hun geniale conceptie kwamen en ook hun opvolgers die er in
slaagden het geheel van hun inzichten af te ronden en te ontdoen van verouderde
opvattingen waaraan zij zich nog niet vermochten te ontworstelen.
In een slotbeschouwing wordt dan de eigenlijke aard van de mechanisering van
het wereldbeeld scherp omlijnd. Een aanhangsel geeft de noten waarnaar in de tekst
wordt verwezen, de litteratuur en een naamregister.
Zoals de schrijver ons in de inleiding mededeelt heeft dit werk niet de pretentie
een handboek te zijn voor wetenschapshistorici, maar richt het zich tot de algemeen
belangstellende lezer bij wien geen speciale wis- en natuurkundige geschooldheid
wordt verondersteld. Met alle waardering voor deze bescheidenheid menen we toch
dat juist ook de eerstgenoemden om de veelzijdige aspecten die in dit werk worden
behandeld en die elders dikwijls node worden gemist, met dit boek hun voordeel
kunnen doen.
E. Huffer

Psychologie en paedagogie
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Jolan JACOBI, De psychologie van C.G. Jung (Die Psychologie von
C.G. Jung). Vert. door M. Drukker. - Contact, Amsterdam, 1949, 198 pp.,
geïll. geb. 8.90.
De volledige bibliographie van Carl Gustav Jung omvat 131 boeken en artikelen.
Mag deze quantiteit reeds een grote opgave stellen aan degene, die de psychologie
van Jung wenst te bestuderen, de doctrinele inhoud maakt deze taak nog aanmerkelijk
zwaarder. Jung is immers een van de moeilijkste psychologische auteurs. Zijn leer
bevat zoveel nuancen en heeft zoveel facetten, dat het ondoenlijk is zich een
systematisch inzicht daarin te verschaffen zonder de beschikking te hebben over een
betrouwbare gids. Zulk een gids nu is bovengenoemd werk, dat een vertaling is van
het in 1945 bij Rascher te Zürich verschenen boek 'Die Psychologie von C.G. Jung,
Eine Einführung in das Gesamtwerk', tweede druk.
Jung's leerlinge mevr. Dr Jolan Jacobi geeft in dit werk een uitstekende synopsis van
de essentiële punten. Zij heeft daarbij de opzet om de lezer er toe te brengen het werk
van Jung zelf
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te bestuderen. De vele verwijzingen naar Jung's werken en een volledige
bibliographische lijst zijn daarbij een goede hulp. De Nederlandse uitgave is in
zoverre een vooruitgang op de Zwitserse, dat de hoofdstukken zijn onderverdeeld,
zodat het geheel aan overzichtelijkheid wint. Een verklarende woordenlijst licht
bovendien de niet psychologisch geschoolde lezer in aangaande een aantal
philosophische en psychologische termen.
De bruikbaarheid van dit werk zou verhoogd zijn indien de vertaler ook het naamen zaakregister van de oorspronkelijke uitgave had overgenomen.
Ofschoon Jung bijna steeds bij de psychoanalisten wordt ondergebracht wijst hij
zelf de klassieke zin van 'psychoanalyse' van de hand. Om het verschil met deze
richting duidelijk aan te geven kiest Jung voor zijn systeem de naam 'Analytische
Psychologie' voor zover hij het practische procédé der psychologische analyse op
het oog heeft en de naam 'Complexe Psychologie' waar hij principiële en theoretische
gezichtspunten op de voorgrond plaatst.
De term 'Analytische Psychologie' is enigszins onjuist, want Jung beschouwt de
analyse niet als het einddoel van zijn taak. Zijn streven is erop gericht een synthese
op te bouwen en zo voor de patiënt de 'Heilsweg' aan te geven. De term 'Complexe
Psychologie' is ten volle toepasselijk op Jung's leer, niet zozeer vanwege de bepaalde
betekenis, die Jung aan het woord 'complex' hecht, als wel vanwege de complexiteit
van zijn systeem.
Het historische uitgangspunt van zijn psychologie is het meningsverschil met
Freud, dat al spoedig na hun ontmoeting tot uiting kwam. Jung kon zich niet verenigen
met de pansexuele opvattingen van Freud, al zou dan de term libido niet louter sexuele
begrippen dekken.
Jung verlangt het hogere in de mens tot zijn recht te laten komen, want het
psychische aanvaardt hij als even reëel als het biologische. En hiermede heeft Jung
de richting gekozen, die een verzoening van dieptepsychologie en Katholieke doctrine
toelaat. Jung slaat zelfs bewust de weg naar het Christendom in. 'Anima naturaliter
Christiana' is zijn overtuiging. Hij moedigt een ieder aan, die de weg zoekt, welke
tot de kerk terugleidt, want een hoofdbestanddeel van zijn leer is de erkenning van
een ingeboren geestelijke en religieuze behoefte. Hij onderstreept het geweldige
psychologische belang van het Katholieke sacrament der Biecht en het sacrament
van het Doopsel beschouwt hij als een mijlpaal van de grootste betekenis in de
psychische ontwikkeling der mensheid. Het Doopsel verleent volgens hem een
werkelijke ziel, maakt de mens los uit de archaïsche identiteit met de wereld en
verandert hem in een wezen, dat zich boven de wereld kan stellen. Toch is Jung's
houding in deze niet geheel duidelijk, omdat hij een zwak heeft voor symboliek.
Voor ons is de betekenis van het sacrament immers, dat door het uitwendige teken
niet alleen genade wordt aangeduid, maar ook gegeven.
Wetenschappelijk bezien ligt de bijdrage van Jung vooral in het belichten van 'het
collectieve onbewuste'. De juiste draagwijdte hiervan wordt nog zeer vaak verkeerd
begrepen. Jung wil geenszins beweren, dat de mens bepaalde voorstellingen en
psychische inhouden overerft, maar wel, dat hij zekere 'Bahnungen', bepaalde
disposities erft, en daardoor de voorwaarden meekrijgt om psychische verwantschap
met voorouders en tijdgenoten te realiseren.
Niet alles, wat Jung als zijn opvatting poneert, is even aanvaardbaar. Vooral waar
hij de symboliek en de mythologie beklemtoont, dienen wij vele van zijn
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formuleringen als zeer voorlopig te beschouwen. Ook is het een diskwalificatie voor
Jung, dat hij andere psychologische richtingen en verworvenheden negeert. Dit neemt
echter niet weg, dat Jung's verdiensten zeer groot zijn en dat het boek van Jacobi in
een grote behoefte voorziet.
A. Schr.
C.G. JUNG, Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken
door Dr J. Jacobi. Vert. door Elisabeth Camerling. - L.J. Veen, Amsterdam,
1949, XVIII, 362 pp., geb. 11.90.
Deze bloemlezing van de belangrijkste citaten uit Jung's werken sluit prachtig aan
bij het vorige boek. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen een dieper inzicht
in de 'Complexe Psychologie' te verwerven.
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Doordat de citaten zijn geordend naar bepaalde domeinen van het psychische leven,
is het een systematisch en overzichtelijk werk geworden. Voor de lezer, die dieper
op een onderwerp wil ingaan, wijst een index de plaats van ieder citaat in het
oorspronkelijke werk aan. Wie deze citaten aandachtig leest komt onder de indruk
van het geniale, dat Jung ongetwijfeld bezit. Veel van zijn uitdrukkingen kunnen
voor lapidair en klassiek doorgaan.
Het eerste hoofdstuk over 'Wezen en werken van de ziel' bevat de paragrafen: Het
inzicht in de waarde van de ziel, Bewustzijn en onbewuste, De oerbeelden en De
Droom. De lezer merkt al spoedig, dat Jung met het woord 'ziel' niet zozeer die
geestelijke substantie bedoelt, die na de dood van het lichaam een zelfstandig bestaan
leidt, maar veeleer datgene op het oog heeft, wat wij onder 'psyche' verstaan.
Het tweede hoofdstuk, dat 'De mens in zijn verhouding tot anderen' behandelt,
geeft citaten weer aangaande: Arts en zieke, Man en vrouw, Jeugd en ouderdom en
De enkeling en de gemeenschap.
Als Protestant blijft Jung niet in gebreke de Katholieke Maria-verering verkeerd
op te vatten. Hij pleegt bepaald onrecht wanneer hij beweert: 'Daar de psychische
verhouding tot de vrouw in de collectieve verering van Maria tot uiting kwam, verloor
het beeld van de vrouw een waarde, waarop het menselijk wezen echter een zeker
natuurlijk recht heeft.' Afgezien van de onaanvaardbaarheid van deze stelling, dient
hierbij tevens vermeld te worden, dat het beeld van de vrouw in de H. Maria een
waarde verkreeg, waarop de mens geen natuurlijk recht heeft, maar die aan een
bovennatuurlijke gave te danken is. Een historische blunder is de bewering, dat in
de latere Middeleeuwen de Mariaverering toenam als gevolg van de ontwikkeling
van de heksenwaan.
Na over 'Het rijk van de waarden', n.l. Kennend en scheppend zijn, Problemen der
zelfbezinning, Tussen goed en kwaad, Over het leven van de geest te hebben
'geciteerd', vat de samenstelster een aantal citaten samen onder het opschrift 'De
laatste dingen'. In de opvatting omtrent deze laatste dingen ligt het zwaartepunt van
deze bundel en van heel het werk van Jung. De citaten dienaangaande zijn
gerangschikt naargelang ze handelen over: De zin der dingen in het Westen en in het
Oosten, Het ontstaan van de persoonlijkheid, Noodlot, dood en vernieuwing en De
weg tot God. Vooral onder dit laatste opschrift staan vele prachtige citaten vermeld,
die getuigen van diep inzicht.
Wij citeren enige verkorte teksten over Katholicisme en Protestantisme om Jung's
houding in deze te illustreren.
'Wanneer ik een practiserend Katholiek behandel, zegt hij, trek ik mij krachtens
mijn ambt als arts, bij het probleem van de overdracht (de affectieve overdracht is
een onderdeel van de therapie - A.S.) terug en breng het probleem op de kerk over.
Wanneer ik iemand behandel, die niet Katholiek is, dan is deze uitweg in de regel
voor mij versperd... Daarom kan de Katholiek, die van de al te persoonlijke binding
aan de ouders bevrijd is, op dit ogenblik gemakkelijk terugkeren tot de mysteriën
van de kerk, die nu beter en dieper begrepen wordt.'
'De Protestantse mens, voor wie niets meer is overgebleven dan de historische
gestalte van Christus, een veel omstreden godsbegrip en een moeten-geloven, wat
hem - de hemel weet het - maar zeer onvolkomen gelukt, is eigenlijk uitgestoten in
een weerloosheid, waarvoor de natuurlijke mens eenvoudig huiverig is.'
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Wanneer men de afzonderlijke citaten onder de loupe neemt, kan men als Katholiek
niet steeds genoegen nemen met de inhoud en formulering. Ook wordt men enigszins
gestoord door de symbolische inslag van sommige uitspraken en het vele schermen
met archetypische beelden.
Voor de rijpe lezer met een academisch onderscheidingsvermogen is dit werk
ondanks dat een prachtboek, waaraan hij zeer veel vreugde kan beleven.
A. Schrynemakers
C.A. MENNICKE, Moderne psychologie. Een poging tot synthese. Wereldbibliotheek, Amsterdam - Antwerpen, 243 pp., geb. 4.50.
De laatste halve eeuw zijn zoveel en zover uiteenlopende 'Psychologien' opgestaan,
dat men zich niet alleen bij
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de eerste ontmoeting, maar zelfs na ernstige studie afvraagt: 'Hoe rijmt men dat
tesaam?'
En toch staat a priori vast, dat deze verschillende richtingen, voor zover zij waarheid
bevatten, met elkaar in overeenstemming moeten kunnen worden gebracht. Alle
hebben immers tot materieel voorwerp 'de mens', die steeds en overal essentieel
dezelfde is. Verschillende pogingen werden dan ook reeds ondernomen om het
eenheidselement in de verschillende opvattingen te ontdekken.
De poging van Mennicke mag een vrij goede werkhypothese genoemd worden.
Hij gaat in tegen de neiging van vele onderzoekers, om hun speciale kijk op de zaak
te verabsoluteren en tracht aan te tonen hoe het ene onderzoekingsresultaat een
aanvulling is van andere vondsten. En meer dan dat: de juiste zin van geïsoleerde
psychologische aspecten kan slechts worden verstaan wanneer ze in verband worden
gebracht met de totaliteit van het psychische leven. Dit verklaringsstadium vanuit
de totaliteit is in zijn ideale vorm vooralsnog onbereikbaar; men moet nog genoegen
nemen met een synopsis der 'naast elkaar geplaatste aspecten'. Daarbij tracht de
schrijver de invloed van de philosophische zienswijze der verschillende
psychologische onderzoekers zoveel mogelijk te neutraliseren. Doch enigszins
inconsequent laat de schrijver zijn eigen wereldbeschouwing gelden bij het waarderen
der vondsten. Deze inconsequentie wordt nog scherper als de schrijver beweert zich
zonder meer neer te leggen bij een onherleidbare diversiteit der philosophische
richtingen.
Ook spreekt de schrijver teveel van ziel, waar hij beter van psyche kon spreken.
Doch ondanks dat blijft het boek van Mennicke een goede handleiding om een weg
te vinden door het psychologische woud.
A. Schr.
Dick G. RUARUS, Wat weet ik van Psychotechniek? - Nederlandse
Keurboekerij, Amsterdam, 1950, 72 pp., geb. 2.25.
Een handig werkje, dat een goed overzicht geeft van de huidige stand van de
Psychotechniek in Nederland. Na een inleiding, waarin de betekenis der termen
Psychologie, Toegepaste Psychologie en Psychotechniek wordt uiteengezet, volgt
een kort overzicht van de ontwikkeling der Psychotechniek. Vervolgens wordt het
Psychotechnisch en Psychologisch Onderzoek besproken op een duidelijke en
overzichtelijke wijze. Zowel datgene wat onderzocht wordt als de methoden, die hier
worden aangewend, zijn schematisch uiteengezet. De beknoptheid is op sommige
plaatsen echter een belemmering voor een dieper inzicht. De laatste hoofdstukken
behandelen de Toepassingen der Psychotechniek, Betrouwbaarheid der
onderzoekingsmethoden en Onderzoek en Advies.
Een litteratuurlijstje geeft de voornaamste werken, die geschikt zijn voor verdere
oriëntering.
A. Schr.
L.C.F. BIGOT, Het Kind. (Handboek voor opvoedkunde, Dl. II). - J.B.
Wolters, Groningen, Djakarta, 1950, 9de druk, 175 pp., f 2,60.

Streven. Jaargang 4

Na enige hoofdstukken over opvoeding in het algemeen, over het standpunt van de
opvoeder enz. behandelt dit boek de ontwikkeling van het kind in zijn verschillende
levensperioden. Hierbij worden de hoofdzaken uit de kinderpsychologie aan de orde
gesteld en daaraan worden paedagogische aanwijzingen verbonden. Of schoon het
boek uitsluitend op het ontwikkelingspeil van onderwijzers schijnt afgestemd te zijn,
belicht het de problemen toch zeer gedetailleerd en veelzijdig en is het geschoeid op
de nieuwe paedagogische en psychologische onderzoekingen en resultaten. Een grote
verdienste vormen de opgaven tussen de tekst, die de lezer stimuleren tot actief werk.
A. Schr.
Dr Charlotte BÜHLER, en Dr J. van LOOKEREN CAMPAGNE, De
Kindertijd. - Uitg. Holland, Amsterdam, 1950, 2de druk, 92 pp., geb. f
5,90.
Dit boek, dat tot stand kwam door de samenwerking van medicus en paedagoge,
heeft tot doel om aan moeders wetenschappelijk verantwoorde richtlijnen te geven
bij de verzorging en opvoeding van haar kind. Deze richtlijnen worden gegeven tegen
de in enkele grote lijnen geschetste achtergrond van de normale lichamelijke en
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geestelijke ontwikkeling. Het groot voordeel van dit boek is, dat men er zowel de
verzorging als de opvoeding tezamen besproken vindt, terwijl men die domeinen
elders gescheiden pleegt aan te treffen. De wenken aangaande de lichamelijke hygiëne
zijn van de hand van de kinderarts J. van Lookeren Campagne en de directieven voor
de geestelijke verzorging worden gegeven door Charlotte Bühler, die ook het initiatief
nam tot deze uitgave. De laatste naam is op zich reeds een garantie voor de
degelijkheid van het werk. Beide auteurs behandelen parallelsgewijze de kindertijd
in vier phasen: Het eerste levensjaar; het tweede tot vierde levensjaar; het vijfde tot
tiende levensjaar; boven de tien jaar. Na elk hoofdstuk volgt er een serie vragen over
de voornaamste waarnemingen met het doel deze op schrift te stellen.
Ofschoon sommige problemen wel wat erg beknopt behandeld worden en het
godsdienstige probleem zo goed als niet ter sprake komt, vormt dit werk voor
aanstaande en jonge moeders een zeer nuttig boek.
Typografisch en illustratief is dit werk uitstekend verzorgd.
A. Schr.
Dr Sis HEYSTER, Opvoedingsmoeilijkheden van iedere dag. - Kosmos,
Amsterdam, Antwerpen, 1950, 2de druk, 103 pp., geb. f 3,90.
De boeken van Sis Heyster genieten een steeds groter wordende populariteit in den
lande. Het feit, dat zij put uit haar eigen practijk als psychologe maakt haar boeken
zo levensecht. Daarbij schrijft ze zeer eenvoudig op voor iedereen verstaanbare en
toch wetenschappelijk verantwoorde wijze.
In dit boekje toont ze aan, dat de baby, de kleuter, het schoolgaande kind en de
pubescens ieder een eigen, aan hun leeftijd aangepaste opvoeding behoeven. De
schrijfster beoogt vooral de moeilijkheden in de opvoeding toe te lichten en daar
deze toenemen met het ouder worden is het belangrijkste deel gewijd aan de
puberteitsproblemen. De pubescens wordt hier in zijn natuurlijke rechten hersteld
en er wordt van de opvoeders begrip in deze gevraagd. De meeste opvoedingsfouten
worden gemaakt door gebrek aan inzicht in de ware aard van de oorzaken en motieven,
die ten grondslag liggen aan de 'vreemde' gedragingen der pubescenten.
Gaarne hadden we ook even het godsdienstig probleem toegelicht gezien, want
juist door het ontgroeien aan het kind-zijn rijzen zo vaak hele en halve
geloofsproblemen.
Een hoofdstuk over Moeder en Vader vormt het sluitstuk. Hierin zien we niet
alleen de eigen diepe aard der opvoeders, maar ook wordt zodoende de puberteit
vanuit haar causa finalis belicht.
A. Schr.
Elisabeth BRADFORD, Laten we eens over onze kinderen praten. Vert.
door Hella S. Haasse. - Elsevier, Amsterdam, 1950, 277 pp. Geïll. 4,25;
geb. 5,50.
De psychologisch goed geschoolde Amerikaanse (U.S.A.) schrijfster wijst ouders
en opvoeders op vele belangrijke en interessante aspecten van de opvoeding. Zij doet
dit door op zeer onderhoudende wijze over haarzelf en haar kinderen te vertellen.
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Deze moeder geeft blijk van een gezond inzicht en een gezonde levensopvatting,
zij weet de dingen naar hun werkelijke waarde te schatten en vooral de humor
apprecieert ze als een kostbare gave. Zij pleit voor eenvoud en gezond verstand bij
kinderverzorging en -opvoeding, voor harmonie en rust in de familie, voor het herstel
van morele en religieuze waarden in het gezin.
De practische wenken beginnen bij de thuiskomst uit het ziekenhuis met een
'gloednieuwe' baby en culmineren in de aansporing tot een door eerlijk, eenvoudig
en krachtig Geloof geinspireerde levenshouding, die de enige mogelijkheid biedt om
de ogen van de kinderen te openen voor 'het grootse wonder des levens'.
Het werkje boeit als een goede roman en de lezer kan het moeilijk sluiten vóór hij
het geheel heeft uitgelezen.
Vele goede kinderstudies van Bantzinger verfraaien dit boekje.
A. Schr.
Dr A.Th.L.M. MERTENS, De invloed van het geboortenummer op den
levensloop (met statistische bijlagen). - Uitg. E. van Aelst, Maastricht,
1949, 153 pp., geb. f 8,95.
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De schrijver heeft door middel van vragenlijsten een uitvoerig statistisch materiaal
verzameld over het vraagstuk betreffende de plaats van het kind volgens ouderdom
in de rij der andere kinderen. Veel aspecten daarvan gaat hij met grote nauwgezetheid
na en hij toont zo duidelijk de correlatie tussen deze plaats en de levensloop en vaak
ook de factoren, die deze correlatie tot stand brengen, dat hij van 'invloed' mag
spreken.
Allereerst gaat de schrijver het verband na tussen het geboortenummer en de
geboorte zelf. Hier neemt vooral het oudste kind een uitzonderlijke positie in. Te
vroege geboorten, tanggeboorten en moeilijke geboorten komen vooral voor bij de
eerstgeborenen. Een opmerkelijk feit is, dat met de toename van de gezinsgrootte
het percentage eerstgeborenen, dat normaal ter wereld komt, practisch regelmatig
toeneemt. Wat men niet zou verwachten is, dat practisch overal de vroege sterfte
(vóór, tijdens of binnen zeven dagen na de geboorte) bij de groep jongste kinderen
het hoogst is en dat de oudste kinderen doorgaans de laagste vroege sterfte hebben.
Dit is vooral te danken aan de grotere aandacht en zorg, die eerste kinderen genieten.
Een voornaam punt is de correlatie tussen geboortenummer en schoolvorderingen.
Vrijwel steeds vertoont de groep oudste kinderen duidelijk de beste schoolvorderingen;
de middelste en jongste doorlopen de lagere school veel minder vlot dan de oudste.
De grotere zorg, die het oudste kind ontvangt, schijnt zijn intelligentie-groei te
bevorderen, maar de wijze van opvoeding van eerste kinderen schijnt voor de
karaktervorming minder gunstig te zijn. Wat sterk opvalt is het feit, dat tweelingen
veel minder presteren dan hun als eenling geboren broers en zusters.
In de volgende hoofdstukken wordt het verband tussen de rangnummers en de sociale
positie onderzocht. Opmerkelijk is hier, dat bij de arbeiders, de boeren en de
middenstand in gezinnen van 9, 10, 11 en 12 kinderen de jongste zonen het meestal
het verste brengen; bij de hogere standen bereikt de groep oudste zonen duidelijk de
beste sociale positie. De verklaring hiervoor is de volgende: Bij de hogere standen
kunnen de oudste zonen zonder financiële bezwaren voor het gezin de ambitie hunner
ouders involgen, terwijl bij de werknemende en middenstand de oudere kinderen het
gezinsinkomen moeten helpen vergroten en het gezin slechts dan de financiële offers
voor voortgezette studie kan brengen als de jongste kinderen de lagere school verlaten.
Bij de arbeiders en boeren komen de priesterroepingen het meest voor onder de
jongste zonen, daarna onder de middelste zonen; de oudste zonen worden relatief
het minst vaak priester. Bij de middenstand zien we hetzelfde verschijnsel, doch niet
meer zo duidelijk; bij de hogere standen is het nog maar zwak aanwezig in de grote
gezinnen. Afgezien van de gezins-economische factoren bestaat er wellicht een reden,
die de oudste zoon betrekkelijk weinig doet priester worden, in het feit, dat gewoonlijk
een der oudste zonen zijn vader opvolgt in de zaak, het bedrijf of het beroep.
In een aanhangsel wordt nog gesproken over de verhouding tussen wijze van
geboorte en schoolvorderingen en tussen schoolvorderingen en latere sociale positie.
Men diene wel te beseffen, dat de uitspraken van dit werk statistische uitspraken
zijn, d.w.z. het gemiddelde cijfer aangeven en dus heel wat speling laten voor
individuele afwijkingen.
Typografisch zou het een hele verbetering zijn geweest als de vele statistische
lijsten in drukletters en -cijfers waren weergegeven in plaats van in schrijfvorm.
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Met Prof. Carp mogen we wel zeggen, dat de lezer ongetwijfeld waardering en
bewondering zal hebben voor de onvermoeibare werkkracht, welke door de schrijver
moest worden opgebracht.
A. Schr.
Dr Th. HART DE RUYTER, De betekenis van de biologische
psychologie voor de kinderstudie. - J. Muusses, Purmerend, 1950, 18
pp., f 0,20.
De auteur breekt een lans voor het sterker beklemtonen van het biologisch substraat
bij de studie der psychologie en in het bijzonder bij de kinderstudie. Deze wenk is
in het algemeen niet zo noodzakelijk als de toon van deze rede zou doen vermoeden,
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want elke serieuze psychologische studie omvat biologie, physiologie, endocrinologie
enz. Wel kan niet genoeg benadrukt worden het samengaan van biologische en
psychische rijping. Hier ligt een zeer vruchtbaar studieterrein, dat van beslissend
belang is voor de psychologie en opvoeding.
A. Schr.
Ir K.C. LAMBERT-ANEMA, Kinderen met beperkt gezichtsvermogen
(Hun opvoeding en onderwijs). - J. Muusses, Purmerend. Geïll. In spiraal
2,50.
Een aan alle onderwijzenden en opvoeders sterk aanbevolen boekje. Een goed begrip
voor de problemen van slechtziende kinderen kan veel leed veranderen in levensgeluk.
Hier wordt een 'Amerikaans' onderwijssysteem uiteengezet, dat aan kinderen met
subnormaal gezichtsvermogen de beste resultaten belooft.
Verkeert men in verschillende Europese landen in de mening, dat kinderen met
beperkt gezichtsvermogen het beste kunnen worden opgevoed in blindeninstituten,
in Amerika is men van mening, dat zulke kinderen thuishoren bij de normale kinderen
en zoveel mogelijk tezamen met deze moeten worden opgevoed. Het bezit van een
beperkt gezichtsvermogen is immers van fundamentele betekenis voor de ontwikkeling
van een kind en dus moet het verantwoorde gebruik van het gezichtsvermogen op
alle manieren worden gestimuleerd. Bovendien hebben zulke kinderen de neiging
om zich terug te trekken en door vroegtijdige omgang met normaal ziende
leeftijdgenoten kan deze neiging overwonnen worden. De psychische weerslag van
de handicap kan zodoende grotendeels ondervangen worden.
De schrijfster geeft ook richtlijnen aan volgens dit systeem voor de eerste
levensjaren, de kleuterperiode en de periode van de lagere en middelbare school.
Ook aangaande de leerkrachten en gebouwen worden nuttige wenken gegeven.
A. Schr.

Geschiedenis
Tsui CHI, Het Eeuwige China. 5000 jaren beschavingsgeschiedenis
van het oudste volk der aarde. - De Haan, Utrecht, 1949, 308 pp., geïll.,
f 11,50.
Deze Chinees, met Chinese en tegelijk Westerse vorming, richt zich tot een ruim
publiek. Het boek, dat reeds in 1942 in het Engels te Londen en dan in 1946 in een
Duitse vertaling te Zürich verscheen, eindigt met het jaar 1941.
De laatste jaren is de geschiedenis voor China meer en meer met de onze gaan
vergroeien en zijn er ook verscheidene werken over dit onmetelijk rijk gepubliceerd.
Onder de Westerlingen schreef Otto Franke het meest degelijke boek: 'Geschichte
des Chinesischen Reiches' (Delen I-IV, Berlijn, 1930-1948): hij behandelt
hoofdzakelijk de politieke geschiedenis en ofschoon zijn werk vier delen omvat,
kwam hij slechts tot aan het verdrijven van de Mongolen in 1368. Wolfram Eberhard
bezorgde ons in zijn 'Chinas Geschichte' (Bern, 1948) een sociologische geschiedenis.
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Tegenover deze twee strict wetenschappelijke werken van Westerlingen, stelt deze
geboren Chinees een soort kultuurgeschiedenis in zeer ruime zin, waarin tal van
anecdoten en mooie legenden zijn opgenomen. Dit boek komt nog het dichtst bij het
'China' van Elizabeth Seeger (Amsterdam, 1950; bespreking in 'K.C.T. Streven',
November 1950, p. 223), maar richt zich toch meer tot intellectuelen, terwijl de
Engelse schrijfster eer voor de jeugd en het volk schreef.
De kenners van China's geschiedenis zullen Tsui Chi op enige vergissingen wijzen:
aldus beweert hij ten onrechte dat de Mongoolse overheersers in de XIIIe en XIVe
eeuw Mohammedanen waren (p. 167). De lezer van onze dagen zal verwonderd
opkijken wanneer hij de schrijver een verzoening tussen de Nationalistische partij
van Chang Kai-Shek en de communisten in het vooruitzicht ziet stellen: hij bedenke
dat het boek reeds in 1941 verscheen. Door het verhalen van sprekende anecdoten,
het citeren van Chinese verzen, het beschrijven van de Chinese godsdiensten en
kultuurleven doet de auteur ons binnendringen in de Chinese mentaliteit. Het boek
is vlot vertaald en leest prettig.
M. Dierickx
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M. Van HEMELRIJCK, De Vlaamse Krijgsbouwkunde. - Lannoo, Tielt,
1950, XIV-327 pp., 80 afbeeldingen, 14 buitentekstplaten, gen. fr. 178,
geb. fr. 205.
Een mooi boek voor heemkundigen en folkloristen en voor alle Vlamingen die van
hun streek en geboorteplaats houden; ook de kunsthistorici en geschiedkundigen
zullen hier waardevolle gegevens vinden, al moeten zij het boek critisch hanteren.
In Vlaanderen is de militaire architectuur tot nog toe stiefmoederlijk behandeld.
In deze weelderig geïllustreerde monografie geeft de auteur een overzicht van de
krijgsbouwkunde van de Canche tot het land van Overmaas, d.i. Vlaams-België en
Frans- Vlaanderen. In een eerste deel beschrijft hij chronologisch, van af de
voorhistorische tijden tot de XIXe eeuw, het bouwen van verdedigingswerken,
versterkingen, water- en hoogteburchten, landelijke kastelen, citadellen en forten; in
een tweede deel geeft hij, na een korte geschiedkundige schets, een beschrijving van
de stadsverdedigingswerken van alle Vlaamse steden, per provincie alfabetisch
geordend.
Uit deze summiere opgave blijkt welk een ontzaglijke literatuur de auteur heeft
moeten doorwerken: geen stadje, geen burcht, geen kasteel van waarde blijft
onbesproken. Helaas heeft de schrijver meer dan eens met onbetrouwbaar materiaal
moeten werken. Hij verwacht dan ook, dat men in zijn boek 'wetenschappelijke
tekortkomingen' en 'flagrante onvolkomenheden' zal ontdekken: die zijn er ook.
Daarenboven heeft hij slechts een enkele keer naar zijn bronnen verwezen, en geeft
hij een, trouwens zeer slordig samengestelde, literatuur-opgave van amper twee
bladzijden. Niettegenstaande deze tekorten verdient het boek een ruime verspreiding,
want het is het enige in dit soort. De overvloedige illustraties in en buiten de tekst
en de keurige uitgave - de uitgever verdient een gelukwens - zullen hier niet weinig
toe bijdragen.
M. Dierickx
Prof. Dr C.D.J. BRANDT, Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis
van de eerste kruistocht. - De Haan, Utrecht, 1950, VII-299 pp., geïll.,
geb. f 13,50.
Voor het episch gebeuren van de kruistochten waren wij tot nog toe aangewezen op
buitenlandse schrijvers als Roehricht, Chalandon en vooral Grousset. Door de
oorlogsomstandigheden is Prof. Brandt er toe gebracht op zijn beurt die grootse
gebeurtenis te bestuderen. Hier behandelt hij slechts de eerste kruistocht, maar hij
stelt, ofschoon aarzelend, een volledige geschiedenis van de kruisvaarten in het
vooruitzicht. Wij hopen dat hij deze zwakke belofte eens moge ten uitvoer brengen.
De bekende historicus begint zijn werk met een korte maar degelijke studie over de
verhalen van de kruistochten uit de twaalfde eeuw, zowel Oosterse als Westerse; in
de vier volgende hoofdstukken schetst hij de geografische en vooral de
geschiedkundige achtergrond om dan drievierde van het boek te wijden aan de eerste
kruistocht zelf tot kort na de keuze van Godfried van Bouillon tot verdediger van het
H. Graf. De auteur heeft de bibliografie van de laatste jaren niet bijgewerkt; aldus
ontbreken verscheidene Belgische studiën; niet alleen drie artikels van Glaesener
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over Godfried van Bouillon maar ook van Th. Luykx: 'De graven van Vlaanderen
en de kruisvaarten' (Leuven, 1947) en van M. Lobel: 'Godefroid de Bouillon' (Brussel,
1943) en 'L'épopée belge des croisades' (Luik, 1944).
Daar wij vroeger zelf in de gelegenheid waren het bronnenmateriaal voor een goed
deel door te werken ('Godfried van Bouillon, de kruisridder bij uitstek', in 'Streven',
XII, 1945, pp. 31-41) treft ons des te meer de degelijkheid en betrouwbaarheid van
Brandt's voorstelling. Men voelt hier een eersterangs historicus aan het woord, in de
vaak moeilijke critische voorstudie, in het nauwkeurig afwegen van de
waarschijnlijkheid der hypothesen, in het kunstvol uitbeelden van de volle realiteit.
Wellicht zal een of andere lezer het boek enigszins ontgoocheld neerleggen: stak er
dan zo veel ambitie en zo weinig christelijk idealisme in de leiders van de kruistocht!
Toch is dít het echte beeld. Het volk was gelukkig heel wat vuriger dan zijn leiders,
zoals trouwens meer dan eens in het verhaal uitkomt. Het boek is fraai geïllustreerd.
M. Dierickx
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O. De SMEDT, De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw
(1496-1582). Eerste Deel. - De Sikkel, Antwerpen, 1950, VIII - 448 pp.,
ingen. Fr. 280.
Na de 'Etude sur les colonies marchandes méridionales (Portugais, Espagnols, Italiens)
à Anvers de 1488 à 1567' (Leuven, 1925) van J.A. Goris, na 'De Hanze en Vlaanderen'
(Maastricht, 1950) van J.H.A. Beuken en 'Der deutsche Kaufmann in den
Niederlanden' (Leipzig, 1911) van R. Häpke, bezorgt O. De Smedt ons nu een studie
over de Engelse kooplui te Antwerpen tot aan hun vertrek in 1582. Gezien zijn talrijke
detailstudiën over dit onderwerp sinds 30 jaren, mogen wij een degelijke monografie
verwachten.
In een vlotte, beeldrijke taal, die echter van flandricismen niet vrij is, verhaalt hij
in den brede de uiterst wisselende betrekkingen der Merchants Adventurers met
Antwerpen. Gemakkelijke lui waren de Engelsen niet: wij lezen over de
'ongheregeltheyt, die de ghemeyne coipluyde van den Coninckrycke van Ingelant,
meer dan eenighe coipluyde van anderen nacien... voer hen nemen' (p. 97). Aangezien
echter Antwerpen zijn ongeëvenaarde bloei voor een aanzienlijk deel aan de
Merchants toeschreef, was het in de voortdurende geschillen telkens weer uitermate
en zelfs té toegeeflijk, en offerde vaak de belangen van de Nederlanden op om de
gunst der Engelsen te behouden.
Deze grondige studie leert ons niet enkel de betrekkingen van de Engelse Natie
met de Antwerpse magistraat kennen, zij geeft tevens een dieper inzicht in de
ingewikkelde handelstransacties en in het hele economische bestel van die tijd. Wij
zien dan ook met verlangen uit naar het tweede deel van deze studie, waarin de auteur
- vermoeden wij althans - de innerlijke organisatie en de bedrijvigheid der Merchants
zal behandelen.
M. Dierickx
Josef JOSTEN, Mijn arm Land, vertaald door Mevr. A. Danske. - Uitg.
H. Nelissen, Bilthoven, 1950, 271 pp., f 7,90.
De schrijver, eertijds medewerker van Jan Masaryk op het ministerie van buitenlandse
zaken te Praag, thans als emigré te Londen woonachtig, heeft, uit vrees, dat 'de les
van Praag' in het vergeetboek zou raken, de ontwikkeling der fatale gebeurtenissen,
die zich, vooral na het einde van de tweede wereldoorlog in Tsjecho-Slowakije
hebben afgespeeld, als medespeler en ooggetuige te boek gesteld.
De les, die we uit dit tragisch gebeuren krijgen, is: dat een regering de communisten
geen voet aan de grond mag geven. Zodra hun werk-comités werden geduld en
toegelaten verloor de democratie met de dag terrein. Benes, de president, meende
het een plicht van democratisch beleid, de communisten niet van de regering uit te
sluiten en het gevolg was, dat zij spoedig alleen het heft in handen hadden. Masaryk
liet zich als uithangbord gebruiken en kwam te laat tot het besef, dat hij evenmin op
deze wijze de democratie had gered.
Zeker, op de achtergrond stond de bedreiging van de Sovjet. Maar zou de angst
voor het ingrijpen van Stalin niet groter zijn geweest dan de werkelijkheid van een
Sovjet-tussenkomst? Sinds Berlijn en Korea zijn we daar, althans voorlopig, meer
gerust op.
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Het is nog te vroeg een definitief oordeel over hun politiek uit te spreken. Benes
en Masaryk hebben gedaan wat zij meenden niet te kunnen vermijden. De partijen,
waarop zij moesten steunen, boden weinig ruggegraat en van de grote mogendheden
was toenmaals geen hulp te verwachten.
Opdat de 'les van Praag' niet vergeten worde, is de lezing van dit boek ten zeerste
aan te bevelen.
K.J.D.

Cultuur
Dr A.N. ZADOKS-Josephus JITTA: Het nabije Oosten. Antieke Kunst.
- C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1950, 71 pp., ing. f 3,90, geb. f 5,40.
Foto's zijn een onontbeerlijk hulpmiddel bij de studie van de kunstgeschiedenis. Zij
kunnen, mits zij goed zijn, een zeer bruikbare indruk geven van kunstobjecten die
men anders nooit wellicht te zien krijgt, en bovendien geven zij gelegenheid om
details
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van reeds geziene artistieke monumenten rustig en nauwkeuriger te bestuderen.
Daarom zijn goede verzamelingen van dergelijke foto's steeds een aanwinst in de
vakliteratuur.
Deze gedachte heeft ongetwijfeld ook Dr A.N. Zadoks-Josephus Jitta geleid, toen
zij de collectie samenstelde die in dit eerste deel van een nieuw seriewerk: Antieke
Kunst, aangeboden wordt. Hier zijn 51 foto's bij elkaar gebracht van kunstvoorwerpen
uit het Nabije Oosten afkomstig. Vele van deze producten zijn vrij bekend, omdat
zij regelmatig gepubliceerd worden in uitgaven over de klassieke kunst. Maar men
treft ook verschillende weinig bekende afbeeldingen aan, en het is een vreugde om
ook deze eens te ontmoeten.
De schrijfster geeft een korte, zakelijke uitleg bij iedere foto, en dat is goed. Zo
kan men zich gemakkelijker oriënteren. De foto's zijn uitstekend gereproduceerd,
zodat zij door de liefhebber graag zullen worden bekeken. De vakman vindt er een
nuttig en bruikbaar hulpmiddel in.
C. de Groot
Dr F. SCHMIDT-DEGENER, Rembrandt. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1950, 196 pp., f 17,50.
Het tweede deel der Verzamelde Studiën en essays van F. Schmidt-Degener, is geheel
gewijd aan Rembrandt. Het is een prachtig boek geworden. Wie de grote liefde voor
deze 17de eeuwse meester en de diepe kennis van Rembrandt's kunst kent van deze
fijnzinnig schrijvende en knappe geleerde, zal zich daar niet over verwonderen.
Schmidt-Degener heeft een zeer groot deel van zijn, helaas al te kort, leven besteed
aan de studie van zijn dierbare Rembrandt, en de resultaten van dit onderzoek kunnen
wij genieten in dit pas uitgekomen deel.
De studiën die hierin verzameld zijn, waren in verschillende tijdperken van
Schmidt-Degener's leven geschreven, en zo kunnen wij duidelijk zien, hoe de
belangstelling voor Rembrandt deze geleerde voortdurend bezig hield.
Weliswaar zal een bewonderaar van Vondel waarschijnlijk enigszins in verzet
komen, wanneer hij in dit boek ook opgenomen ziet de essay 'Rembrandt en Vondel',
die indertijd bij de eerste verschijning (1919) nogal veel stof heeft doen opwaaien.
In deze studie gaat het gunstig oordeel over Rembrandt niet zelden ten koste van
Vondel. Hier lanceert de schrijver insinuaties die niet altijd verantwoord zijn, en
Vondel, en waarschijnlijk ook F. Schmidt-Degener zelf, schaden. Bedoeld is hier
vooral de kwestie van de beschildering van het Amsterdamse stadhuis. Volgens de
opinie van de schrijver zou Vondel vermoedelijk de hand er in hebben gehad, dat
het werk van Rembrandt verwijderd werd. Dit opstel bevredigt niet, maar terecht
heeft Professor Brom hierover eens opgemerkt: 'Om de liefde, waarmee
Schmidt-Degener in Onze Kunst 1914-1917 zo grondig de Nachtwacht ontleed heeft
en nog wel verder zal bestuderen, verdienen de buitensporigheden van zijn
beschouwingen eenvoudig vergeten te worden.' Inderdaad heeft Schmidt-Degener
de Nachtwacht verder bestudeerd en de resultaten van zijn studie vinden wij in het
prachtige opstel: 'Compositie-problemen in verband met Rembrandt's
Schuttersoptocht', dat ook in dit boek is opgenomen.
Zo is dit boek toch zeer rijk aan scherpzinnige opmerkingen en uitstekende
beschouwingen. De grote eruditie van de eminente kunstgeleerde wordt ons

Streven. Jaargang 4

aangeboden in een brillante stijl. Men leest dit werk dan ook met groeiende
belangstelling; daarna bemerkt men tot zijn vreugde, dat men op aangename wijze
geestelijk veel rijker is geworden.
De uitgever heeft ook dit deel uitstekend verzorgd. Het overvloedig goede
platenmateriaal, aan dit boek toegevoegd, vergemakkelijkt bijzonder het begrijpen
van de boeiende tekst.
C. de Groot
Leo WEISMANTEL, Albrecht Dürers Brautfahrt in die Welt. Dl. I:
Kindheit Lehre und Wanderjahre. - Verlag Karl Alber,
Freiburg-München, 1950, 444 pp., geb. DM. 9,60.
Aan deze historische roman van de bekende Duitse schrijver is een nauwgezette
studie voorafgegaan van de tijd, van het leven van A. Dürer, van zijn werken, hun
authenticiteit en hun datering, alsook van de evolutie in stijl en vormen van alles wat
ons van de schilder is bewaard gebleven. Dit bewijzen de 60 blz. bibliographie, nota's
en kleine studies over de trant en de
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ontwikkeling van de Neurenbergse meester. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de
S. er niet helemaal in geslaagd is, na dat geweldig studiemateriaal verzameld te
hebben, de nodige vrijheid terug te vinden van inspiratie en visie, eigen aan dit soort
werk.
Eerst wordt ons een rustig verhaal geboden over de jeugd van Albrecht D. en over
het werk van zijn vader, de bekende goudsmid van Neurenberg. Weldra zien wij de
kleine jongen groot worden en zijn studie beginnen bij de rijke familie Pirckheimer.
Dan laat hij de studie varen, en gaat bij zijn vader in de leer. Maar het schilderen ligt
hem meer, zodat hij weldra verhuist naar het huis van meester Michel Wohlgemut.
Daar krijgt hij zijn eerste kontakten met het leven, harde, maar ook blijde, zoals zijn
samenwerking met R.F. (door Weismantel's fantasie tot 'Remigius Fries' vervolledigd),
de schilder van het Vitusaltaar te Neurenberg.
Doch de jonge gezel moet gaan reizen, nieuwe meesters leren kennen en ook de
nieuwe wegen der kunst. De voornaamste episode is zijn verblijf bij meester Mathis
Nithart te Bazel. Hier plaatst de S. Dürer's strijd om het nieuwe naturalisme tegen
de oudere symboliek van de Gothiek. Hij leert er de vaste regels van perspektief en
harmonie. Ook zoekt hij, gedreven door zijn daemon, naar de juiste weergave van
het menselijk lichaam, wat hem voor het probleem brengt van het naakt. Vooral het
vrouwelijk naakt brengt hem in een zekere krisis, zowel van aesthetische als morele
aard. Hiermede, en met de terugkomst van Dürer in Neurenberg, wordt dit eerste
deel afgesloten. Dürer is nu zelf meester geworden en de toekomst staat voor hem
open. Voor gevormde lezers.
P. Fransen
Der Neue Herder von A bis Z. Mit vielen Abbildungen im Text, 64 Tafeln
und einer Kartenbeilage. Dl. I: A bis L. - Verlag Herder, Freiburg i. Br.,
1949, 2544 col., geb. linnen DM. 42,5, geb. leder DM. 55 (per deel).
Met dit eerste deel van zijn Lexikon hervat de bekende Firma Herder zijn hoge traditie
van degelijk en verzorgd werken in het uitgeven van woordenboeken en allerlei
consultatie- en standaardwerken.
In groot formaat omvatten de 2 delen 5100 kolommen (drie per blad), waarin
65000 steekwoorden behandeld worden, met 5000 kaarten, tekeningen en photo's.
Daarbij komen nog 64 tafels, die een vol blad beslaan, waarvan 16 in kleurendruk
(kleurenleer, erfelijkheidsleer, postzegels, edelstenen, paddenstoelen, enz.). Alles
gedrukt op sterk houtvrij gesatineerd papier, met zware donkergroene linnen band
in sobere smaakvolle uitvoering. Daarbij hoort nog een losse kaart van de wereld en
van Europa in kleurendruk.
De behandeling der steekwoorden is kort, bondig (telegramstijl), bij onderwerpen
van groter belang enigszins uitvoeriger. Het nieuwe bij de vorige Lexika van Herder
is, dat nu telkens ook spreekwoorden, bekende gezegden, leuzen en derg. worden
geplaatst na de uitleg van de meeste woorden. Buitengewoon interessant zijn vooral
langere raamartikelen, waarin belangrijke onderwerpen meer systematisch en
overzichtelijk worden uiteengezet. Zo troffen ons speciaal de artikelen over de
Katholieke Kerk, de vrijheid, de vrouw. Andere zijn ook zeer leerrijk b.v. over de
Barok, de evolutie in de betekenis der woorden, atoomenergie, kapitaal, God en Jesus
Christus, de arbeid, enz.
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Speciale zorg werd besteed aan het godsdienstige aspect. Niet alleen vindt men
er namen van honderden heiligen, kerkvaders, oudere en moderne theologen,
bisschoppen en pausen, maar al de begrippen van de godsdienstleer en de cultuur
worden er helder en kort uiteengezet. Ons trof vooral de oecumenische bekommernis,
hoe dikwijls ook het verschillende Protestantse of Orthodoxe standpunt wordt
bijgelicht, b.v. voor kerkmuziek, cultus, biecht, enz. Ook oecumenische werken, of
plaatsen, als het prioraat van Chèvetogne in de provincie Namen, waar men zich
speciaal aan deze vragen wijdt, worden vernoemd. (Waarom dan ook niet 'Istina' uit
Parijs?)
Al wat techniek en wetenschap is krijgt een echt vakkundige en tevens voor
iedereen toegankelijke uiteenzetting. Vele schema's of doorsneetekeningen van
onderdelen of machines geven daarbij nog een inzicht in de werkwijze. Typisch is
b.v. de productie van lichtgas.
Kunst en letterkunde krijgen ook
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hun deel. De kunst vooral door talrijke goedverzorgde photo's, hetzij in de tekst, of
op speciale tafels aan de Franse, Duitse, Noorse kunst gewijd. Tot onze spijt vonden
wij niets over de Vlaamse kunst, noch over de beeldende kunst, noch over de muziek,
waarvan nochtans in het algemeen de Duitsers beter op de hoogte zijn dan andere
volkeren uit Europa.
Voor onze streken vindt men veel informatie, maar zonder een vast plan.
Verscheidene steden komen er in voor, zelfs voorsteden als Ixelles (en niet Jette?).
In Ixelles wordt tevens bij vergissing de universiteit van Brussel nog eens vernoemd
zonder te verwijzen naar Brussel, waar ze reeds voorkwam. Wij vonden Damiaan
De Veuster, Conscience, Gezelle (niet Ernest Claes, nochtans bekend in Duitsland
door verscheidene vertalingen), Mgr Cardijn, Van Ginniken, Huizinga, De Coster,
Degrelle, Lemaître (niet Franz Cumont?). Maeterlinck en Verhaeren worden bij
vergissing vernoemd bij de vertegenwoordigers van de Vlaamse beweging, al staan
ze verder weer op hun plaats bij de Franse letterkunde.
Ten slotte vinden huisvrouwen er nog praktische tabellen voor het wegwerken
van allerlei vlekken, tegengiften voor allerlei vergiftigingen, een model voor een
huisapotheek, een model voor een klein huistuintje, principes voor de inmaak en het
steriliseren van groenten enz.
Nog enkele vergissingen, waarover wij gevallen zijn. Men neemt tegenwoordig
niet meer aan, dat de christelijke basilieken van de heidense afstammen in hun
bouwtrant. G. Giannini, stichter van L'Uomo Qualunque is sinds enkele jaren practisch
uit het politieke strijdperk getreden. Waarom worden bij Guardini zijn schoonste
werken niet vernoemd, als Der Herr? Al zijn de meeste photo's goed verzorgd, enkele
tekeningen zijn het minder, als de auto's voor de brandweer, en vooral de landkaarten,
die te veel bevatten en te vet gedrukt zijn om altijd overzichtelijk te zijn.
Alles tezamen staan wij hier weer voor een meesterwerk van Duitse degelijkheid
en vakkennis, waaraan de firma Herder ons trouwens sinds jaren heeft gewoon
gemaakt.
P. Fransen
Gastmaal der Eeuwen: N. 5. De Magiër der duizend Kunsten: Het
Leven van Leonardo da Vinci, door Dr R. JACOBSEN. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1950, 59 pp., f 2,90.
Van de wonderlijk-geniale, universele kunstenaar, natuurvorser en knappe technicus
uit de periode van de Florentijns-Italiaanse Hoog-Renaissance wordt hier in grote
lijnen het leven nagegaan. Uit alles blijkt, dat uitstekende bronnen benut zijn en dat
een oordeel slechts gebaseerd werd op een intense bestudering van het werk van deze
magische kunstenaar die leefde van 1452-1519. Leonardo werkte van 1460-1477 bij
Verrocchio, daarna in Rome en weer te Florence, was van 1483-99 vooral werkzaam
als architect, ingenieur en schilder aan het hof van hertog Lodovico Sforza te Milaan,
daarna in Venetië, Florence, Milaan en Rome en vertoefde sinds 1516 aan het hof
van Frans I in Frankrijk waar hij in 1519 is gestorven. In dit met grote piëteit en
kundigheid - gelukkig ontdaan van elke overdrijving - geschreven boekje zien wij
heel duidelijk, hoe Leonardo alle gebieden van het wetenschappelijk vorsen en
kunstvolle scheppen heeft beheerst. Door zijn sterke verbondenheid met de natuur
en de helderheid van zijn verstand, door uitzonderlijk geniaal inzicht wist hij binnen
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te dringen in de diepste wetten van het menselijk scheppen. Vele bekende schilderijen
worden in enkele trekjes meesterlijk getroffen en vaak zeer origineel belicht. Ook
het raadselachtige in Leonardo wordt niet romantisch opgelost gelijk men wel eens
heeft willen proberen. De opzet om Leonardo als het type van de grote
Renaissance-mens te schetsen is, dunkt ons, in dit boekje beslist geslaagd.
W.Th.
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Mededeling van de redactie
GEACHTE LEZERS,
Bij het verschijnen van dit nummer hebben wij waarschijnlijk de drempel van het
nieuwe jaar reeds overschreden. Wij bieden U bij deze jaarwisseling onze hartelijke
gelukwensen aan, hopende - en deze hoop bedoelen wij als een gebed - dat Gods
steun en zegen U mogen vergezellen in de komende tijd. De omstandigheden waarin
heel het mensdom leeft zijn moeilijk en zwaar; de morgen van het nieuwe jaar is niet
rozig gekleurd; de lucht is in tegendeel versomberd door dreigende wolken. Maar
wij vierden voor enige dagen het Kerstfeest, wij zijn nog in de Kersttijd die ons
herinnert aan de goedheid van onze Vader in de hemel die ons Zijn eniggeboren
Zoon heeft geschonken om ons te verlossen en te redden uit zonde en nood. Die
goedheid Gods is ons een onderpand dat wij een onwankelbaar vertrouwen mogen
stellen in Hem en dat Zijn Voorzienigheid ook in de toekomst ons zal bijstaan in alle
bekommernissen en dreigende gevaren. En daarom kunnen wij met grote moed en
opgeheven hoofd dit nieuwe jaar ingaan, 'spe gaudentes', ons verheugende om de
vaste hoop op de bescherming van onze Vader die alles leidt en bestuurt.
DE REDACTIE
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Antwoord op het Herderlijk schrijven van de Generale Synode van de
Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk,
door 5 Hoogleraren van de R.K. Universiteit te Nijmegen. - Het Spectrum,
Utrecht, Brussel, 1950, 88 pp.
ASMUSSEN, Hans, Der Herr der Welt ein kleines Kind. - Evangelisches
Verlagswerk, Stuttgart, 1950, 160 pp., geïll., geb. D.M. 6.50.
BEERLING, Prof. Dr R.F., Uren met Sjestow. - Uitg. Hollandia, Baarn, 1950,
198 op., f 4.90.
BEKE, Carel, De symphonie van het Noodlot. - Leven van P.I. Tsjaikowski.
- Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1950, 195 pp., f 4.75 en f 5.75.
BELDEN, Jack, Rode Taifoen. - China's wereldschokkende revolutie. - Born,
Assen, 1950, 572 pp., f 12.50.
BLESS, Dr W., S.J., e.a., Een maatschappijschool voor jongens op katholieke
Grondslag. - L. Malmberg, Den Bosch, 1950, 156 pp., f 4.75.
BOSCHVOGEL, F.R., vertelt... No. 3: Een gulden legendenboek; No. 4: Een
boek vol sagen. - Lannoo, Tielt, 1950, 176 en 168 pp., Fr. 56 per deel.
BOURBON, Louis de, Het negende uur. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1950,
75 pp., f 4.50.
BROM, Gerard, Alfons Ariens. - Het Spectrum, Utrecht, 1950, 2de druk, 704
pp., 16 pp. geïll., geb. f 16.50, Frs. 250.
BRULEZ, Raymond, Het huis te Borgen. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1950, 156 pp., f 5.90.
CHENU, M.D., O.P., Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin (Univ.
de Montréal. Publ. de l'Inst. d'Etudes Médiévales, 11). - Vrin, Parijs, 1950, 306
pp.
Christus in onze wereld. De levenswaarden (Leven in Christus onder leiding
van Dr M. van Caster, S.J., 6). - Desclée De Brouwer, Brugge; Studiecentrum
v. godsdienstige vorming, Brussel, 1950, 192 pp., 18 buitent.pl., Fr. 48; Dl voor
de leraar Fr. 56.
Coeur (Le). Etudes Carmélitaines, (29e jaar). - Desclée De Brouwer, Brugge,
1950, 402 pp.
CONSTANTINUS, P., O.F.M. Cap., Liturgie en Kerkelijke Kunst. - H.
Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen, 1950, 2de druk. 386 pp., f 12.50 en
Fr. 189.
COUSINET. Roger, l'Enseignement de l'histoire et l'éducation nouvelle
(Coll. de l'Ecole Nouvelle Française). - Les Presses d'Ile de France, Parijs; Edit.
Universitaires, Brussel, 1950, 160 pp., Fr. Fr. 240.
CROWLEY, J., Handboek der godsdienstleer in 3 delen. - Aalmoezeniers
van den Arbeid, Londenstraat, Antwerpen, 1950, 174, 120 en 106 pp., Fr. 30
per deel.
DANIÉLOU, Jean, Advent, translated by Rosemary Sheed. - Sheed and Ward,
Londen, 1950, 181 pp., Fr. 78.
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DODENWAARD, Dr J.A.E. van, pr. De binnenkant. - Uitg. Foreholte,
Voorhout, 1950, 36 pp., f 3.90.
EICHMANN, Ed. en Klaus MÖRSDORF, Kirchenrecht Dl III Prozesz und
Strafrecht. - Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1950, 6de druk, 503 pp., 18 D.M.
GOERRES, Ida, Fr., Die leibhaftige Kirche. Gespräch unter Laien. - J. Knecht,
Frankfurt am Main, 1950, XII - 272 pp.
GROENSMIT, Dr K.H., Gertrud von Le Fort. - Dekker en van de Vegt,
Nijmegen, 1950, 151 pp., f 4.20.
HAAN, Dr Tj. W.R. de, Volk en dichterschap. - N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1950, 187 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
Handelingen van het Algemeen Vlaams Congres, Brussel 17-18 December
1949. - Vereniging der Vlaamse Studenten, Leuven. 1950, 236 pp.
HEEREN, Kan. A. Van Der, Het Leven van Jesus Christus, met gekleurde
platen van Leinweber. - Desclée De Brouwer, 1950, 46 pp., Fr. 57.
HEEROMA, Dr K., Protestantse Poëzie der 16de en 17de eeuw Dl II. (Serie
Bibliotheek der Nederl. Letteren). Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1950, 248 pp.
HELLÉ, Jean., Wonderen. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1950, 283 pp.,
f 4.90 en f 5.90.
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HEMELRIJCK, M. Van, De Vlaamse krijgsbouwkunde. - Lannoo, Tielt, 1950,
XIV - 327 pp., ing. Fr. 178, geb. Fr. 205.
Herders Volkslexikon, A-Z. - Verlag Herder, Freiburg, i Br., 1950, 2064 kol.,
D.M. 8.80.
JONG, Dr K.H.E. de, Antieke welsprekendheid. - Nederl. Uitg. Leiden, 1949,
249 pp., f 4.25.
KARS, C.J.P. en G.J. van KOPPENHAGEN, Visuele Historie. - G.B. van
Goor, Den Haag-Djakarta, 1950, 56 pp., f 7.90.
KNOX, Ronald, The Gospel in slow Motion. - Sheed and Ward, Londen, 1950,
X-182 pp., Fr. 78.
KUIN, J., De zanger van de Italiaanse revolutie. (Guiseppe Verdi, Sonatine
reeks 6) Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1950, 174 pp., f 4.75 en f 5.75.
KUYPERS, Julien, Mijn vriend vertelt. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, De
Sikkel, Antwerpen, 1950, 154 pp., f 5.90.
LAMB. G.R., Roman road. - Sheed and Ward, Londen, 1950, 125 pp., Fr. 68.
LAUWERS, F., O.P., Inleiding tot de sociale Wijsbegeerte. - H. Nelissen,
Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen, 1950, 251 pp., f 7.90 en Fr. 92.
LINDWORSKY, J., S.J., Psychologie en Paedagogie van de wil. - Nederl.
vert. V. van de Zande. - R.K. Jongsweeshuis, Tilburg, 1950, 120 pp., f 2.50.
LODEWIJCKX, Prof. Dr A., Australië waarheen? - De Sikkel, Antwerpen,
1950, 240 pp., 33 foto's, ing. Fr. 60. geb. Fr. 85.
MERTON, Thomas, De Wateren van Siloë. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1950, 443 pp., f 9.75.
MOENS, Dr F., De gotische doksalen in België (Maerlantbibliotheek, 22). De Sikkel, Antwerpen, 1950, 48 pp., 25 afb., ing. Fr. 95, geb. Fr. 120.
MOON, Bucklin, Zonder Magnolia's. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1950,
272 pp., f 7.90.
MULDER, G.J.A., Handboek der Geografie van Nederland. Dl I. - Erven
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[1951, nummer 5]
Vredeswil en pacifisme
IN Maart 1939 werd Kardinaal Pacelli tot Paus verkozen. Reeds was het akelig
voorspel begonnen van de tweede wereldoorlog. Pius XII bestuurde de H. Kerk
gedurende de vier en half lange oorlogsjaren. Toen kwam in plaats van de vrede de
koude oorlog en de onmiddellijke bedreiging van een derde wereldcataclysme. In
de twaalf jaar van zijn Pontificaat heeft de Paus van uit het Vaticaan niets anders
kunnen gadeslaan dan het wilde uitleven van de internationale passies, die als een
fatum de menselijke geschiedenis in een stroom van bloed en tranen herscheppen.
Wanneer we de elf delen van de Akten van Pius XII doorlopen, treffen we dan
ook bijna op elke bladzijde een oproep aan om de vredelievende gevoelens te wekken
van regeerders en van volkeren. Maar door al deze bladzijden weerklinkt haast in de
letterlijke zin van het woord 'een stem in de woestijn'. Iedereen, die niet door politieke
haat wordt meegesleept zal moeten erkennen, dat hier het zuivere gezond verstand,
een onvertroebeld inzicht, een evidente waarheid en een onbaatzuchtige liefde aan
het woord zijn, en men staat verbaasd over de lichtzinnigheid waarmee dit woord in
de wind wordt geslagen.
Het is te vrezen, dat de jongste encycliek van Z.H. Mirabile illud niet meer gehoor
zal vinden dan zijn radiotoespraak van de 24e Augustus 1939, op de vooravond van
de tweede wereldoorlog, toen hij sprak: 'Weer slaat een gewichtig uur voor de grote
familie der mensheid: een uur van beraadslagen over angstwekkende vragen, waarvoor
ons hart niet ongevoelig kan zijn, waarvoor ons geestelijk gezag niet onverschillig
mag zijn, daar dit komt van God en ons werd gegeven om de zielen te leiden op de
wegen van recht en vrede'.
Mirabile illud is vooral een oproep tot gebed, een gebed voor de vrede, en voor
degenen die reeds het slachtoffer zijn geworden van het wereldwijde conflict, voor
hen 'die vervolging lijden omwille der gerechtigheid, die in gevangenissen zijn, omdat
ze onbuigzaam de onvervreemdbare rechten der Kerk hebben verdedigd of om die
reden van hun zetels werden verdreven, opdat zij, die in ellende leven ver van hun
vaderland en van hun gezin, of die nog steeds in de gevangenis zuchten, van de hemel
troost mogen verkrijgen en uiteindelijk datgene verwerven waarnaar hun vurige
verlangens en wensen uitgaan'.
Hoewel deze brief op de eerste plaats een oproep is tot gebed, toch
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herhaalt Z.H. de Paus hier voor de zoveelste maal de hoogste beginselen van het
internationaal leven zonder welke de vrede onmogelijk is.
De christelijke vredelievendheid - die men niet met pacifisme moet verwarren berust op het princiep van de meest fundamentele eenheid van het mensdom, een
eenheid die door ons geloof op een driedubbele wijze wordt bevestigd. Er is ten
eerste de eenheid van oorsprong. Allen, hetzij als individuen, hetzij als natuurlijke
menselijke groeperingen, zijn we kinderen van dezelfde Vader. Deze eenheid van
oorsprong legt ons een plicht op van onderlinge liefde, van broederlijkheid. Deze
plicht rust zowel op de volkeren als op de individuen. Ook ons volk-zijn ligt in de
eeuwige goddelijke bedoelingen, en het is niet waar, hetgeen Bergson beweerde, dat
een volk zich noodzakelijkerwijze hetzij defensief hetzij offensief gedragen moet
tegenover de andere volkeren. Een volk, een natie is geen 'société close'; en indien
zij dat wordt, zich afsluit, en in die afgescheidenheid aan een vervolgingspsychose
begint te lijden, of uitzinnige dromen tot historie wil maken, dan is dat een verwording
van dat volk en a.h.w. een nationale zonde. Een gezond volk staat steeds open voor
andere volkeren, en deze openheid is het gevolg van de gemeenschappelijke oorsprong
uit de éne bron van al het zijnde, die aan ons allen, mensen en volkeren de gelijkenis
inprentte van zijn geest, die is een geest van eenheid en van liefde. Metaphysisch
beschouwd is de oorlog een zonde tegen de fundamentele eenheid en broederschap
van het éne mensdom.
De christelijke openbaring versterkt deze eerste, natuurlijke basis van
vredelievendheid door het dogma van de Menswording en van de Verlossing. Hierdoor
dragen wij allen niet slechts het eenmakend kenmerk van onze oorsprong, maar
worden wij, in de eenheid van het mystieke Lichaam van Christus, getekend door
het bloed van Christus' offer. Christus is voor allen gestorven, allen waren het
voorwerp van zijn offerende liefde. Hij bad: opdat allen één zijn, omdat Hij, zelf
God, de fundamentele eenheid van het mensdom creatief tot stand heeft gebracht.
Niets is zozeer in strijd met de christelijke levensopvatting als de twist en de
tweedracht tussen mensen, die allen geheiligd en verenigd werden in dezelfde
Verlossingsdaad. Het kon niet anders of een van Jezus' zaligprijzingen moest zijn:
Zalig de vreedzamen, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden.
De derde grond van onze vredelievendheid is tenslotte de éne bestemming van
alle individuën en volkeren. Als kinderen van de éne Vader in het wereldgebeuren
ingeschakeld, en door het geloof in de christelijke eenheid opgenomen gaan we allen
een hemelse eenheid tegemoet in de aanschouwing van de goddelijke Drieëenheid.
We zijn
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bestemd voor de onuitsprekelijke vrede van de hemelse stad, het eeuwige Jeruzalem,
waar slechts eensgezindheid, eendracht en liefde zullen heersen.
Alle volkeren dragen dus in hun diepste mens- en groep-zijn het zegel van een
driedubbele eenheid. Maar waar eenheid is, is vrede. Immers de vrede is niets anders
dan de ordening van een veelheid, die zich schikt in het perspectief van een eenheid.
Het sociaal bestaan van de enkelingen in de volksgemeenschap en van de volkeren
onderling zal dus vrede kennen alleen in de mate, waarin de mens zijn sociale en
internationale handelingen eerlijk richt op de groeiende eenheid en broederschap
tussen de mensen en de volkeren onderling. De Vrede is eensgezindheid, en velen
kunnen maar eensgezind zijn, indien ze zich allen vrij onderwerpen aan de éne
doelstelling, die al hun particuliere belangen oneindig overtreft. Vrede is tenslotte
een vrucht van de liefde die de veelheid tot een eenheid samensnoert. Zoals wij onze
inwendige vrede eerst dan veroveren, wanneer wij de veelheid van onze driften,
neigingen, wilsacten onder de heerschappij brengen van de liefde tot God, zo kan
ook de vrede onder de volkeren slechts bewaard worden, wanneer hun betrekkingen
tenslotte berusten op de eenmakende liefde tot de evennaaste. Zodat de totale vrede,
die de vrede van de ziel en de vrede onder de volkeren omvat, alleen kan heersen
waar Christus' gebod wordt nageleefd: 'Bemin God boven alles en Uw naaste als
uzelf in God'.
De christen is dus noodzakelijkerwijze vredelievend. Maar hij weet, dat de vrede,
die hij uit alle krachten van zijn wezen wenst en waarvoor hij bidt, op deze aarde
alleen maar kan benaderd worden. Het is er helaas verre van af dat de christelijke
levensopvatting de geesten van alle mensen, en dat de christelijke naastenliefde hun
aller harten zou hebben veroverd. Zonde, haat, bedrog, leugen, hebzucht en heerszucht
moeten ook nu nog bestreden worden, want zij beletten dat de diepe driedubbele
levenseenheid anders aan de dag kan treden dan door een lange haast hopeloze strijd
en soms zelfs langs de paradoxale weg van de oorlog. En het is een grote geestelijke
strijd in het hart van de christen, wanneer hij inziet, dat om de ware eenheid en de
ware vrede van het mensdom te redden er geen andere mogelijkheid meer overblijft
dan geweld te plaatsen tegenover geweld, in de hoop dat God het recht zal laten
zegevieren. 'La pire angoisse pour le chrétien est précisément de savoir qu'il peut y
avoir justice à employer les moyens terribles', zegt de franse philosoof Ch. Journet.
Daarom is de christen, alhoewel onvoorwaardelijk vredelievend, geen pacifist, daarom
ook kan hij niet het standpunt aanvaarden van Gandhi, die een louter lijdelijk verzet
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predikte, hoe edel dit standpunt ook moge schijnen. Tot dit lijdelijk verzet zal de
christen zijn toevlucht wel moeten nemen, wanneer een meer strijdende houding
weinig kans van slagen heeft. Maar waar de vrede wordt verstoord door gewetenloze
aanvallers is hij niet alleen gemachtigd, maar zelfs verplicht ook om desnoods met
geweld de ware vrede te herstellen.
In zijn radiotoespraak op de vooravond van Kerstmis 1948 heeft Z.H. Pius XII op
ongemeen scherpe wijze het onderscheid aangegeven tussen de christelijke vredeswil
en het pacifisme.
'De ware christelijke vredeswil is een kracht, niet een zwakheid noch een moede
lijdzaamheid. Hij is één met de vredeswil van de enige en almachtige God. Iedere
aanvalsoorlog tegen de goederen welke de goddelijke vredesschikking
onvoorwaardelijk verplicht te eerbiedigen en te waarborgen, en derhalve ook te
beschermen en te verdedigen, is een zonde, een misdaad, een aanslag op de majesteit
van God, Schepper en Bestuurder van de wereld. Een volk dat wordt bedreigd door
of reeds het slachtoffer is van een onrechtvaardige aanval, kan zich niet opsluiten in
een lijdzame onverschilligheid, althans niet wanneer het christelijk wil denken en
handelen; zoveel te meer verbiedt ook de solidariteit van de volkerengemeenschap
aan de anderen zich te gedragen als loutere toeschouwers en toe te geven aan een
meedogenloze neutraliteit. Wie zal ooit naar waarde de schade kunnen schatten die
een dergelijke, van het christelijk denken ver verwijderde onverschilligheid ten
overstaan van de aanvalsoorlog reeds heeft teweeggebracht in het verleden? Ze heeft
in al zijn scherpte het gebrek aan veiligheid bij de 'groten' maar vooral bij de 'kleinen'
doen aanvoelen. Heeft ze wellicht als vergoeding een of ander voordeel aangebracht?
Hoegenaamd niet; ze heeft veeleer hen die de aanval beramen of ondersteunen
zelfverzekerdheid en moed gegeven, en de afzonderlijke volkeren, die aan hun eigen
lot worden overgelaten, er toe gedwongen hun bewapening oneindig op te voeren.
Steunend op God en op de orde door Hem vastgelegd, is de christelijke vredeswil
dus sterk als staal. Hij is van een geheel ander gehalte dan de loutere zin voor
menslievendheid, die maar al te dikwijls een zuivere gevoelskwestie is en die de
oorlog verwenst enkel en alleen om zijn gruwelen en wreedheden, zijn verwoestingen
en gevolgen; maar niet omwille van zijn onrechtvaardigheid. Aan een dergelijk
gevoel, dat in feite van eudaimonistische en utilitaritische aard is en een
materialistische oorsprong heeft, ontbreekt de stevige basis voor een strenge en
onvoorwaardelijke verplichting. Het bereidt het terrein voor waar op één lijn komen
te staan: de illusie van een onvruchtbaar vergelijk, de
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poging om zich ten koste van anderen veilig te stellen, en vooral het succes van de
aanvaller.
Dit is zó waar dat, afzonderlijk bezien, noch de beschouwing van de rampen en
ellenden van de oorlog, noch de nauwgezette afweging van de daad en haar voordelen
er ten slotte toe in staat zijn te bepalen of het zedelijk geoorloofd, ja, in sommige
concrete gevallen verplichtend is (in de veronderstelling dat er hoop op goede uitslag
bestaat) de aanvaller met geweld terug te dringen.
Volgt uit deze leer niet onmiddellijk, dat de dienstweigering in geval van een
rechtvaardige oorlog ongeoorloofd is? Wij menen dat dit, zuiver logisch en objectief,
inderdaad het geval is. We erkennen echter, dat de oorlog zulk een gruwelijk en
onmenselijk - alhoewel soms noodzakelijk - middel is om de ware vrede te herstellen,
dat edele mensen zich subjectief verplicht voelen tegen het middel als dusdanig een
protest te laten horen, hetwelk het karakter kan dragen van een getuigenis, en zelfs
van een martelaarschap. In de feitelijke ingewikkeldheid van het menselijk handelen,
waarin kwaad en goed, het onkruid en de graankorrel, haast onontwarbaar met elkaar
zijn vermengd, kan soms een objectieve dwaling, die echter subjectief voor waar
wordt gehouden, een positieve waarde hebben voor de gemeenschap. Daarom menen
we niet, dat de echte dienstweigeraar absoluut moet veroordeeld worden. De
subjectieve zekerheid die hij wil meedelen bevat een objectief-ware kern: de oorlog
kan niet het normale, het blijvende middel zijn om de betrekkingen tussen de volkeren
te regelen. Oorlog is een overblijfsel van barbaarsheid, die nog steeds de driften doet
zegevieren boven de rede, de haat boven de liefde. Er moet zo snel mogelijk mee
worden afgerekend. De dienstweigeraar anticipeert a.h.w. de ideale toestand, die
heersen zal, wanneer het mensdom verenigd zal zijn tot een familie van volkeren.
Maar hij vergeet, dat die toestand nog geen realiteit is en dat deze wellicht alleen
door het geweld kan worden bevochten.
Hierbij dient opgemerkt, dat de dienstweigeraar zich niet alleen objectief vergist,
maar dat ook het middel dat hij kiest in feite op de oorlogvoering weinig of geen
invloed kan uitoefenen. Om werkelijk elke dienst te weigeren aan de oorlogvoerende
natie, zou hij tenslotte moeten weigeren te bestaan; want in de moderne oorlogvoering
wordt elke burger enigszins ingeschakeld. Daarbij komt, dat de regering toch het
nodig geachte contingent onder de vaandels zal brengen, en dat bijgevolg in plaats
van de idealistische dienstweigeraar een ander jonge burger de risico's van de oorlog
zal lopen.

Streven. Jaargang 4

454
Dit alles verzwakt ten zeerste de positie van de dienstweigeraar. Maar laten wij niet
vergeten, dat de grootste dienstweigeraar de Kerk is, die in haar kerkelijk recht voor
de clerici immuniteit opeist van de militaire plicht. Doden is geen bedrijf voor
degenen, wier exclusieve taak het is de vredesboodschap van Christus onder de
mensen te verkondigen. De dienstweigering vindt hier een objectieve grond in het
bestaan van een stand, die een bovennatuurlijke zending in de wereld moet vervullen,
en die tegenover het bloedvergieten steeds het ideaal van de christelijke broederschap
tussen de volkeren, de ware vredeswil belichaamt.
Tenslotte zal alléén het gebed, deze kreet tot de Vader aller volkeren, ons de kracht
geven de spanning van de aardse antinomieën, tussen vredeswil en pacifisme te
verdragen, omdat alleen bij God het geheim berust van de algehele verzoening en
de totale vrede.
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Democratie, vorm en inhoud
door MR J.L.M. Elders
HET begrip democratie deelt op de dag van vandaag met veel andere begrippen het
lot van wat Huizinga eens noemde 'de inflatie der termen'. Door de uiteenlopende
betekenissen die men aan het woord democratie is gaan hechten, kan men op de
vraag naar de waarde en de wenselijkheid van de democratie niet meer met een
eenvoudig ja of neen antwoorden. Terwijl in de encyclieken 'Mirari vos' van 1832
en 'Quanta cura' van 1864 een bepaalde vorm van democratie althans impliciet werd
veroordeeld, heeft Z.H. Paus Pius XII in zijn Kerstboodschap van 1944 in prijzende
termen over de ware democratie gesproken.
Om deze reden lijkt het gewenst om in het kort de historische ontwikkeling van
het begrip democratie na te gaan.
Aristoteles heeft bij de staatsvormen onderscheid gemaakt tussen de politeia en
de democratie. Terwijl de politeia een staatsgemeenschap is waarin alle goeden deel
hebben aan het staatsbestuur, is de democratie hiervan de ontaarding en wel de
regering door de grote massa.
Omdat de politeia gesteld wordt tegenover de monarchie en de aristocratie, in de
zin van een regering door velen, kunnen wij de politeia beschouwen als een ideale
democratie.
Opvallend is echter dat Aristoteles wel de vraag stelt naar de persoon die regeert,
maar dat de aard van het regeren op de achtergrond raakt. Met andere woorden, hij
kent alleen de formele democratie.
Want hoewel wij van een regering door de besten meer kunnen verwachten dan
van een regering door de slechtsten, is toch door dit feit alleen de goede gang van
zaken niet verzekerd.
Belangrijker dan de staatsvorm is de vaststelling van de inhoud van de
bestuursactiviteit en deze is alleen af te leiden uit het staatsdoel. De formele
democratie, dus de regering door de meerderheid zonder meer, is het ideaal geworden
van hen die een relativistische levensbeschouwing voorstaan, waarin dikwijls elke
finaliteit als bron voor morele normen wordt verworpen. Kelsen in zijn Vom Wesen
und Wert der Demokratie acht de democratie gebaseerd op de autonomie van de
mens. De verschillende politieke standpunten zijn gelijkwaardig en betrekkelijk. Het
zal echter duidelijk zijn dat een volkomen formeel gehouden democratie niet bij
machte is zich te verdedigen tegen antidemocratische of autocratische stromingen.
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Naast de formele democratie treffen wij tegenwoordig aan de volksdemocratie, die
tot kenmerk heeft een totale dictatuur door een als regel proletarische meerderheid.
Hier is geen sprake meer van relativiteit. Deze vorm van democratie gaat terug op
het democratisme van Rousseau. Ook Rousseau aanvaardt de menselijke autonomie,
maar door middel van het 'contrat social' laat hij deze overdragen aan de gemeenschap,
die zich uit door 'la volonté générale'. Deze wil vervolgens is souverein en aan niets
gebonden. Tegen onderdrukking van de minderheid is geen rechtsmiddel overgelaten.
En van de mogelijkheden van deze vorm van democratie bieden de huidige
volksdemocratieën ons een treffende illustratie.
Uit dit alles volgt dat noch de formele democratie, noch de volksdemocratie, die
in wezen een verabsolutering is van de wil der meerderheid, voor ons aanvaardbaar
kan zijn.
Het is dan ook niet te verwonderen dat men van verschillende zijden gepoogd
heeft de democratie als vorm te binden aan enkele principes1). De grote moeilijkheid
hierbij is echter de verdeeldheid in levensbeschouwing. In de meeste landen bestaat
er geen communis opinio meer over de beginselen der ethiek en der anthropologie.
Daarom is het in veel politieke vraagstukken onvermijdelijk geworden te zoeken
naar een compromis.
Vanuit Katholiek standpunt bezien, bestaat de enig juiste grondslag voor de
democratie in de stricte handhaving en toepassing van de natuurwet. Terecht kan
men hierbij opmerken dat dit geldt voor elke staatsvorm en dat hiermee dus niets is
gezegd over een eventuele superioriteit van de democratische staatsvorm.
Toch menen wij dat een dergelijke superioriteit langs wijsgerige weg kan worden
aangetoond. De stelling dat de staat het algemeen welzijn beoogt, houdt in dat
iedereen, d.w.z. iedere burger, bij het staatsdoel is betrokken. Maar wie bij een doel
betrokken is, is dit ook bij de middelen die voor dit doel volstrekt noodzakelijk zijn.
Dit betekent dat het regeren, het maken van wetten en het verrichten van
bestuurshandelingen, allen aangaat.
St. Thomas zegt hierover: 'Ordinare aliquid ad bonum commune, est vel totius
multitudinis, vel alicuius vicem gerentis totius multitudinis' (S. Th. I, II, qu. 90 a. 3).
Iets richten tot het algemeen welzijn is de taak ofwel van het gehele volk ofwel van
degene die voor het gehele volk optreedt.

1) Zie hierover M.M. van Praag, De idee der democratie, in 'Staatswetenschappelijke opstellen
aangeboden aan Kranenburg'.
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Dus het staatsbestuur behoort in de eerste plaats bij de gemeenschap als zodanig.
Slechts wanneer deze hiertoe niet bij machte is behoort het door iemand namens de
gemeenschap te worden uitgeoefend.
Het is dus eigenlijk minder juist te zeggen dat de democratie alleen noodzakelijk
kan zijn om machtsmisbruik van de gezagsdragers tegen te gaan. Want deze
'principiële' democratie is de normale toestand. Zij berust op de gedachte dat het
staatsbestuur er is voor het welzijn van de gemeenschap en dat het niet alleen aan
God, maar ook aan de gemeenschap verantwoording schuldig is.
Ten slotte bezit de mens rechten die de staat te boven gaan. Deze principiële
democratie gaat uit van wat Hauriou noemde, 'l'ordre individualiste', een begrip dat
wij wellicht het best kunnen omschrijven als het personalistisch levensideaal. Het
houdt in dat de mens tegenover de staat onvervreemdbare rechten heeft en dat de
staatstaak gericht moet zijn op de verwezenlijking van de menselijke persoon in
gemeenschap.
Vanzelfsprekend mag deze opvatting van de democratie niet met het
parlementarisme vereenzelvigd worden. De concrete toepassing van de democratische
staatsopvatting kan verschillen naar plaats en tijd. Het essentiële is niet gelegen in
de vorm, maar in de inhoud. Essentieel voor de democratie is dat het bestaande gezag
als wettig aanvaard wordt door het grootste deel van de burgers2).
In dit verband is zeer verhelderend de onderscheiding die Hauriou heeft gemaakt
tussen de 'pouvoir constituant' en de 'pouvoir constitué'. Onder de eerste verstaat hij
de wetgevende vergadering voor zo ver deze een constitutie maakt, of een
gezagsdrager aanwijst, onder de tweede het gewone parlement, dat zich bezig houdt
met zijn wetgevende en controlerende taak.
Tegenover de democratie kunnen wij de autocratie stellen als de staatsvorm waarin
de gezagsdragers hun gezag uitoefenen onafhankelijk van de wil van de gemeenschap.
Het is de principiële democratie die welbewust de strijd heeft aangebonden met
elke vorm van staatsabsolutisme. Deze strijd is theoretisch gefundeerd. De
staatssouvereiniteit wordt verworpen, omdat de staat slechts betrekkelijke waarde
heeft en is afgestemd op het menselijk goed.
In hetgeen tot hiertoe over de democratie is gezegd, is sprake geweest van drieërlei
begrip, n.l. de volksdemocratie, het absolutisme van

2) 'Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the
men who are to rule them', J.A. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, pag.
284.
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de meerderheid, de formele democratie welke een politiek relativisme huldigt en alle
politieke denkbeelden, hoe staatsgevaarlijk deze ook zijn, tolereert, eenvoudig omdat
men zich niet aan enig beginsel wil binden. Ten slotte de principiële democratie, die
zich op het standpunt stelt dat het geoorloofd is dat het uiting geven aan bepaalde
denkbeelden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid en die een politiek
gevaar kunnen opleveren, strafbaar wordt gesteld. De rechten en de waardigheid van
de mens dienen te worden beschermd tegen staatsgevaarlijke totalitaire stromingen.
Gemeenschappelijk aan deze drie opvattingen over de democratie is evenwel dat
zij zijn gelegen in het politieke vlak. Zij hebben betrekking op de mens als staatsburger
en op de politieke macht. Hiertegenover staat de term sociale democratie. De
aanhangers hiervan hebben voornamelijk belangstelling voor het sociale vraagstuk,
alsmede voor de economische macht.
Men kan de sociale democratie omschrijven als het met politieke middelen willen
doorvoeren van een volkomen maatschappelijke gelijkheid. Om tot dit doel te geraken
wil men zelfs een deel van de door de politieke democratie verkregen vrijheid
opofferen.
De aanhangers van de politieke democratie stellen dat de democratie op deze wijze
wordt misbruikt en dat het verschil tussen de politieke en de sociale sfeer hierdoor
wordt opgeheven.
Voor een inzicht in dit probleem is het nodig om nader in te gaan op de verhouding
van staat en maatschappij.
De politiek kan omschreven worden als de kunst van staatsbestuur, het is een
onderdeel van het sociale leven, omdat ook de staat een bepaalde vorm van
samenleven is. De staat is een vereniging tot een speciaal doel, n.l. de realisering
van de persoon in de gemeenschap.
De mens als persoon met eigen aard moet zo veel mogelijk beschermd worden.
Aldus is het in de politieke sfeer vooral de gelijkheid die domineert. De burgers
vinden in de wet een gelijke waardering.
'La qualité de citoyen n'est que l'un des aspects de l'être moral individuel, elle
préexiste en lui, elle n'est pas une concession sociale'3). In de maatschappij daarentegen
komt in plaats van deze eenheid de verscheidenheid. Er is nu niet langer een staatsvolk
dat naar voren treedt, maar wij zien een veelvoud van groepen en personen die elk
een eigen functie vervullen. In de maatschappij zijn er rangen en standen, er bestaat
een mobiliteit, een stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder. Deze ongelijkheid
heeft een diepe zin. De betekenis van de

3) M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, pag. 101.
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samenleving ligt voor een groot deel in het feit dat mensen van verschillende aanleg
en begaafdheid elkaar wederkerig aanvullen. Daarbij komt dat men in de burgerlijke
samenleving grotendeels leeft in de private sfeer, in de sfeer van het eigen belang.
Het zijn juist de gemeenschappelijke belangen die de mensen tot de politiek
brengen. Uit het bovenstaande blijkt dat er een aanmerkelijk onderscheid bestaat
tussen de politieke en de sociale sfeer; de staat symboliseert de eenheid en de
gelijkheid, de maatschappij de verscheidenheid en de ongelijkheid.
De politieke democratie kan in dit licht omschreven worden als een regeringsvorm
waarin de medezeggenschap van het gehele volk zich uit op grond van het beginsel
van de integriteit van de menselijke persoon in de samenleving.
De vraag is nu welke waarde men naast dit begrip nog moet hechten aan de sociale
democratie, die met de politieke gelijkheid geen genoegen neemt, maar deze aanwendt
als middel om een maatschappelijke nivellering door te voeren.
Door de geschiedenis loopt als een rode draad de strijd om de maatschappelijke
gelijkheid. De antieke maatschappijen geven een beeld van geslotenheid. Overal
bestond de onoverbrugbare kloof tussen vrijen en slaven. Het staat niet vast, zegt
Hauriou, wanneer de slavernij een aanvang heeft genomen. De wijsgeren der oudheid
beschouwden haar als een natuurlijke instelling, omdat deze hun staat had mogelijk
gemaakt. Dat onze hedendaagse maatschappij, waarin de noodzaak tot arbeiden
groter is dan ooit tevoren, niettemin zonder slavernij een vrije tijd heeft mogelijk
gemaakt, bewijst hoe groot de kracht is van de vrijheidsgedachte, herboren in het
Christendom.
Maar naast de verdeling van de maatschappij in vrijen en slaven bestonden er
andere grenzen die binnen de toch al beperkte groep van vrijen verlammend werkten,
n.l. de onmondigheid van de vrouw en de macht van de vader t.o.v. zijn kinderen.
In deze min of meer statische maatschappij was de gelijkheid derhalve ver te zoeken.
Na een ontwikkeling van eeuwen is echter de emancipatie van de vrouw en van de
jongere generaties een feit geworden, terwijl althans in de Christelijke landen de
slavernij volkomen is verdwenen.
Ook in ander opzicht heeft zich nog een emancipatie voltrokken, n.l. die uit het
groepsleven. Het familieleven, de locale gemeenschappen, zij hebben sterk aan
betekenis ingeboet. Vooral in de 19e eeuw is de maatschappij geworden tot een
veelheid van individuen, zonder gemeenschapsbesef. En de vermaatschappelijking
in de zin van nivellering gaat nog steeds verder. De mode, de reclame, de techniek
en de economie,
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alles werkt in de richting van het massaproduct. Deze ontwikkeling is slechts zo lang
te verdedigen, als daardoor in de redelijke behoefte van meerderen wordt voorzien.
Maar vanaf het ogenblik dat een redelijke economische welstand voor de massa is
bereikt, leidt de nivellering noodzakelijk tot het verloren gaan van de
bestaansvoorwaarde voor een sociale élite. Maar dit wordt door hen die een
Marxistische of daaraan verwante opvatting huldigen niet betreurd. Volgens Masaryk
is de aristocratie niets anders dan geweld. Laski legt een zeer nauw verband tussen
de politieke vorm van de staat en de in economisch opzicht heersende klasse. Volgens
hem is het kapitalistische systeem op de duur onverenigbaar met de democratie. 'The
rise of a new class to political power is always sooner or later synonymous with a
social revolution; and the essential characteristic of a social revolution is always the
redistribution of economic power'4).
Dit enge klasse-standpunt moet echter als onwerkelijk worden afgewezen. Het
zijn niet altijd de economische belangen die in de politiek zegevieren, er zijn ook
nog andere factoren die het menselijk denken beïnvloeden. Dit wil niet zeggen dat
het streven naar gelijkheid in economisch opzicht nooit gerechtvaardigd kan zijn.
Maar het gaat te ver dit streven als alleen zaligmakend te beschouwen.
Het gaat er uiteindelijk om een synthese te vinden tussen de gelijkheid en de
ongelijkheid. Een indeling van de maatschappij in verschillende standen is zeer zinvol
mits deze standen niet op de traditie steunen, doch op maatschappelijke functies, en
dus ook een open karakter dragen. Allen zijn gelijk in hun waardigheid als mens,
doch aan het sociale leven, neemt elk op zijn manier deel. De waardering voor iemands
persoon, sociaal beschouwd, behoort gelijke tred te houden met zijn maatschappelijke
verdiensten in de meest ruime zin. De ongelijkheid van bezit is daarom niet principieel
te verwerpen. Juist in de democratische staat behoort aan de burgers enige
bewegingsvrijheid gelaten te worden in economisch opzicht, en deze vrijheid zal
door de individuele verschillen zich uiten in een verschillende welvaart.
Een samenvatting van het bovenstaande maakt het mogelijk de sociale en de
politieke democratie als volgt tegenover elkaar te stellen. De sociale democratie wil
de gedachte der gelijkheid en der medezeggenschap ongelimiteerd uitbreiden van
de politieke naar de sociale sfeer. In hoofdzaak beoogt zij gelijkheid in economisch
opzicht en zij wil hiertoe komen met politieke middelen, n.l. door de wetgevende
macht in deze richting te laten werken.

4) Democracy in crisis, Londen 1934, pag. 54.
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De politieke democratie stelt daartegen van haar kant als punt van uitgang de
gelijkheid voor de wet en een gelijkgerechtigheid t.a.v. de maatschappelijke kansen.
Deze gelijkheidsgedachte komt o.m. tot uitdrukking in het algemeen kiesrecht en
het parlementaire stelsel. Wat het economisch leven betreft, hierover kunnen de
meningen zeer uiteenlopen. Het gemeenschappelijk uitgangspunt is hier eerder
negatief en bestaat hierin dat men een algehele maatschappelijke gelijkheid
onwenselijk acht. Wanneer de staat berust op de eerbied voor de menselijke persoon,
dan zal een overheidsingrijpen in het economisch leven een correctief, incidenteel
ingrijpen zijn, en zal men het principe der zelfwerkzaamheid voor het economisch
leven erkennen. Wel kan er ook in het bedrijfsleven een zekere democratisering
worden doorgevoerd, maar zulks met handhaving van de eigen structuur van het
bedrijf. De functies van ondernemer, arbeider en kapitaalverschaffer zijn uiteraard
verschillend.
De democratisering zal zich voornamelijk hierin kunnen uiten dat de
standsvooroordelen verdwijnen en een ongedwongen sociaal verkeer mogelijk wordt.
Het voorafgaande moge volstaan voor de conclusie dat de politieke democratie in
principiële zin als in overeenstemming met de sociale natuur van de mens moet
worden aanvaard, terwijl de sociale democratie als daarmee strijdig moet worden
verworpen.
De aanvaarding van de politieke democratie betekent echter niet dat de practische
toepassing hiervan overal en altijd gelijk kan zijn. De parlementaire democratie zoals
wij die kennen is historisch gegroeid en staat niet los van onze volksaard. Doch er
is al opgemerkt dat er in elke vorm van democratie een essentieel kenmerk aanwezig
is, n.l. dat de gezagsdrager zijn gezag uitoefent uit naam van en in overeenstemming
met de wil van de gemeenschap. Hiervoor is niet noodzakelijk dat deze gemeenschap
politiek is georganiseerd in een parlement. Wel echter dat het staatshoofd zijn mandaat
ter beschikking stelt wanneer de gemeenschap daartoe haar wil kenbaar maakt.
Van dit recht kan misbruik worden gemaakt, maar dit is met elk recht het geval
en kan daarom nooit een reden zijn om een bepaald recht te ontkennen.
In zekere zin kan men zeggen dat de democratie berust op een optimistische visie
op de menselijke natuur. Medezeggenschap heeft alleen zin indien er in de
gemeenschap een voldoende mate gezond verstand aanwezig is.
De autocratie daarentegen kan alleen gerechtvaardigd worden indien bij een volk
elke redelijkheid in politieke zin zoek is.
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Ten aanzien van de sociale democratie moet worden opgemerkt dat de verwerping
hiervan niet betekent dat men de gedachte der sociale gelijkheid maar moet laten
varen. Het opheffen van de tegenstelling tussen armen en rijken, tussen ongeletterden
en intellectuelen blijft een ideaal dat het nastreven waard is. Het is evenwel alleen
een ideaal als het betekent de opheffing van de armoede en de onwetendheid en niet
een nivellering die elke sociale élite vernietigt.
Want een vruchtbare sociale élite, beschikkend over morele en intellectuele
bekwaamheden met als noodzakelijke voorwaarde een zekere economische welstand,
is een van de factoren waaraan de maatschappij haar voortbestaan dankt.
Een samenvatting van het voorafgaande leert ons dat ten gevolge van de inflatie
waaraan het begrip democratie lijdt, een zekere voorzichtigheid in gebruik van deze
term noodzakelijk wordt.
Wanneer wij echter eenmaal de ware democratie hebben ontdekt door haar vanuit
het doelstandpunt te waarderen, dan hebben wij een politiek ideaal gevonden dat
waarlijk tot bezieling kan strekken, zoals het in de geschiedenis telkens weer opnieuw
de menselijke geest heeft aangetrokken, omdat het berust op het geloof aan het goede
in de mens.
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Arthur van Schendel
II
door J. Noë
De Hollandse romans (1933-1937)
De Hollandse romans De Waterman (1933), Een Hollands Drama (1935), De Rijke
Man (1936) en De Grauwe Vogels (1937) stellen het probleem in een veel pregnanter
vorm, maar tevens zo gecompliceerd en verbonden met andere elementen, dat het
niet mogelijk is het thema in deze tijd apart te behandelen. Daarom bespreken wij
deze Hollandse periode in haar geheel. Wat er nieuw of oud is, hoe deze tijd vast zit
aan de voorgaande en in welke mate hij anders geworden is dan de vroegere, zal
meteen duidelijk worden.
De vier bovengenoemde romans zijn alle opgebouwd uit twee tegenover elkaar
gestelde krachten; enerzijds is dat de aard van de hoofdpersonen en anderzijds het
noodlot, het eerste opbouwend, het tweede slopend; uit de botsing van beide ontstaat
de tragiek.

De Positieve Krachten
Vooreerst de positieve krachten. Er is hierbij een bondig overzicht van de vier romans
nodig om de nieuwe thematiek te kunnen volgen.
De waterman, Maarten Rossaert, is de man die zuiver zijn aandrift volgt, in
geloofsaangelegenheden en in heel zijn levenswijze. Hij maakt zich los van zijn
calvinistische opvoeding, van het drukkende schuldbewustzijn, hij stelt zich boven
alle geloofs-verdeeldheid, huwt met een katholiek meisje, volgt een tijdlang de
Zwijndrechtse nieuwlichters, een soort vrome communisten, die door de omringende
maatschappij met de nek worden aangezien, steunt financieel de goede werken van
alle gezindten...... Maarten is bovendien een buitengewoon sociaal mens, iemand die
alle noodlijdenden helpt en zich zelf tekort doet om zijn evenmens uit de nood te
redden. Wanneer hij er jarenlang van gedroomd heeft een grotere tjalk te kopen om
het leven van zijn meevarende vrouw toch een beetje minder hard te maken, en
daarvoor eindelijk, na een erfenis, het geld bijeen heeft, geeft hij het weg aan
behoeftigen. Dit herinnert ons wel enigszins aan het gebaar van Angiolino, doch
Rossaert staat veel dichter bij de werkelijkheid. De naastenliefde van Maarten is
onuitputtelijk, en de boosheid, de onwil,
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het dwaze onverstand en de enge geloofsvooroordelen tegen hem vanwege zijn
familie en de omringende streekgenoten, zijn niet in staat om die natuurlijke goedheid
te breken. Het fatum beukt er wel erg tegen aan.
Op dergelijke wijze heeft van Schendel het tot dan toe te schraal uitgewerkte thema
van de blankheid verrijkt en verstrengeld met levenvullende, vitale inhoud, met
godsdienstzin en naastenliefde.
In Een Hollands Drama spelen dezelfde thema's de hoofdrol: Gerbrand
Werendonck neemt, uit een zekere geloofsaandrift, de schuld op zich van zijn
overleden broer, om diens zoon Floris van een gewisse ondergang te redden, en hem
een eerlijk, onbesproken en deugdzaam bestaan te verzekeren. Het kost Gerbrand
ontzaglijke besparingen en jaren onverpoosde inspanning om de enorme schuld te
delgen. Het ergste van alles is dat hij er minder en minder in slaagt om zijn neef
Floris de calvinistische levensernst en het schuldbewustzijn bij te brengen. Als de
tijd nadert dat de laatste cent van de schuld is terugbetaald, heeft de herrie met Floris
haar toppunt bereikt; deze is half gek geworden en steekt tenslotte het huis in brand,
waarbij oom en neef omkomen.
Ook Gerbrand zou tot op zekere hoogte de naam van blanke gestalte verdienen,
die zuiver volbrengt wat in hem is.
De obsessie van Kompaan, de rijke man, is niet geheel vreemd aan die van
Gerbrand; ditmaal niet de obsessie van het sparen en van de opvoeding in de rechte
leer, maar die van het geven. Hier heeft het geloof maar weinig te maken met de
handelwijze van de held. Kompaan is wel erg getroffen geweest door de
evangelie-teksten over de naastenliefde, maar overigens is zijn 'geloof' amper die
technische naam waardig. Hij staat boven en buiten alle godsdiensttwisten en alle
verdeeldheid, hij heeft alleen maar behoefte aan geven en nogmaals geven, zonder
maat. Gans zijn fortuin gaat er aan, en alle telkens op het goede ogenblik opduikende
erfenissen. De manier waarop hij zijn geld kwijt raakt is vaak zo gespeend van
elementair gezond verstand, dat hij eerder wat zwakzinnig moet genoemd worden.
Het is jammer dat van Schendel dit op 'n dergelijke wijze heeft uitgewerkt, daar het
tragische er door te zeer verloren gaat. Het noodlot kreeg te veel vat op de persoon
van de held zelf, in plaats van dit te beperken tot de uitwendige omstandigheden.
Kasper Valk, uit De Grauwe Vogels, lijkt sterk op de waterman. Alweer vormen
naastenliefde en geloof de kern van dit nieuwe Hollands drama. Kasper staat niet
enkel boven geloofsverdeeldheid, maar bijna boven het geloof. Hij laat God voor
wat die zijn mag, vindt alles
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ondoorgrondelijk, schijnt bijna een voorkeur te voelen voor mensen, die bij anderen
in kwade geur staan, zoals het zwerversvolkje. In geen geval kan hij het van de
rechtzinnigen verdragen, dat ze overal zonde zien...... zoals in werken op Zondag,
niet ter kerke gaan, schooiers helpen enz.
Ter Braak heeft hierover geschreven: 'Er was na Een Hollands Drama, de tragedie
van het sparen, De Rijke Man, de tragedie van het geven, nog één stap te doen: te
erkennen dat de krachten waardoor de personen dier boeken worden gedreven niet
voortkomen uit geloof, maar uit een levensgevoel, waarvoor de woorden “geloof”
en “ongeloof” veel te zwakke benamingen zijn. Die stap doet van Schendel in De
Grauwe Vogels; zijn held, Kasper Valk, is een ongelovige, van jongs af...... en keert
tot het geloof niet terug'10).
Dat is overdreven om twee redenen. Ten eerste omdat het ongeloof van Kasper
niet zo grondig is als Ter Braak het voorstelt, en vervolgens omdat in De Grauwe
Vogels die stap niet bijzonder groot is.
Dat wat Kasper negeert is de menselijke voorstelling van God, God zelf negeert
hij niet. Hij zegt wel: 'Waar ik aan geloof dat is iets dat niet wreekt en niet straft, iets
dat blind en dood is, de mens niet hoort en niet telt.' Maar wanneer de rampen hem
keer op keer geslagen hebben moet hij toegeven niet meer zo zeker te zijn als vroeger;
dan erkent hij 'orde te zien in het toeval', en de naam 'toeval' alleen maar te gebruiken
omdat hij niets beters wist. Stellig maakt Kasper op zijn omgeving de indruk een
ongelovige, een goddeloze te zijn; misschien heeft Kasper het zelf ook wel eens
gedacht, maar in zijn diepste gemoed is hij dat niet, of althans niet gebleven. Van
Schendel geeft zich trouwens de moeite niet om deze gemoedsbewegingen en
ontwikkeling klaar te formuleren, hij laat er de vaagheid van bestaan die ze in de
werkelijkheid zouden kunnen gehad hebben.
Dat Kaspers ongeloof niet zo'n vaart neemt in vergelijking met zijn literaire
voorgangers, hebben we vroeger reeds aangetoond. Het is daarom niet te aanvaarden
dat van Schendel door een innerlijke consequentie er toe gekomen zou zijn om in
De Grauwe Vogels geloof en ongeloof voorbij te streven.
Met deze opmerkingen tegen Ter Braak bedoelen we niet te ontkennen dat Kasper
Valk een sterkere figuur is dan de andere. Kasper is inderdaad nog zuiverder zich
zelf dan die anderen, drijft dit verder door, zowel in de richting van de naastenliefde
als in die van het geloof. Hij staat verder van het positief geloof af, zoals we reeds
zagen,

10) In Gesprek met de vorigen, blz. 142 (Nijgh en Van Ditmar, R'dam, 1938).
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zonder daarom goddeloos te worden. Wat de naastenliefde aangaat, Maarten Rossaert
beperkte enkel zijn stoffelijke welvaart door zijn vrijgevigheid, Gerbrand Werendonck
delgde ten slotte de schuld van zijn broer ten voordele van een eigen neef, maar, door
zijn toegeeflijkheid tegenover zijn broer Thomas, laat Valk de ramp over geheel zijn
familie komen; zijn kinderen op één na en zijn vrouw gaan er bij ten onder.

Het Fatum
Tot zover de positieve krachten, die de geaardheid van de hoofdpersonen uitmaken.
Tegenspeler is het fatum, de negatieve kracht, de vernieler.
Nog nooit had het noodlot tevoren zo'n aangrijpende rol vervuld als het in deze
vier romans doet. Vroeger was er meer sprake geweest van lot dan van nood-lot, en
dat viel voor een groot deel samen met de innerlijke gedrevenheid van de handelende
personen. Het was Tamalone's aandrift te moeten zwerven, daar niet buiten te kunnen,
zoals Angiolino zich gedreven voelde om alleen op de brug te gaan bedelen, waar
zijn verlangen onvermijdelijk voldaan werd. Bij Jacob Brouwer is daar nog niet veel
aan veranderd. Er zit altijd een fatalistisch kleurtje aan van Schendels verhalen, van
meet af aan, zowel in het goede als in het boze. In Dianora's en Rose Angélique's
zedelijk gedrag gebeurt er heel wat verkeerd, maar alles schijnt te verlopen op een
onafwendbare manier, die in de aard der dingen ligt. De fataliteit is over het algemeen
nog zacht.
Pas met 1933 wordt de botsing met het fatum zeer ernstig; het noodlot wordt een
tegenspeler, een geheime kracht buiten de mens om, en niet alleen meer binnen hem
zelf. Maarten Rossaert, Gerbrand Werendonck, Kompaan en Kasper Valk worden
wel van binnen uit gedreven, ze doen wat in hen is, vol goede wil en eerlijke
bedoeling, doch ze botsen tegen het harde noodlot aan. Maartens kind verdrinkt, zijn
vrouw wordt ziekelijk en kan niet meer meevaren, Gerbrands pogingen eindigen met
een catastrofe, Valk verliest eveneens zijn vrouw en al zijn kinderen op één na.
Dit is de enige periode in zijn leven waarin van Schendel waarachtige tragiek heeft
geschapen, niet geweldig en schokkend, maar stil en diep. In de Hollandse romans
vervalt alle uitkomst; was het happy end altijd afwezig geweest in zijn werk, hier
verdwijnt alle oplossing; de botsing tegen het fatum is fataal. Het herinnert ons
onmiddellijk aan de Griekse tragiek. Op een mysterieuze wijze, zonder zware schuld
van zijnentwege, komt de held in conflict met een
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donkere levenswet, die uiteindelijk niets anders is dan de eigen menselijke
beperktheid, de tragiek van ons begrensde wezen.

Het Irrationele
Het irrationele heeft van Schendel in deze tijd consequent gehandhaafd. Dit gaat
grotendeels schuil achter het fatum, achter de fatale uiterlijke omstandigheden die
de mens vervolgen. Dat noodlottige toeval doorbreekt alle redelijkheid; en daarom
kan er geen sprake zijn van een redelijke oplossing. Het einde van de vier Hollandse
romans is zeer karakteristiek: niemand zal beweren dat De Waterman en De Grauwe
Vogels een eigenlijk slot hebben; zelfs in Een Hollands Drama en in De Rijke Man
is er geen conclusie die samenvalt met het einde van het boek. Maarten Rossaert
moest niet verdrinken, Kompaan moest niet sterven, Gerbrand Werendonck en zijn
neef Floris moesten niet omkomen in het brandende huis. Het slot van De Grauwe
Vogels ligt veel logischer in de lijn van van Schendels idee. Valk sterft niet op het
einde van het boek; en toch weten we genoeg over hem, onze nieuwsgierigheid is
voldaan, er kon niet veel meer verteld worden dat ons nog sterk zou boeien. De
onbedachte lezer zou makkelijk juist de tegenovergestelde indruk krijgen: de dood
van de hoofdpersonen geeft echter maar een schijn-oplossing aan de verhalen. D.
Coster heeft dit 'zwak einde' van deze romans geconstateerd, de onmacht van hun
auteur om een schitterend begin tot een goed einde te voeren......: voor de irrationele
van Schendel was dat onmogelijk. Irrationeel, geen enkel ander woord kenmerkt de
gehele van Schendel zozeer als dit. Dat aspect heeft een zekere bekoorlijkheid aan
zijn werk verleend, maar heeft het alles te samen zeer beperkt. Het heeft de deur
gesloten voor psychologische en andere verklaringen, die een modern mens toch wel
graag zou horen. Aan de Griekse tragedie zijn moderne mensen gedeeltelijk ontgroeid.
Gedachten-romans werden voor van Schendel ipso facto onmogelijk; stemming
en gevoel kregen het overwicht. Toen hij deze ban wilde doorbreken na 1930 en in
de vier besproken romans naar echte tragiek zocht, en daarom meer idee nodig had
- met stemming en gevoel alleen bouwt men geen drama op - kwam zijn irrationele
levenshouding hem de pas afsnijden, hem verhinderen aangrijpende gegevens
aangrijpend uit te werken. Godsdienst en menslievendheid waren grootse onderwerpen
genoeg om er iets mee te verrichten, doch de bezinning daarover bleef achterwege.
Van Schendel heeft wat al te
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systematisch formules als 'hij wist niet waarom' aan zijn personages toegeschreven.
De auteur bleef zelf a.h.w. steeds toeschouwer van zijn eigen werk; omdat er geen
oplossing nodig was, hoefde hij ook geen positie in te nemen tegenover één van zijn
personen, hoefde hij zelf niet betrokken te zijn in het drama. Hij is de toeschouwer
die de krachten tot botsing ziet komen, zoals een buitenstaander, niet zoals een
medespeler. Daarvandaan die egale toon, die vaak misleidende sereniteit.
Op het eerste gezicht zou men, ondanks het zo juist gezegde, toch kunnen menen
dat van Schendel een voorkeur heeft voor bepaalde helden, dat hij b.v. Valk en
Rossaert verkiest boven Kompaan en Werendonck. Dit lijkt ons niet het geval.
In Der Liefde Bloesems, Rose Angélique en Blanke Gestalten ligt er wel een stille
les verborgen van het zuivere verlangen dat de mens moet volgen; wij konden er ons
zelf nog één voelen met de optredende personen, en van Schendel staat er zelf ook
achter, hij was iets als een medespeler in het gebeuren. Dat gaat niet meer op voor
de vier romans. Van Schendel bedoelt niet Gerbrand af te keuren in zijn pogingen
om Floris op te voeden in het calvinisme; aan geen woord is iets te merken van een
blaam tegen de uiterste nauwgezetheid waarmee hij de schuldeisers voldoet; neen,
Gerbrand komt er niet onsympathiek af. En daartegenover wilde van Schendel geen
apologie maken van Valks of Rossaerts gedrag, zeker nog minder van dat van
Kompaan. Pulinckx noteert dat de critici verlegen zaten met De Rijke Man, het geen
plaats konden geven in het geheel: ligt dat niet aan het feit dat ze van Schendel te
veel stelling deden nemen...... b.v. tegen de ontoereikendheid van het calvinisme in
Een Hollands Drama, en vóór de meer vrijzinnige Rossaert? Het is ons niet duidelijk
waarom van Schendel in Een Hollands Drama zeer apart een critiek op het calvinisme
zou hebben bedoeld. Had hij niet reeds lang bewezen buiten en boven dergelijke
kwesties te staan? Wat van Schendel wel aantoont dat is de fataliteit van verschillende
levensbeschouwingen, de relativiteit van alles, en inzonderheid van een paar
fundamentele waarden waaraan de menselijke maatschappij zoveel belang hecht: de
sociale zin en de religie. Hij relativeert die waarden, trekt ze neer uit hun absoluutheid,
door ze te doen botsen tegen het blinde noodlot, en er hun ondergang aan te bewerken.
Hiermee raken we meteen de oorzaak aan waarom deze romans zulk een
onbevredigende indruk nalaten. We zijn geneigd, al lezend, een standpunt in te nemen;
dit doet de auteur echter zelf niet, en dit mogen wij daarom ook niet doen.
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De triomf van het irrationele moest er noodzakelijk de beperktheid van aantonen.
Het is niet toevallig dat van Schendel zo'n negatieve, ijle levenshouding niet vaker
kon uitwerken. Hij had alles tezamen te weinig mee te delen om zeer groot werk te
verrichten.
Dit betekent daarom geen kleinering van de vier Hollandse romans: wie ze leest
in de geest waarin ze geschreven zijn, zal er ongetwijfeld bewondering voor voelen.
Zeker missen ze het aangrijpende, en we weten nu waaraan dat ligt.

De laatst periode (1937-einde)
Na de vruchtbare jaren 1933-1937 is er veel dat voorgoed uit van Schendels oeuvre
verdwijnt. De creatieve kracht verzwakt aanzienlijk, en dit heeft als gevolg dat hij
geen stevig geconstrueerd geheel meer aan kan. Hij was daar nooit een meester in
geweest. De aard zelf van zijn vroegere verhalen sloot alle stevige constructie bij
voorbaat uit. Toen van Schendel de twee breder opgezette romans, Der Liefde
Bloesems en Rose Angélique, uitwerkte, misten deze de opbouw die we van elk lang
verhaal eisen, of waren ze te lang om de gave stemming van Angiolino of De Blanke
Gestalten aan te kunnen. Toen de thematiek in 1933 rijker en ruimer werd, ging het
gebrek aan constructie bijna verdwijnen achter de nieuwe hoedanigheden.
Na 1937 echter verschrompelt de inhoud aanzienlijk en wordt het grote tekort des
te zichtbaarder. Meer dan tevoren komt er iets kroniekachtigs in al van Schendels
vertellingen. Boeken als De Zeven Tuinen en De Wereld een Dansfeest trachten dit
te verbergen, zou men zeggen, onder het mom van een mooie gecompliceerdheid of
gezochtheid. Is het niet bedenkelijk dat 's Gravesande een tableautje opmaakte van
al de personen van De Zeven Tuinen om de lezer behulpzaam te zijn!
Van meer belang is het te constateren hoe de idee zelf verzwakt, de verschillende
thema's bijna alle pregnantie verliezen. Het voornaamste blijft de fataliteit. Het is
alsof van Schendel, nadat hij er tevoren zo'n klemtoon op gelegd had, er niet meer
van los kon. Dit is de duurzame overwinning van het irrationele. Er moet dit grondig
onderscheid aan toegevoegd worden, dat deze fataliteit niet meer leidt tot een tragedie
van Werendonck of Valk. De fataliteit, in plaats van tot zeer bepaalde rampen en
ondergang te leiden die een concreet en wel begrensd drama uitmaken, is geworden
tot elementaire, vanzelfsprekende levenswijsheid, van rustige verworvenheid. Dit
zachte fatalisme is een stuk van zijn levensbeschouwing.
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Zo is het merkwaardig, dat Reiniers vreemd gedrag - in De Zeven Tuinen -, zijn plots
verdwijnen, zijn moord op Jacob en Livia en zijn zelfmoord, nauwelijks een uitleg
krijgen. Van Schendel beschouwt de talrijke personages uit De Zeven Tuinen ongeveer
als een stuk van de natuur waarin ze leven. 'De wereld is vol dingen die we niet
begrijpen.' 'Dat er altijd een paar (bomen n.l.) achterblijven of de wasdom niet halen,
het is een raadsel dat we aanvaarden moeten.'
Zoals een storm vele bomen velt, zo gebeuren er ook ongelukken bij de mensen,
en we weten niet goed waarom. Die zeven tuinen met planten en vogels vormen
samen met de mensen de hoofdpersonages van dit eigenaardige, gecompliceerde
boek.
Precies in dezelfde geest werkt het fatum in De Wereld een Dansfeest; daar heet
het dat een dansmaat de oorzaak is waarom Marion en Daniël elkaar niet vinden
kunnen. Op een kinderbal dansten zij samen een ouderwetse Spaanse sarabande,
maar het rhythme van de passen stemde niet overeen en zij scheiden al twistend; en
als het lot hen weer samenbrengt na vele jaren, zijn het oude mensen geworden die
kort na elkaar ellendig sterven.
'Een beuzeling zo nietig dat men het niet durft noemen uit vrees voor
belachelijkheid scheidt de mensen van elkaar en blijft een raadsel.' Als de wereld
dus een dansfeest is - en zo vatten de personen het op - dan loopt dat toch maar slecht
af, dan hangt daar het raadsel over van het ongeluk, 'door geen sterveling ooit
begrepen.'
Die verzachte fataliteit doordringt de inhoud van De Zeven Tuinen (1939), van De
Wereld een Dansfeest (1938), van Mijnheer en Mevrouw Oberon (1940), De
Mensenhater (1941) en van Voorbijgaande Schaduwen (1948), dat is al het
voornaamste wat na 1937 nog geschreven werd.
De grote les die Jan Morgenrood en Klaartje Vink uit het leven trekken is deze:
dat een mens fataal bezocht wordt door geluk en ongeluk, respectievelijk
vertegenwoordigd door Oberon en mijnheer Selvergedaen, en dat hij ten slotte zijn
eigen lot in handen moet nemen. Het lot speelt met alle mensen: dat mysterie moeten
we niet willen oplossen, niet willen zoeken waarom alles is zoals het is.
In Voorbijgaande Schaduwen heeft het noodlot nog een grote verstilling bereikt:
'Alles gaat voorbij zoals schaduwen van de wolken over de velden gaan'; het leven
zelf bestaat uit 'voorbijgaande schaduwen'. Als besluit zegt een van de personages:
'er ligt een schaduw in ieder huis', daarmee bedoelend de zachte aanraking van het
noodlot in ieder menselijk bestaan.
Verstrengeld met een fantastische wereld komt hetzelfde motief ook
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weer in Een Spel der Natuur (1942): de titel alleen reeds wijst op de
onberekenbaarheid waarmee het lot te werk gaat.
Met dit irrationele fatalisme hangt ook van Schendels voorkeur samen voor het
fantastische verhaal, waarin de gewone wetten van de realiteit niet gelden, het gewone
verstand voorbijgestreefd wordt. Ook dat heeft van Schendel nooit losgelaten, zelfs
niet in zijn Hollandse periode, en weer druk beoefend na 1937. Nachtgedaanten,
Anders en Eender, De Wedergeboorte van Bedelman, De Fat, de Nimf en de Nuf,
geven ons een bonte verzameling van die eigenaardige buitelingen van de scheppende
verbeelding. Een paar maal is van Schendel zover gegaan dat hij de rede totaal
uitgeschakeld heeft, in 'Nachtmuziek' en 'Wachterlied' uit Nachtgedaanten. Beide
stukjes zijn gesteld in een uiterst gevoelig proza, en lezen van het begin tot het einde
als verzen: 'Bindt nu de paarden in 't donkere der bomen waar geen ster ze verschrikt,
waar geen sterfelijk oog, geen vlinder en uil voor hun blankheid verblindt......'; en
zo gaat Nachtmuziek door, één deinende woordencadans, voortwiegelend op de vloed
van een rhythme dat geen nachtmuziek wil weergeven, maar het zelf wil zijn. Reeds
in De Zwerver Verdwaald vertelde Meron Joseph aan Tamalone een verhaal 'zo lang,
dat Tamalone ten laatste enkel luisterde naar de klank zijner stem; die was hem
aangenaam geworden, hij wist niet hoe......' In het autobiografische Fratilamur staat
het nog veel duidelijker: 'Op een dag dat ik niets te doen had schreef ik een verhaal.
Het had een rhythme en een geluid die nieuw waren voor mijn oren, maar die ik toch
herkende, en, ofschoon het overigens niets bevatte, was het mij daarom dierbaar. De
woorden hadden nauwelijks betekenis voor het verstand, slechts maat en klank hadden
een bekoring voor mij.' Datgene wat hij vroeger slechts geprobeerd heeft schijnt in
zijn laatste periode volop te ontluiken, en het hangt ten nauwste samen met een
groeiend overwicht van het irrationele. Nachtgedaanten is de uitwerking van iets
wat reeds lang in van Schendel aanwezig was.
Naast een paar zulke 'onbegrijpelijke' stukjes staan nog tientallen droomverhalen;
die zijn wel begrijpelijk, maar toch louter behagen scheppend in de droomsfeer om
haar zelf.
Er valt dus een onderscheid te maken tussen de meer realistische verhalen uit deze
tijd - waarover dadelijk - en de meer fantastische. De eerste bevatten altijd een nogal
opzettelijke zedeles in levenswijsheid, de andere niet. Men kan zich moeilijk een
bontere variatie droomvertellingen voorstellen dan die van Schendel ons ten beste
gaf: de blauwe regen, de liedjesman, de zanger zonder stem, de aardworm en de
oorzaak, de opsnijder, het lachende water enz. Het gebeurt maar
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heel zelden dat er iets meer achter steekt dan de eigen bekoorlijkheid van het vreemde;
slechts zelden is een bepaald zedelesje voelbaar; ook geen enkele van de
ideeën-thema's komt op noemenswaardige wijze tot uiting.
Naast deze fantast was er sinds jaren een realist in van Schendel gegroeid, een
rustig beschouwer van de dingen rondom hem. Verdichtsels van Zomerdagen hebben
daar blijk van gegeven, en de Hollandse periode dankt voor een deel haar succes aan
de voortdurende aandacht voor de alledaagse werkelijkheid. Ook deze verworvenheid
heeft van Schendel niet meer prijsgegeven. Wel is er een verzwakking te constateren
na 1937, maar De Zeven Tuinen (1939) bevatten geen droom-elementen; De
Mensenhater (1941), Het Oude Huis (1946) en Voorbijgaande Schaduwen (1948)
komen van het begin tot het einde in een realistische wereld te staan. Het is wellicht
minder een verzoening met de dingen van het dagelijkse leven dan het wegebben
van de scheppende kracht. Naast zijn droom-vertellingen was hij aan 't vervallen tot
een al te goedkoop en te langdradig zich vermeien in doodgewone herinneringen.
Het lange gedicht De Nederlanden (1945) steekt daar niet boven uit, en vele bladzijden
uit zijn beste werk na 1937 lijden aan dit euvel.
De godsdienst en het sociale thema, de twee grote krachten die hem tevoren zo
bezighielden, spelen ook hier geen echte rol meer na 1937. Hij zal wel bij gelegenheid
opmerken, dat een opvoeding met of zonder katechisatie geen verschil maakt, dat
Jan Morgenrood, volgens Oberon, gelukkig zal zijn in het geloof, dat de een of ander
troost vindt in de godsdienst. Alles samen heeft dit niet meer zin dan een terloopse
opmerking, die aantoont hoe bont het leven is, hoe verschillend de opvattingen van
de mensen zijn, hoe relatief alles moet bekeken worden. Alleen De Mensenhater
(1941) probeerde het sociale thema weer grondiger aan te pakken, maar het is jammer
dat de idealistische hervormer Willem Vroom zo'n idioot is. Neen, van de krachtige
daden van een Maarten Rossaert of van een Kasper Valk bleef er na 1937 zo goed
als niets meer over.

Besluit
Van Schendel debuteerde als de auteur van het romantischfantastische verlangen,
dat zich in de vorm van het liefdeverlangen aan het concrete verbond. Dat algemene
geluks- en dat meer concrete liefdeverlangen wordt na 1913 beslist tot het laatste
element herleid, terwijl het meteen van uitzicht verandert, doordat ook de nadruk
valt
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op het zuiver beleven van zich zelf tegenover liefde en geliefde. Die verschuiving
naar een reëlere wereld zet zich sterk door tot ca. 1927; de nu volgende jaren, tot
1933, zijn een overgangsstadium, een vooroefening in het nieuwe milieu. Daarna
bereikt van Schendel onmiddellijk zijn hoogste kunnen, in een verstrengeling van
reële gegevens met de ruimere ontwikkeling van de thema's die hem vroeger niet
onbekend waren, doch nu hoofd-elementen worden: het fatum enerzijds, en
daartegenover: zich zelf zijn, de sociale zin en het geloof. Na deze Hollandse periode
komt plots een blijvende inzinking. Het fatum, als drijvende kracht, speelt nog een
grote rol, maar voert niet meer tot tragedies. De fantast is in van Schendel niet dood,
doch hij komt los te staan van iedere idee, terwijl de realist niet veel verder meer
raakt dan aardig gekeuvel en zich beperkt tot tamme herinneringen.
Van Schendel was meer een goed vakman dan een groot schrijver, al steken zijn
beste werken een goed eind boven het middelmatige uit.
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Anna Blaman
door DR Bernard Delfgaauw
IN Kultuurleven (Nov.-Dec. 1949, blz. 351-353) schreef Ida ten Cloese een zeer
lezenswaardige kroniek over Anna Blaman, n.a.v. de 3e druk van Vrouw en Vriend.
Ida ten Cloese was toen reeds getroffen door het succes van dit boek en meer nog
door dat van Eenzaam Avontuur. Men kan zeker niet zeggen, dat de belangstelling
voor het werk van Anna Blaman intussen verminderd is. Integendeel! Vorig jaar
heeft Anna Blaman de litteratuurprijs ontvangen van de stad Amsterdam voor
Eenzaam Avontuur. In ditzelfde jaar kwam er tevens een derde roman uit: De
Kruisvaarder. Over deze laatste roman zouden wij hier iets willen zeggen, maar
daarvoor moeten wij toch even teruggaan naar de twee andere boeken.
Er zijn weinig romans, die meer geprezen zijn dan Eenzaam Avontuur. Het ongeluk
wil, dat wij juist voor deze roman in het drietal van Anna Blaman niets kunnen
voelen. Het is heel oneerbiedig, maar wij vinden het een verbazend saai boek en het
heeft ons grote moeite gekost, ons er doorheen te worstelen. Het is buitengewoon
knap, zegt men steeds maar. Doch wij vragen ons af, wie de knapheid van dit boek
beoordelen kan. Een psychiater misschien, maar dan hoort het thuis onder de
psychiatrische handboeken. Aan een roman stellen wij eigenlijk maar één eis, dat
hij boeiend is! Aan deze eis werd hier, voor ons althans, niet voldaan. Een roman
kan op drie manieren boeiend zijn: boeiend als verhaal, boeiend als psychologische
ontleding en boeiend als problematiek. Een goede roman is meestal op al deze drie
manieren boeiend, al kan de problematiek of de psychologie wel eens sterker zijn
dan het verhaal of omgekeerd. Eenzaam Avontuur vinden wij noch boeiend als verhaal
noch als psychologische ontleding noch als problematiek.
Wij zijn er ons echter van bewust, dat hier een probleem ligt. Niet ieder hoeft
geboeid te worden door dezelfde problematiek en niet ieder is toegankelijk voor
dezelfde psychische phaenomenen. Het is dus volstrekt ongeoorloofd, de
belangstelling in brede kring voor Eenzaam Avontuur, omdat ik zelf er niet door
geboeid word, terstond toe te 1)

1) Vrouw en Vriend, 3e druk, J.M. Meulenhoff, A'dam 1949, 187 blz.; Eenzaam Avontuur, 5e
druk, zelfde uitg. A'dam 1949, 276 blz.; De Kruisvaarder, zelfde uitg. A'dam 1950, 107 blz.
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schrijven aan snobisme of aan interesse in pikanterie. Het kan zeer wel zijn, dat Anna
Blaman in dit boek een problematiek treft en een psychologische ontleding geeft,
die niet voor mij, maar wel voor talrijke anderen leeft. En daar verhaal, ontleding en
problematiek wel onderscheiden, doch niet gescheiden kunnen worden, is daarmee
voor die talrijke anderen het boek als verhaal gered.
Wij voelen er dus niets voor, de stad Amsterdam een verwijt te maken over de
toekenning van deze litteratuurprijs. Er zijn redenen genoeg, de jury niet van snobisme
noch van interesse in pikanterie te verdenken. Daarmee doet zich dus weer deze grote
vraag voor: wat is er in Eenzaam Avontuur, dat zo velen - en waarlijk niet de eersten
de besten - boeit? Wij laten deze vraag hier open. Niet omdat wij haar onbelangrijk,
maar juist, omdat wij haar te belangrijk vinden om haar met een half antwoord af te
doen. En een afdoend antwoord zien wij op dit ogenblik niet.
Veel toegankelijker is voor ons Vrouw en Vriend. Ida ten Cloese heeft terecht op
het verschrikkelijke klimaat van dit boek gewezen, waarin 'slechts de episode van
de kleine liefde tussen Jonas en Marie even ontstijgt aan de moerasspiegel der
uitgebluste zielen en wat luister wegsteelt uit de dagen toen God de wereld geschapen
had uit het niet' (aangeh. art. blz. 352). Wij gaan met de bespreking van Ida ten Cloese
in de grote lijn en tal van onderdelen geheel accoord. Zij is daarenboven geheel op
zichzelf, om haar eigen gedachten, de moeite waard. Aan het slot plaatst zij echter
een opmerking, die wij niet kunnen onderschrijven: 'Deze schrijfster kan niet getuigen:
zij heeft geen idee die haar tot getuigenis zou kunnen drijven' (blz. 353). Wij geloven
daarentegen, dat Anna Blaman niets anders doet dan getuigen, en wel, zoals Ida ten
Cloese het zeer juist noemt, van 'een verschrikkelijke wereld, met dit glansloze,
koude licht dat alle leven ontluistert' (blz. 352).
Er is één zin in Vrouw en Vriend, die de sleutel tot deze roman geeft en misschien
ook wel tot Eenzaam Avontuur: 'Het was het uur, waarin de wereld niet de minste
troost geeft: gelaten in haar vreselijke dreiging, die nu eenmaal haar karakter is, hield
zij zich somber aan het open venster op' (blz. 27). Anna Blaman getuigt van de
zinloosheid van de wereld en, omdat ons leven nu eenmaal een leven in de wereld
is, van de zinloosheid van het leven. Deze zinloze wereld bedreigt ons, de grondtoon
van ons leven is de angst. Anna Blaman noteert in haar boeken gebeurtenissen en
stemmingen als een uiterlijk onbewogen chroniqueur. Maar deze uiterlijke
onbewogenheid is het masker van de angst, die zichzelf achter onbewogenheid
verbergt, want als de angst
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beweegt, als zij zich vertoont, slaat de wereld toe. In laatste instantie is deze angst
doodsangst: de dreiging van de wereld verplettert ons: '....als het er op aankomt....
ga ik schreeuwen, schreeuwen met een afschuwelijke stem, die ergens in mij school
en op dat ogenblik van doodsangst rauw naar buiten kwam' (blz. 28).
Doodsangst is een oermenselijke angst. Doch waarom treedt zij juist in onze tijd
zo duidelijk te voorschijn? 'Ze eren christelijk de ziel in mij, in mij geschapen door
de liefde Gods en die mij straks verlaten zal om in chimerische, geduchte verre
regionen haar heil te vinden' (blz. 27). Hier ligt de kern: de moderne mens gelooft
niet meer in een eeuwig leven. Er is enkel dit leven: een beetje genot en veel ellende
en dan is het afgelopen. Het genot maakt wanhopig, omdat er onherroepelijk een
eind aan komt; de ellende maakt wanhopig, omdat zelfs dit kleine stukje leven nog
vergald moet worden. Daarna het niets. Het niets staat echter al in dit leven, omdat
het vanuit de dood niet enkel een dreiging boven het leven is, maar de stof van dit
leven zelf: de nietigheid van de vreugd en de nietigheid van het lijden. Doch juist
omdat vreugd en lijden nietig zijn, zijn het geen vreugd en lijden meer, maar slechts
genot en ellende.
Vrouw en Vriend getuigt van de onhoudbare leegheid van het menselijk bestaan,
dat zijn zin verloren heeft. Men kan het boek zo interpreteren, dat de schrijfster er
genoegen in schept deze leegheid te beschrijven. In die richting lijkt ons de
interpretatie van Ida ten Cloese te gaan. O.i. echter is het gehele boek een
angstscheeuw, een ontsteld - en slechts uiterlijk onbewogen - vaststellen van de
zinloosheid, waarin wij ten onder gaan. En daarmee is dit boek in laatste instantie
een protest tegen de zinloosheid, een roep om een zin voor de wereld, een zin voor
het eigen leven. Daarmee staat Anna Blaman oneindig dichter bij ons dan al die
schrijvers, die zich volkomen thuis voelen in een zinloze wereld, die niet merken,
dat zij in een zinloze wereld ronddolen, die alles erg belangrijk vinden in hun zinloos
leven en van angst en dood, niets en zinloosheid, werkelijk geen besef hebben of dit
besef zorgvuldig ontvluchten.
Het lijkt ons, dat De Kruisvaarder dit alles aanzienlijk duidelijker maakt. Van
Duinkerken en Knuvelder hebben in De Tijd en De Nieuwe Eeuw ook reeds op de
merkwaardige problematiek van dit boek gewezen. Het is opmerkelijk, dat in ons
land de problematiek van de hedendaagse mens zelden door de philosophen tot
uitdrukking wordt gebracht - Redeker's Dagen der artistieke vertwijfeling vormt een
uitzondering -, maar door dichters (Bloem, Roland Holst) en romanschrijvers
(Vestdijk, Bordewijk, Blaman, Ouwendijk). In dit

Streven. Jaargang 4

477
opzicht verschilt het geestelijk leven in ons land aanzienlijk van dat in Frankrijk en
Duitsland, waar een sterke wisselwerking tussen artistieke uitbeelding en wijsgerige
uitdrukking plaats vindt.
Het grondthema van De Kruisvaarder kan men als volgt samenvatten. De mens
heeft een onontkoombare drang naar het volmaakte geluk, dat echter een hersenschim
is: in dit leven is er geen volmaakt geluk, en evenmin in een hiernamaals, want dat
bestaat niet. 'Hoeveel bazuinen moesten er nog barsten eer Engelen begrepen dat hun
zang nimmer en nimmer meer zou betekenen dan het verlangen en nooit de
vervulling?' (blz. 93). 'Op een ochtend, toen ze nog kind was, stond ze in de tuin.
Het was lente. De narcissen en de tulpen wiegelden in de wind en de appelbloesem
glansde en gloeide in de zonneschijn. Ze stond daar in die tuin, en voor 't eerst begreep
ze heel bewust dat ze zich gelukkig voelde. Het geluksgevoel steeg op in haar keel
en wilde een juichkreet worden. Maar toen zag ze plotseling de tuin ook nog anders,
en ze juichte niet. Ze zag, meer dan ze dat begreep, hoe noodlottig alles in zichzelf
bestond en gekluisterd lag in eigen eeuwige eenzaamheid. De narcissen en de tulpen
wiegelden zelfverzonken in de wind en de appelbloesem glansde en gloeide als een
vlam die zichzelf verteert in de zonneschijn. Van dat ogenblik af had ze in het leven
gestaan als het eenzame kind in de tuin. Al wat ze lief kreeg maakte haar nog
eenzamer. Al wat ze bijzonder lief kreeg verloor ze. En al wat naar het volmaakte
zweemde was naar zijn wezen een doodsdreiging....' (blz. 95).
Anna Blaman heeft in gelovige kringen meestal een zeer afwijzende houding
ontmoet. Maar nogmaals: staat een auteur, die de zinloosheid van een leven zonder
God erkent (want zinloosheid en afwezigheid van God worden door Anna Blaman
scherp in hun onderling verband gezien) niet dichter bij ons dan zij, die zich in een
zin- en Godloze wereld thuis voelen? Met dat al blijft het waar, dat God voor Anna
Blaman - als ik het eens zeer oneerbiedig zeggen mag - uitgediend heeft. Doch dit
uitgediend zijn van God betekent voor haar een verschrikkelijke tragiek en maakt
precies de spanning van haar romans, in het bijzonder van de laatste, uit. God is in
De Kruisvaarder voortdurend aanwezig als de grote Afwezige. Hij beheerst deze
roman geheel door zijn afwezigheid.
Anna Blaman heeft in 'De Groene Amsterdammer' verschillende malen over
Simone de Beauvoir en Sartre geschreven. Zij voelt zich kennelijk met de eerste en daardoor met de tweede - zeer verwant. Daarachter schuilt een verwantschap met
Nietzsche. Hartstochtelijk heeft Nietzsche zijn hele leven gezocht naar een afgod,
die hij in Gods

Streven. Jaargang 4

478
plaats kon stellen. Ook Anna Blaman lijdt onder Gods afwezigheid, doch zij wil God
niet door een afgod vervangen. Dit lijkt haar nog een poging tot ontvluchting: zij wil
het leven nemen, zoals het is in zijn onontkoombare grauwheid: '....dan weet je het,
dan weet je dat het leven zich niet leent voor geluk, en misschien kan dat jou met je
leven verzoenen....' (blz. 104). Die verzoening is echter slechts een uithouden, omdat
het leven eenzaamheid blijft: 'Want het verschrikkelijke is, een mens kan niet alleen
zijn. Op den duur ga je daar onherroepelijk aan kapot....' (blz. 37).
Er schuilt in het werk van Anna Blaman een apriori, dat in bepaalde kringen zo
algemeen is geworden, dat het een vanzelfsprekendheid is, die als zodanig aan alle
discussie is onttrokken: God is een schepping van de mens, een mooie illusie, maar
het is moediger zonder illusie te leven. Dit is het thema van het middenstuk van De
Kruisvaarder. Het beheerst de gehele beschrijving van de scheepsramp (blz. 74-96).
God wordt door de mens geschapen, omdat de mens een vervulling wil van zijn
onontkoombaar streven naar een volmaakt geluk. Ook dit is een gedachtengang van
Nietzsche. Maar, vragen wij, hoe weet de schrijfster, dat de mens in zijn geluksdrang
God schept en hem niet vanuit die geluksdrang erkent?
De meeste wijsgeren staan afwijzend tegenover een Godsbewijs uit het
geluksverlangen. Zij menen, dat het hier om een zuiver psychische aangelegenheid
gaat: de mens verlangt naar geluk, omtrent de werkelijkheid van een geluksvervulling
is daar niets uit af te leiden. Zo zou het zijn, als de mens deze geluksdrang naast vele
andere strevingen had en dus ook niet kon hebben. De mens heeft deze geluksdrang
echter niet, maar is dit verlangen naar geluk. Het geluksverlangen verwijst ons naar
de zijnsstructuur van de mens en plaatst ons daarmee midden in de metaphysica. Het
argument uit het geluksverlangen is een metaphysisch argument, omdat, als er aan
dit verlangen niets beantwoordt, alles onzin is.
Doch kan men aldus hun, die uit het geluksverlangen argumenteren, niet
antwoorden, dat zij van het apriori uitgaan, dat niet alles onzin is? M.a.w. zou
inderdaad niet alles onzin kunnen zijn? Wij staan hier voor de beslissende keuze in
het hedendaagse denken: de keuze voor of tegen de onzin, voor of tegen de
zinloosheid. In zekere zin gaat deze keuze aan het denken vooraf, want het denken
krijgt pas zin, als men tegen de onzin gekozen heeft. Geven wij daarmee toe, dat de
keuze voor de onzin gelijkwaardig is aan die tegen de onzin? Wij geloven het niet,
want wie voor de onzin kiest, kan niet anders dan voortdurend zichzelf tegenspreken,
zo gauw hij op een of andere wijze denkt of
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handelt, omdat hij dan toch steeds naar zin zoekt. Men kan hierop weer antwoorden:
maar degene, die tegen de onzin gekozen heeft, handelt of denkt hij steeds zinvol?
Ongetwijfeld niet, doch wie tegen de onzin, d.w.z. voor de zinvolheid kiest, streeft
naar een steeds omvattender zinvervulling in zijn leven, waarin de zinloosheid van
losse gedachten en handelingen als het ware nog wanordelijkheden zijn, die hij zinvol
tracht te ordenen (zonder daar overigens ooit geheel in te slagen). Wie daarentegen
voor de zinloosheid kiest, handelt en denkt steeds in strijd met de zinloosheid, omdat
iedere gedachte en iedere handeling een zin heeft. Doch is het dan niet mogelijk, al
deze partiëel zinvolle gedachten en handelingen tegen de achtergrond van een totale
zinloosheid te zien? Inderdaad, dat is mogelijk, doch de vraag is hier niet of dit
mogelijk, doch of dit redelijk is.
Is het redelijk, de zin van het geluksverlangen te aanvaarden of niet, komt neer op
de vraag: is het redelijk, zinvol ofwel zinloos te zijn? Uiteindelijk staat deze vraag
aan het begin van alle wegen naar de erkenning van het Godsbestaan. Wie Gods
bestaan wil tonen vanuit de wereld, die zichzelf niet verklaart, doet in diepste instantie
ook een beroep op de wil tot verklaring, op de wil om het zinvolle te verkiezen boven
het zinloze. Uiteindelijk zijn de vijf wegen van Thomas van Aquino niet louter
argumentaties vanuit de wereld, zij veronderstellen de mens als wezen, dat kan kiezen
tussen zinvolheid en zinloosheid. Omdat de mens de zinloosheid kan kiezen, daarom
blijven alle argumenteringen dikwijls zonder resultaat.
Vele moderne schrijvers zijn zich niet bewust, dat zij de zinloosheid gekozen
hebben en voelen zich zelfvoldaan behagelijk. Anna Blaman is zich bewust voor de
zinloosheid gekozen te hebben en voelt zich noch zelfvoldaan noch behagelijk. Doch
wie zich bewust is van zijn keuze, kan haar herzien. Dit is één van de mogelijkheden,
die in Anna Blamans werk liggen.
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Psychologie der Kunst
door P. Hostie S.J.
REEDS velen verdedigden met een vinnige pen de moderne kunst. Die pogingen hoe goed bedoeld ook - bleven meestal zonder enig resultaat. Zelfs de scherpste
opstellen van James Ensor verloren hun angel bij de eerste steek; slechts de
meesterwerken waarmee hij de critiek zwijgend van antwoord diende, dwongen
geleidelijkaan aller instemming af.
Gelukkig is de pas voltooide Psychologie de l'Art van André Malraux1) noch
pleidooi noch pennetwist. Het is een kunstwerk, een getuigenis en een belijdenis van
een moderne mens, die levenslang onder alle hemelen van Azië en Europa, en in alle
beschavingen der geschiedenis zocht naar de zin van zijn bestaan, en een antwoord
hoorde ruisen doorheen de stilte der eeuwenlange rij kunstwerken. Twintig jaar
duurde zijn zoekerstocht; het manuscript, dat het eerste relaas van zijn bevindingen
bevatte, vernielde hij om ons een gans herschreven werk te geven; maar ook dit blijft
naar zijn mening nog onaf.
Toch zal geen enkel intellectueel ontkomen aan de overtuigingskracht van deze
belijdenis. De niets ontziende luciditeit waarmee Malraux zichzelf - de moderne
mens - heeft ontleed, grijpt ons aan - ook wij zijn zoveel 'moderner' dan we het ons
willen bekennen - zodat wij met des te grotere ontsteltenis constateren dat wij de
eindconclusie - zo van zelfsprekend na het hele boek - onmogelijk kunnen aanvaarden.
Moeten we dan om de conclusie het hele werk verwerpen? Of moeten we toegeven
dat de katholieke mens in ons de moderne totaal uitsluit? Of gaan we de ogen sluiten
om de tweespalt niet te zien?
Om die malaise door het boek opgewekt, willen we hier de hoofdmomenten van
Malraux' opvatting duidelijk aanstippen. Daardoor zal blijken dat het niet nodig is
zijn verrijkende inzichten te verwerpen uit vrees de eindconclusie te moeten
accepteren.

1) Les Essais de Psychologie de l'Art omvatten drie delen: 'Le Musée Imaginaire', 'La Création
Artistique', 'La Monnaie de l'Absolu', achtereenvolgens verschenen in 1947, 1948 en 1950
bij Albert Skira, Genève, Paris. Dit boek is nu reeds een kunstwerk zowel naar de inhoud
als naar de vorm, al stelt Malraux nog een definitieve bewerking in het vooruitzicht.
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Le Musée Imaginaire
Taine trachtte de kunstwerken te begrijpen en te verklaren vanuit de atmosfeer en
de omgeving waarin de kunstenaar gedompeld was. Malraux wil de mens en zichzelf
begrijpen, en daartoe gaat hij uit van de werken die 's mensen totale en uitsluitende
schepping zijn: de kunstwerken. Dit uitgangspunt is up to date. Immers Malraux, de
wereldreiziger, stelde vast tot zijn en onze verbazing dat men nergens, tenzij in onze
Westerse cultuur der twee laatste eeuwen, musea aantreft en... kunstwerken!
De Indiërs beitelden beelden voor hun tempels, de Gothieken schilderden doeken
voor hun kerken, Rubens en Velasquez werkten voor de groten dezer aarde; onze
kunstenaars werken voor zichzelf en voor... het museum. Voorheen vervaardigde
een kunstenaar een kruisbeeld of een pietà; hij werkte aan een grafbeeld of aan een
kathedraal. Heden weigert hij de officiële opdrachten, maar stelt ten toon wat hij
heeft vervaardigd voor zichzelf. Onze kunstenaars zijn de eersten die in een Madonna
en een kathedraal iets anders zien dan een Onze Lieve Vrouw en een bedeplaats. Het
Romaans kruisbeeld en het negermasker, het Gothisch altaarstuk en de Indische
wandschildering brengen we samen in onze musea omdat het alle kunstwerken zijn2).
Dat museum heeft in de laatste honderd jaar schrikbarende afmetingen aangenomen.
Voorheen omvatte het de Antieken - eerst Praxiteles en de Hellenisten, daarna Phidias
- en de Renaissance-artisten met hun aanhang. Sedertdien drongen de Gothische
vormen zich op, evenals de Romaanse. De grenzen van de tijd werden verschoven:
Egypte vond er toegang, later Mycene en Creta, toen Sumer tot zelfs Altamira toe.
Samen met de verruiming in de tijd, kwam de uitbreiding in de ruimte: de Indische
tempels, de Chinese Boeddha's, de Japanse schilderstukken, de Afrikaanse en
Polynesische geestenmaskers veroverden er hun plaats.
Sedert enige tijd heeft de photographische reproductie er het hare toe bijgedragen
om heel die rijkdom in 't bereik van het grote publiek te brengen. Tevens brengt ze
de details naar voren en maakt er op zichzelf staande meesterwerken van. Ze reduceert
anderzijds de reuze-

2) Malraux is een ongelovige. Wij zijn Katholiek. Maar we zijn zoveel moderner dan we wel
willen toegeven. Daarom hebben zijn analyses zo'n vat op ons. Ook wij, Katholieken, laten
Péguy alleen naar Chartres' kathedraal bedevaarten, en ondernemen liever een geleide reis
naar dat onvergelijkelijk kunstgewrocht. Ook onze Katholieke kunstenaars werken willens
nillens voor zichzelf: in hoeveel kerken werden Servaas' kruiswegstaties toegelaten?
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Boeddha tot de afmetingen van een tanagra-statuette en verenigt in één zelfde
perspectief wat voorheen niets gemeenschappelijks scheen te hebben. Wat vroeger
slechts enkele bevoorrechten konden vergelijken voortgaande op een immer
ongetrouw geheugen, staat nu voor aller ogen naast elkaar: de Gothische kathedraal
en de Indische tempel. De kleurafdrukken openbaren, dank zij een gevorderde
techniek, de kunst van de brandramen en de 'picturale schilderkunst': heden
concurreren de kleurige fresco's van het San Marco klooster met de stoere vormen
van de Sixtijnse Kapel, beide voor ons liggend in ons studievertrek.
Zo omvat ons ingebeeld museum al de kunstwerken van zestig eeuwen en van de
vijf werelddelen en stelt ons in staat het kunstwerk als kunstwerk te begrijpen.
Dit inzicht leidt tot vèrstrekkende gevolgen: vooral daar het de hele stijlopvatting
van de Renaissance in het gedrang brengt.
De historische ontwikkelingsgang van onze Westerse kunst van de dertiende tot
de zestiende eeuw had de opvatting doen overheersen, dat de kunst erin bestond de
zichtbare 'werkelijkheid' volmaakt en natuurgetrouw weer te geven en dat Raphaël,
Leonardo da Vinci en Michel-Angelo dit ideaal hadden nagestreefd als hoogste
verwezenlijking van hun kunst. Voortaan had de kunstenaar slechts één taak: het
spoor dier meesters te drukken en te trachten hen zo dicht mogelijk te benaderen. Er
waren wel kunstenaars die uit de band sprongen: Rubens, Rembrandt, Greco, ja zelfs
Vermeer en Watteau waren verre van conformist; maar ze waren zo onthutsend
geniaal dat men ze liefst aanzag als de uitzonderingen die de regel bevestigen.
Wie echter ons ingebeeld museum doorloopt aan de hand van Malraux komt tot
wondere vaststellingen: geen enkele kunststijl, buiten de onze, heeft ooit de gelijkenis
met het model of de trouwe weergave der werkelijkheid gewild, en daarom hebben
ze nooit gezocht naar het voor ons zo belangrijke illusionistische perspectief. Geen
stijl heeft dat gewild, omdat ze alle in dienst stonden van een hogere werkelijkheid
dan de zichtbare: alle waren het sacrale kunsten, terwijl slechts de
Grieks-Renaissancistische profaan is!
Hier stoten we op een voor Malraux kapitaal gegeven: het sacrale. Wat in de mens
is en hem toch overtreft, zodat het ernaar streeft de mens boven zichzelf te verheffen,
duidt hij aan als het sacrale. Daar tegenover staat het demonische: dat wat in de mens
ernaar streeft de mens te vernielen. Afwijkend van beide staat dan het
louter-menselijke, dat Malraux bestempelt als het profane. De Griekse kunst en
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de Renaissancistisch-academische zijn er de incarnatie van omdat ze beide het
goddelijke tot het menselijke hebben gereduceerd3).
Een sacrale kunst wil dus juist uitdrukken wat de mens niet ziet, wat de
onmiddellijke profane werkelijkheid overtreft. Alle middelen kunnen haar dienstig
zijn, mits ze zich niet beperken tot de natuurgetrouwe weergave der 'werkelijkheid'!
Manet was de eerste die intuïtief die diepe zin en die echte waarde van de kunst
opnieuw aanvoelde. Hij verwierp, en na hem de hele moderne kunst, de copiëerlust;
hij zag het ongerijmde in van het 'sublieme' onderwerp, dat tot dan toe de waarde
van het schilderstuk bepaalde: voor hem wordt de factuur van belang, niet de
weergave.
Ons ingebeeld museum bracht ons het bewustzijn van het kunstwerk. Meteen wees
het uit dat de Grieks-Renaissancistische opvatting van het Westen zeer relatief was,
en dat de moderne kunst, die het academisme verwerpt, doch niet de authentieke
meesters, terug aansloot bij de grote traditie van alle sacrale kunsten.

La Création Artistique
De reeds verworven gegevens stellen ons nu in staat het wezen der kunstschepping
zelf te begrijpen.
Eerst en vooral krijgen we een totaal nieuw inzicht in de 'arts regressés'. De kunst
der catacomben, even ontroerend als onhandig, verwierp de schone vormen der
antieken. Ze deed dit niet omdat de kunstenaars plots tot onmacht waren gedoemd,
maar omdat die schone vormen voor haar alle zin hadden verloren. Ze zochten - die
pasbekeerden - naar lijnen, kleuren, vlakken en vormen die niet meer het bonte
plezierleven zouden uitdrukken, waaraan zij geen waarde meer hechtten, maar wel
het goddelijke dat zich zo onverwacht aan hen had geopenbaard als het totaal andere.
Hoe zouden de geraffineerde maar decadent-holle hellenistische vormen hen daarbij
hebben geholpen? Een filmster kan pas een Onze Lieve Vrouw worden, wanneer ze
haar eigen wezen - lonkende ogen, smachtende mond en speelse handen - aflegt:
wanneer ze ophoudt filmster te zijn. Zo zien we het Grieks-Romeinse beeld zijn
eigen karakter van schoonvormelijkheid verliezen, om hiëratisch-plechtig of
ingetogen-reëel van onder de beitel der Byzantijnen of Gothieken te voorschijn te
komen.

3) De Renaissance 'profaneert' het sacrale omdat de kunstenaar in het hem overgeleverde
godsdienstige onderwerp niet meer zoekt naar de uitdrukking van de diepste godsdienstige
of sacrale waarden, maar naar een aanleiding om loutermenselijke schoonheid uit te beelden.
De Sebastiaans der Gothieken waren nog heiligen en schutspatroons; de Suzanna's van
Tintoretto zijn beeldschone naakten!
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Een art regressé is dus essentieel een kunst die zoekt naar nieuwe vormen om nieuwe
gevoelens en ervaringen uit te drukken en die daarom schijnbaar onhandig is tegenover
de voorgaande werken, wier afgewerkt karakter echter met opzet verworpen wordt.
als zijnde hol en onecht, en dus ongeschikt voor de eigen bedoeling.
Het oog van de Byzantijn verschilt dus niet wezenlijk van dat van een Hellenist
of van een neger-kunstenaar. En Van Eyck zag het perspectief even scherp als wij,
even scherp ook de beweging. Maar voor hem die zocht naar de eeuwigheidswaarde
van het tijdelijke was dat element niet alleen onbelangrijk voor, maar onverenigbaar
met zijn kunst. Niet het oog der kunstenaars verschilt; wel hun instelling en
gerichtheid. Een neger vermoedt geesten, en tracht ze op te roepen en te bezweren
in zijn maskers; de beeldhouwer van Chartres geloofde in de werkelijkheid van
Christus en diens Moeder, en wekte hen tot sprekend leven in de steen; de Boeddhist
hunkerde naar de eeuwige rust der onveranderlijkheid, en schiep zijn stenen
ingetogenheid: het Boeddha-beeld. Beeldde het academisme niet de 'werkelijkheid'
uit der ons omringende wereld omdat het in feite niets meer aanvaardde buiten die
zichtbare en tastbare schoonheid?
Aangezien het kunstwerk het middel bij uitstek is om uit te drukken wat we niet
zien, is het vanzelfsprekend dat de roeping tot het kunstenaarschap niet opkomt bij
het zien van schone landschappen maar bij het begrijpen van schilderwerken. Een
musicus houdt van muziek, niet noodzakelijkerwijze van nachtegalen: een
beeldhouwer en een schilder hoeven evenmin te houden van landschappen of
modellen, maar wel van beelden en van schilderijen. Op 't ogenblik dat een man
ontdekt dat een kunstwerk hem toelaat meer uit te drukken dan er ligt in de louter
zichtbare werkelijkheid, wordt in hem de kunstenaar geboren.
Geboren uit de bewondering voor het kunstwerk, zal de kunstenaarsroeping zich
eerst en vooral openbaren in een nabootsen: hij wil dezelfde gebaren nadoen om
dezelfde magische krachten op te roepen. Aldus is hij werkelijk - Malraux legt er de
nadruk op - beïnvloed door zijn omgeving en kind van zijn tijd en van zijn cultuur.
Maar het eigene moet hij nog ontdekken, wanneer hij merkt dat die overgenomen
vormen niet ten volle uitdrukken wat hij in zich draagt. Zodra hij de strijd aanbindt
met de overgeleverde techniek, om haar te dwingen totaal in dienst te staan van de
persoonlijke visie, gaat hij zichzelf worden en eigen kunst voortbrengen. Het eigene
immers ligt niet in de continuïteit, wel in de breuk. De echte kunstschepping openbaart
zich in de strijd van een vorm die nog in hem sluimert, tegen
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de vorm die hij overnam. Meestal zal die eigen vorm zich eerst openbaren in de rand
van het tableau. Daar is de kunstenaar minder gebonden aan wat hem werd
overgeleverd; daar ook let hij minder op zichzelf en laat er zijn inspiratie en fantasie
vrije teugel. Wanneer hij geniaal genoeg is zodat in de rand het nieuwe kan
doorbreken, moet hij nog de moed en de durf hebben om wat hij in de marge ontdekte
te laten overheersen in het hele schilderij4). Op dat ogenblik staan we voor de echte
kunstschepping: het meesterwerk is de volle en adaequate uitdrukking van een
persoonlijk aangevoelde bovenzinnelijke werkelijkheid.
Op dat ogenblik aarzelt de meester niet meer: alles heeft hij veil om die eigen
aangepaste vorm te behouden. Voor de parel van zijn kunst geeft hij alle goederen
weg: zo gaf de Byzantijn met vreugde de Griekse levendigheid prijs om de
alles-overtreffende onaardsheid van zijn Pantocrator te veroveren; zo offerde de
Gandhara-artist de Apollinische vreugde aan de ingetogenheid van Boeddha; zo zag
de Romaans-Gothieke kunstenaar volgaarne af van de lieftalligheid van de
Saurectonos om Christus' god-menselijke waardigheid uit te drukken. Zo kon het
Rembrandt en Frans Hals, Manet en Van Gogh weinig deren dat ze stierven als
berooide stakkerds of werden uitgekreten als zonderlingen, omdat ze in de Nachtwacht
en de Regentessen, het Déjeuner en de Zonnebloemen ten volle hun eigen wezen
hadden kunnen uitspreken.
De kunstschepping van de enkeling zowel als van de gemeenschap, wordt beheerst,
na een periode van navolging - eerste enthousiasme voor de ontdekking der
mogelijkheden van het kunstwerk - door de worsteling die 't eigene in de plaats van
het oneigene stelt en geleidelijk overgaat in de beheersing van de vorm die de eigen
werkelijkheid totaal mededeelt.

La Monnaie de l'Absolu
Al de stijlen, die we tot nu toe bespraken leefden in het heden, omdat ze op een
bepaald ogenblik de uitdrukking waren van het diepste inzicht van de mens in het
absolute. Juist daarom waren ze onverenigbaar met de andere kunstvormen: die
andere vormen immers waren

4) De ontdekking door de kunstenaar van zijn eigen vormen in de marge van het tableau (vooral
bij El Greco, Tintoretto en Georges de Latour) en de omvorming der Grieks-Romeinse
vormen in de vormen van Byzantium, Gandhara en de Gothiek worden in enkele der
treffendste hoofdstukken van Malraux' werk beschreven. We kunnen de lezer er alleen naar
verwijzen, daar deze uiteenzettingen onmogelijk kunnen worden 'geresumeerd'.
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dragers van tegengestelde waarden, die eveneens beweerden absoluut te zijn!
Was men zich die tegenstelling niet bewust, dan waren de vormen slechts dood:
de Middeleeuwers gingen aan de Romeinse triomfbogen achteloos voorbij. Eén
enkele maal herkregen die tegengestelde vormen leven en betekenis. Dat geval deed
zich voor in onze cultuur. Onze tijd immers ontdekte het kunstwerk als kunstwerk
en kent daarom geen beschaving van het heden, omdat ons heden, ons ingebeeld
museum, volgepropt is met al de vroegere kunstvormen. Doch anderzijds beïnvloeden
wij dat verleden. Want nooit of nimmer laten we dat verleden gewoonweg her-leven,
we herscheppen het wel uit de fragmenten die we zelf kozen: niemand onzer kent
nog de bontbeverfde en de ongeschonden beelden van Phidias; maar de wit-marmeren
torsos die geen Griek ooit zag of vermoedde, hebben we tot een kunststijl herdroomd.
Doch nog verder reikt onze invloed: terwijl onze Westerse cultuur voor het eerst al
de kunstrichtingen aanvaardt en broederlijk naast elkaar zet, ondermijnt diezelfde
cultuur, overal waar ze doordringt, de geest waaruit die kunstwerken zijn gesproten.
Onze tijd dweept met de negersculpturen, maar doodt tegelijkertijd het geloof in de
geesten, dat aan die werken ten grondslag lag.
Die verhouding en wisselwerking tussen heden en verleden, veroorlooft ons een
zekere volheid te ontdekken in die kunstwerken: vol bewonderende verbazing
beschouwen we het stoere geloof der Middeleeuwen of de nooit-aflatende
eeuwigheidsdrang der Boeddhisten. Maar die volheid brengt ons geen verzadiging
meer, want de uitgedrukte volheid is niet de onze. We merken ongetwijfeld dat elk
dier kunstwerken zijn voldragen karakter ontleent aan de onweerstaanbare drang
waarmee de kunstenaar het absolute trachtte te omvatten, maar meteen zien we al
die absolute waarden - levend christendom en verstild Boeddhisme, primitief
geestengeloof en verfijnd Islamisme - als gelijkwaardige inspiratie-bronnen van de
kunst, allen gelijkmatig wortelend in het verleden. Onze instelling aanvaardt al die
absolute waarden in de kunstwerken uitgesproken, en dus worden ze alle met één
slag relatief.
Ondekt de moderne mens dan niets absoluuts meer in het kunstwerk? Jawel. Het
bewustzijn der relativiteit van al die waarden doet de zekerheid rijzen dat er een
diepere grond is, aan al deze werken gemeen, de grond die hun gelijkschakeling
mogelijk maakt: die grond is niets anders dan de absolute waarde van de kunst: en
van dat absolute zijn de kunstwerken de pasmunt!
De moderne mens brak resoluut met de Renaissance. De weergave
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van de zichtbare wereld en de uitbeelding van het louter-menselijke beheerst niet
langer zijn kunst. Voortaan gebruikt de kunstenaar weer de zichtbare wereld van
steen en kleur om daarin te vatten wat het zichtbare overtreft. Deze instelling verbindt
onze kunst met al de vroegere sacrale kunsten, omdat ook zij gelooft aan de
betrekkelijke waarde van de uiterlijke werkelijkheid. Doch ze wijkt van die sacrale
kunsten af door het bewustzijn dat al die vroegere waarden relatief zijn tegenover
de éne absolute waarde van de kunst zelf.
Onze cultuur - zo wijzen de kunstwerken uit - is geen uitdrukking van een
diep-menselijk gevoelen in een beschaving die op dat gevoelen gegrondvest is en
daarin zijn diepste wortels heeft geboord. Ze is de bewustwording van het relatieve
van alle vergankelijke en voorbijgaande absolute waarden, die slechts in de kunst
hun echte bestendiging vinden. Daarom is de 'burger' zo gekant tegen heel de
kunstenaars-bent, die hem tot klaarheid over zijn eigen toestand wil brengen: klaarheid
die hij niet wil aanvaarden omdat ze zijn beate berusting in de absolute waarde van
zijn tastbare 'werkelijkheid' bedreigt.
De kunstenaar echter, zich bewust dat ieder kunstwerk uiting is van één dier
voorbijgaande absolute waarden, ziet de grootheid van de mens en het mensdom
hierin dat het individu of de gemeenschap zijn eigenheid kan vastleggen in de negatie
van wat voorafgaat. De moderne mens komt ertoe de relativiteit van die pogingen
lucied onder de ogen te nemen om daarin de autonomie van de mens te bevestigen.
Ziende dat al die absolute waarden door de mens worden nagestreefd om de eigen
ontoereikendheid te verbergen, begrijpt hij dat ze de uiting zijn van wat de mens met
eigen krachten tot stand bracht. Ziedaar de grootste verovering van de hedendaagse
mens: in het kunstwerk komt hij tot het bewustzijn van zijn totaal eigenmachtige
scheppingskracht omdat hij in het kunstwerk de hele uiterlijke wereld kan dwingen
tot het uitspreken van zijn eigen bewuste eindigheid in de door hem gewilde
stijlvormen.

Oprecht getuigenis of juiste stellingname
Het meesterwerk van Malraux is een kunstwerk: het bewijst niet, het overtuigt. Daarin
ligt zijn kracht, daarin schuilt ook zijn gevaar. Hij neemt ons bij de hand, toont ons
de werken, wijst op onvermoede details, leidt ons weer verder en geleidelijk aan
groeit in ons de overtuiging: het is juist, het is waar... En toch is zijn conclusie
onaanvaardbaar!
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Deze tweespalt moet niet zozeer verklaard worden uit de sterke beklemtoning der
vrijheid van de mens. Dit element is wel zeer opvallend in Malraux' analyse van het
kunstwerk en blijft geheel in de lijn van het hedendaagse existentialistische denken.
Daarom kan men de neiging hebben Malraux van eenzijdigheid te beschuldigen,
waar hij beweert dat het wezen van de kunstschepping niet in de verbondenheid maar
in de breuk is te vinden. Nog in zijn laatste hoofdstukken legt hij er de nadruk op:
'het leven der kunst wijst niet op een éénlijnige ontwikkeling van het mensdom, maar
op de waaiervormige ontplooiing van al zijn mogelijkheden. De levende kunst is
opgebouwd uit een soms zeer strenge continuïteit, binnen een onherleidbare
discontinuïteit.'
Om deze fel-beklemtoonde passussen juist te begrijpen, mogen we niet uit het oog
verliezen dat Malraux zich kant tegen het determinisme van Taine, voor wie het
kunstwerk essentieel een 'product' was, en niet een schepping. Malraux' grootste
verdienste was het de rol der scheppende kracht - dit is toch wel de vrije, niet van
buiten uit gedetermineerde macht van de mens - in het volle licht te stellen. Anderzijds
is hij zich wel bewust van de rol der continuïteit: volgens hem toch wordt de 'roeping'
tot kunstenaar geboren uit het intuïtief aanvoelen van het wezen van het kunstwerk
in de kunstwerken die voorafgingen.
Om op de ware grond van de malaise bij de conclusie te stoten, moeten we dieper
graven: niet een element van Malraux' analyse maar het uitgangspunt zelf moet
critisch worden onderzocht. Waarom toch gaat hij uit van het kunstwerk om zijn hele
inzicht te staven? Omdat - zo zegt hij zelf - het kunstwerk bij uitstek de menselijke
scheppingskracht openbaart. Die studie zal ons dus leren wat de mens in zich draagt
als het totaal eigene. Maar is daarbij de hele mens in zijn diepste wezen geopenbaard?
Is dat eigene niet onontwarbaar vervlochten met het oneigene, - het gedetermineerde?
Het was voorzeker een moedige daad Taines eenzijdig en eng determinisme te
onttronen, maar is het wijs daartegenover de dictatuur van de vrijheid te stellen?
Volgens Malraux zelf, drukt het kunstwerk slechts de hoge droom uit van de mens
of van de gemeenschap: een beeld totaal verschillend van zijn leven. 'Hoe wreed een
tijd ook moge wezen, zijn stijl laat alleen zijn muziek tot ons doorklinken.'
Nu is weliswaar voor Malraux die aspiratie en die levensdrang naar hoger het
enig-belangrijke. Niet de uiterlijke gebeurtenissen uit het leven der artisten zijn van
tel - 'Niemand denkt eraan de tactiek
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van de Italiaanse veldtocht in verband te brengen met de echtbreuk van Joséphine,
noch de verandering van de gelijkheid van Maxwell met een avontuur van Einstein,
terwijl ieder 't erover eens is dat de verhouding van Goya met de hertogin van Alva
een rechtstreekse invloed had op zijn schilderkunst' - maar de gestage vorm die
gestalte geeft aan dat wat de kunstenaar als het absolute zag. 'De geschiedenis der
kunst in haar geheel, wanneer het gaat over de geniaalbegaafden, is de geschiedenis
der bevrijding. De kunst tracht het noodlot om te vormen in vrijheid.'
Zo wordt 't begrijpelijk waarom Malraux zijn conclusie uitsluitend opbouwt op
dat éne element der vrije schepping geopenbaard in het kunstwerk. Zolang hij zich
beperkte tot het constateren van feiten, konden we hem niets verwijten. Maar nu
vragen we hem met recht en reden: hoe zou de studie van het kunstwerk als
uitsluitende openbaring van de menselijke scheppingskracht - essentiële manifestatie
van de vrijheid - iets anders aan 't licht kunnen brengen dan menselijke - d.w.z.
relatieve waarden? De juistheid van Malraux' ontdekkingen, de oprechtheid van zijn
ontledingen, de verrijking van zijn inzichten worden hierbij niet in twijfel getrokken.
Slechts wanneer hij bij zijn besluit - en doorheen heel het werk weerklinkt dit besluit
als een grondthema - bevestigt dat de door hem ontdekte waarden alles zijn, en dat
zij door de mens voortgebracht, ook even relatief en beperkt zijn als de mens, brengt
hij ons op een dwaalspoor: hij springt over van de louter-beschrijvende naar de
ontologische orde.
'Alle meesterwerken stemmen overeen in hun afhankelijkheid van de fiere of
ingetogen dialoog die ze voeren met wat een kunstenaar als hoogste waarde in zijn
ziel meende te dragen. Dialogen die amper méér gebonden zijn aan de godsdiensten,
die hen verwekten, dan de Vita Nuova aan Beatrix Portinari of de “Tristesse
d'Olympio” aan Juliette Drouet. De godsdiensten zijn slechts de hoogste uitingen
van het menselijke, want zij die menen dat Christus de Christelijke kunst verwekte,
geloven niet dat Boeddhistische kunst door Boeddha werd verwekt, noch dat
Civaïstische vormen aan Civa ontsproten...'
Volgende feiten geven we graag toe, omdat ze waar zijn: het essentiële element
van de kunstschepping ligt in de totaal-eigene uitdrukking van de waarde die de
kunstenaar als absoluut aanziet; vele hedendaagse kunstenaars houden juist de kunst
voor die absolute waarde; daarom is voor hen de godsdienst relatief ten overstaan
van hun kunst. Maar we ontkennen ten stelligste dat men daaruit zou kunnen besluiten:
dus is het kunstwerk uitsluitend vrijheid; dus is de kunst alleen absoluut in haar
waarde; dus is de godsdienst relatief en slechts de
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hoogste uiting van het menselijke! Malraux begaat in deze dezelfde vergissing als
zovele existentialisten die uitgaande van de phenomenologische beschrijving plots,
door een niet-gerechtvaardigde extrapolatie, van de feitelijke toestanden overgaan
tot een noodzakelijke conclusie.
Is dit antwoord ook afdoende voor Malraux? We vrezen van niet. Onzes inziens
kan een beroep op een strenge logica, die het onderscheid
phenomenologisch-ontologisch rechtvaardigt, door Malraux slechts op een glimlach
onthaald worden. Hij zal er ons aan herinneren dat ons antwoord meer dan
tweeduizend jaar oud is - reeds Aristoteles had het gevonden - maar dat juist de
moderne mens radikaal genoeg is om ermee in te stemmen dat hij een absurd en
onlogisch wezen is. Waarom beroep doen op logica tegenover een absurd wezen,
dat regels opbouwt die niet eens bestaan?
Hier moeten we er wel op bedacht zijn, dat Malraux' inzicht niet het besluit is van
een logische redenering, maar de vrucht van een lange zoekerstocht en van een
diep-ingeworteld geloof - ook hierin gelijkt de moderne mens de sacrale kunstenaar
-. Tegenover een geloof baten geen stellingen of bewijzen, slechts zekerheden kunnen
de vorige zekerheden vervangen. Zo getuigde Malraux zelf in zijn Condition humaine:
'Quant au christianisme, son nouveau maître avait opposé non des arguments, mais
d'autres formes de grandeur, la foi avait coulé entre les doigts de Tchen, peu à peu,
sans crise, comme du sable' (p. 78).
Maar ook van dit standpunt uit kan deze studie leerrijk zijn. Te lang hebben we
gemeend dat ons katholiek levensinzicht meer een stelling dan een levenshouding
was. Daardoor zag men de 'katholieke stellingname' als één der vele mogelijkheden,
zodat haar waarde vanzelfsprekend relatief werd ten overstaan der andere. Toch
berust ons geloof essentieel op een openbaring waarvoor we buigen omdat ze ons te
boven gaat en niet op een philosophische stellingname waar we mee instemmen
omdat ze ons bevredigt. Slechts hij die met zekerheden - ook al zijn die zekerheden
de ondoorgrondelijke, door God geopenbaarde mysteries - de moderne mens tegemoet
treedt, zal zijn toenadering tot een wederzijdse verrijking zien uitbloeien.
Met deze dubbele nabeschouwing voor ogen, menen we dat het werk van André
Malraux, zo verrijkend om zijn veelzijdige documentatie en zijn diepzinnige ontleding,
ook in zijn conclusie ons een verdieping van eigen inzicht kan schenken. Al is de
stellingname niet aanvaardbaar, het oprechte getuigenis van de zoekende mens zullen
we dankbaar aanvaarden.
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Het drama der wereldgeschiedenis
door DR Jan M. van der Ven
OPNIEUW waren in 1950 een zeventigtal deelnemers en deelneemsters opgetrokken
naar Drakenburgh om zich daar enkele dagen (4-9 Sept. j.l.) te bezinnen op één van
de brandende problemen van onze tijd en zichzelf en elkander geestelijk te
herscheppen in de sfeer van onze Katholieke Volkshogeschool, die wij in enkele
jaren hebben zien groeien tot een machtig cultuurcentrum der Lage Landen.
Als thema had men gekozen: 'Het drama der wereldgeschiedenis'. Wat voor zin
heeft het leven en zwoegen nog voor enkeling, volk en wereld? Een vraag die slechts
laffe angst of ernstige overpeinzing kan wekken! Gelukkig de mensen, die in volle
bewustzijn van de hen overstelpende rampen, toch durven denken!
Daar Prof. Bellon, aanvankelijk met het leiderschap bekleed, verhinderd was, trad
zijn collega Prof. Rogier op als plaatsvervanger, om zich met veel tact en toewijding
te kwijten van zijn vermoeiende taak.
Als eerste spreker doet P. Dr Mod. van Straaten O.E.S.A. ons de heidense visie op
de geschiedenis verstaan. Er zijn natuurlijk talrijke heidense visies, maar de inleider
- een classicus - meent zich te moeten bepalen tot de visie van de Griekse mens op
het wereldgebeuren, omdat die één der steunpilaren vormt van onze Westerse cultuur.
Eerst wijst hij op de visie van drie historici. Herodotus ziet heel het menselijk
drama en zelfs elk feit tegen een goddelijke achtergrond. Het universele evenwicht
groeit uit de onderlinge jalouzie der goden.... Als tweede figuur brengt spr. Thucydides
naar voren, wiens critische geest het goddelijk ingrijpen verwerpt en de historie
verklaart door een wisselwerking van twee factoren: de 'γν μη' (rede) nl. en de
'τν χη' (toeval). De mens moet trachten zich door de rede zoveel mogelijk aan de
remmende werking van het toeval te onttrekken. Polybius eindelijk, determinist en
evolutionist, ziet het Romeins Imperium als een geschiedkundige noodzakelijkheid.
De 'μο
α' (fatum, noodlot) ligt in de aard der dingen en alles moet verlopen zoals
het verloopt. Zijn deze drie inzichten niet de neerslag van de Griekse levenshouding?
Misschien wel, maar zij zijn moeilijk te verenigen....
Hoe denkt de doorsnee-Griek echter over de zin van het historisch gebeuren? Dat
zal Homerus ons leren. Niet alleen omdat men een volk juist uit mythen en sagen
leert begrijpen, maar ook omdat de Griek tot in de Hellenistische tijd met Homerus
werd groot gebracht. In zijn
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wereld is het 'goddelijke' de oorsprong van het historisch gebeuren. Men vindt er
nochtans een zekere evenwijdigheid tussen het goddelijk en het menselijk toneel.
De mens bereikt slechts wat de goden bepalen. Soms echter kunnen gebeden en offers
de goden vermurwen hun plannen te veranderen. Vervolgens vindt men bij Homerus
nog de wet van het noodlot. Wel vaag, maar toch overheersend. Zelfs de goden zijn
er aan onderworpen. (Cfr. b.v. het weegschaaltje van Zeus, die hoopt dat het zal
doorslaan ten gunste van Achilles. Het mag niet zo zijn en Zeus constateert - tot zijn
teleurstelling - dat Hector zal zegevieren). Het is niet direct duidelijk welke rol de
mens nog kan spelen op dit schouwtoneel ofschoon hij toch geen marionet blijkt te
zijn van noodlot of godendom en zijn vrije streven wel degelijk een derde bepalende
factor is in de geschiedenis. Hij doet echter verstandiger de wil der goden te volgen.
In Homerus vinden wij dus drie factoren, waarvan de onderlinge verhouding niet
wordt gezien. Zij staan naast elkaar en een synthese is niet gevonden. Elke der drie
grote Griekse geschiedschrijvers brengt een der drie onderling onverzoenlijke facetten
naar voren.
In de oude geschiedenis is de mens nog slechts zwak ontwikkeld. Bij Homerus
b.v. bestaat bijna geen schuldbesef, dat eerst wordt gebracht door de Orphische
mysteriën. Socrates geeft de mens een ethisch ideaal, terwijl Plato ook een
godsdienstige zin geeft aan de wereld der verschijnselen (alias: de geschiedenis) die
wordt opgenomen in de wereld der Ideeën. De natuur-philosofen vóór hem en na
hem de Stoici zijn eerder a-religieus en geïnspireerd door het begrip 'μο
α'.
Daags daarna hield Prof. Dr J. Alfrink zijn inleiding: 'De bijbelse visie op de
geschiedenis'. Hij opende zijn voordracht met een paradoxale bemerking: 'Het is
even kentekenend als wonderlijk dat wij in het Oude Testament geen woord voor
'geschiedenis' aantreffen. Deze schijnbare tegenstelling wordt opgeheven door het
Joodse theocentrisme, dat in alles Jahwe als uitgangspunt neemt, omdat het zich
bewust is het 'uitverkoren volk' te zijn. Dan is er niets wonderlijks meer in het feit,
dat dit volk - bijna zonder contemporaine monumenten, maar in het bezit van een
uitgelezen schat van documenten - géén belangstelling aan de dag legde voor de
geschiedenis en dat deze onverschilligheid zelfs kentekenend is.... Alles wordt steeds
herleid tot Hem, die de geschiedenis maakt, het goede loont en het kwade straft. Zo
ziet men het pragmatisme groeien. De schrijver (of hij nu spreekt over het verleden
of schouwt in de toekomst) volgt dus slechts één lijn en grijpt steeds terug op de
Causa Prima, die op een gegeven moment het evenwicht zal herstellen. Daarbij
verliest men niet uit het oog, dat God
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lankmoedig is en soms eerst ingrijpt na een of meerdere beproevingen. Al met al
geldt het adagium dat Jahwe de tijd heeft....
God heerst bovendien over de andere volkeren. Men kent de sarcasmen van Isaïas,
Jeremias etc. tegen Babylon en Egypte b.v. Dat zijn slechts uitingen van het rotsvast
vertrouwen in Jahwe. Het is waar dat deze opvatting niet uitsluitend bij de Joden
wordt aangetroffen. Ieder volk heeft immers zíjn 'god'. Er bestaat nochtans een
verschil van motivering: In Israël is de cultus een morele plicht.... Jahwe is en blijft
de Universele God. Men vergete niet, dat Israël overtuigd is een uitverkoren volk te
zijn! De bevrijding uit Egypte en de intrede in Canaän (het beloofde land!) zijn van
die uitverkiezing de twee voornaamste bewijzen. Het is waar dat dit 'theocentrisme'
een tamelijk materialistische opvatting van de 'Messiaanse Belofte' niet uitsluit. De
Messias werd gedacht als een vorst, die Israël groot zou maken op aarde.... Zo hebben
zelfs de apostelen Christus gezien.... Maar het verbond tussen Jahwe en Israël bestond
en zo ook de eschatologische visie. Rotsvast vertrouwen ondanks alles en geen blind
toeval of grauw fatum. De evolutie is rechtlijnig, want gefundeerd op de
heilsovertuiging, waaraan men geen te chauvinistische betekenis mag hechten1).
In de visie van het Nieuw Testament wordt het accent natuurlijk enigszins verlegd.
(Er bestaat geen uitverkoren volk meer!) Maar ook deze visie is rechtlijnig en kent
dezelfde eschatologie. De Heer der Kerk is de Heer van het wereldgebeuren. Christus
regelt de geschiedenis (cfr. Apocal.: Het Lam, dat successievelijk de zeven zegels
opent).
Daarna besprak P. Dr E. Hendrikx O.E.S.A. ons de heerlijke, ja providentiële figuur
van S. Augustinus, die tijdens de vervreemding van Oost en West, tot in de 13e eeuw
de voornaamste steunpilaar zou worden van het wijsgerig en theologisch denken der
Kerk.
Geen geschrift van Augustinus heeft zo'n ver reikende invloed gehad als zijn 'De
Civitate Dei', waarin zijn visie op de geschiedenis naar voren wordt gebracht en dat
na de Bijbel het meest gelezen boek is van de Middeleeuwen. Ook in de nieuwe tijd
heeft Bossuet zich bij zijn 'Discours sur l'histoire universelle' rijkelijk door 'De
Civitate Dei' laten inspireren, terwijl zelfs Aug. Comte nog Augustinus' meesterschap
erkent. Vooral vanaf zijn bekering zien wij hem worstelen met problemen betreffende
de Voorzienigheid, de genade, de vrije wil, de oorsprong van het kwaad, de
erfzonde.... Wij maken zijn geestelijke

1) Cfr. Joël II-32, (III-5): Dan zullen allen worden behouden, die de naam van Jahwe aanroepen,
want op de berg Sion en in Jerusalem zal redding zijn. Zie ook: Rom. X-13.
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groei mee van pelagiaan tot semi-peligiaan en zien hem al worstelend belanden in
het juiste christelijke besef van onze in het heilswerk algehele afhankelijkheid van
God. Terecht zegt Augustinus in zijn 'Nalezingen': 'Bij de oplossing van dit vraagstuk
is weliswaar gezwoegd ten bate van de vrije wilsbepaling van de mens, maar de
genade van God heeft overwonnen' en hij voegt er aan toe, dat de duidelijke tekst
van St. Paulus hem niet toeliet tot een andere conclusie te komen. 'In deze woorden,
die Augustinus ruim 20 jaar na het gebeuren neerschreef', zegt spr., 'trilt nog de
emotie na, die deze worsteling met de H. Schrift en met zich zelf voor hem
meegebracht had'. En toch bleef Augustinus vasthouden aan de vrijheid van de
menselijke wil als aan een geloofsgegeven en een psychologisch feit. Wij
doorschouwen hem in zijn waarachtige grootte, wanneer hij weet te buigen voor dit
ondoorgrondelijk mysterie.
'De stad (staat) Gods' omvat 22 boeken en werd in de jaren 413-426 door
Augustinus geschreven op verzoek van de tribuun Marcellinus, ter verdediging van
het Christendom, dat opnieuw aansprakelijk werd gesteld voor de rampen die de
wereld onderging. Het probleem waarvoor Augustinus zich hierbij gesteld zag was
Gods Voorzienigheid en de gehele mensheid in verleden, heden en toekomst.
Men weet dat Augustinus gestaan heeft op de grens van een cultuur. Het was de
tijd der 'volksverhuizingen'. Het was zeer juist gezien van P. Hendrikx ons te wijzen
op de visie die Augustinus daarop heeft gehad. Aanvankelijk was ook hij overtuigd,
dat het einde van het Romeinse Rijk, het einde van de wereld betekende. Maar de
gedachten van de stad Gods hebben zijn gezichtskring verwijd en vanaf 419 zien wij
hem volhouden dat er nog vele andere volkeren tot de Heilsboodschap van Christus
geroepen zijn. Het is goed dit te bedenken bij het zien der gevaren die Europa thans
bedreigen. Dit is nodig om vóór alles christelijk te durven denken en te blijven
medewerken aan een grotere bloei van Gods Rijk. Het andere is bijzaak.
De laatste inleiding van Dinsdag was die van Prof. Dr Post: De Middeleeuwse visie
op de geschiedenis en het Rijk van de H. Geest (het derde rijk) van Joachim van
Fiore. Ik zal er maar recht voor uitkomen: deze inleiding heeft mij teleurgesteld.
Prof. Post liet zich op zeer critische (om niet te zeggen: sceptische) wijze uit over
de z.g. 'Middeleeuwse visie'.
'Is die uitdrukking gerechtvaardigd?' vroeg spr. zich af. 'Het schijnt van niet', zeide
hij, 'want ofschoon men wel over enige vaste normen beschikt (invloed van S.
Augustinus en vooral: de eenheid door het
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Geloof....), zijn er toch te veel schakeringen in ruimte en tijd om hier van een eigen
visie te kunnen spreken'. Het is een delicaat probleem. Ik wil hier slechts wijzen op
het feit dat Dr van Straaten O.E.S.A. er in geslaagd is de klassieke visie op de
geschiedenis naar voren te brengen. Zeker, hij werd in het voordeel gesteld, doordat
voor hem - zowel in de ruimte als in de tijd - een veel grotere beperking mogelijk
was. Maar daar tegenover staat, dat hij zijn factoren niet tot een synthese heeft kunnen
herleiden, terwijl de Middeleeuwen beschikken over de eenheid in het Geloof en
juist daardoor wellicht een eigen (want providentiële) visie op de geschiedenis
bezitten.
Al heel gauw begon spr. met het tweede punt van zijn inleiding: Joachim v. Fiore.
Het is mij een raadsel hoe zij, die dit programma overigens zo kundig hebben
samengesteld, hun keuze op deze zonderling hebben laten vallen. Prof. Post zelf zag
zich gedwongen er op te wijzen, dat híj dit onderwerp niet had gekozen.... Wij zullen
het kort maken met deze fantast uit de 12de eeuw, die eerst kluizenaar, later
kloosterling was. Een exegeet, die zich o.a. ophield met getallensymboliek. De Vader
is het O.T., de Zoon het N.T. Vanaf Abraham begint echter het voorbereidend rijk
v.d. Zoon. Vader en Zoon vallen dus tijdelijk samen (gedurende 42 geslachten....).
Een geslacht duurt echter 30 jaar. Dus dient het 3e rijk, dat v.d. H. Geest, ook 42 ×
30 jaar na Chr. aan te vangen; d.i. in 1260. Heeft hij dit alles openlijk verkondigd?....
Zijn onrust blijkt uit het feit dat hij voor zijn dood alles heeft onderworpen aan het
oordeel v.d. Kerk, die in 1311 deze troebele leer veroordeelt (Conc. v. Vienna). Toch
heeft hij volgelingen (Joachimieten), die aannemen dat het Corpus Mysticum wordt
voortgezet door de Orde v. S. Franciscus.... Zeer juist zegt Prof. Post dat de
originaliteit van een leer niet van belang is, zolang die leer zelf ons niet dichter brengt
bij de waarheid.
Mgr K. Bellon sprak over: 'Jan Baptist Vico, een onbegrepen grote en zijn Scienza
Nuova'. Hoe ver staat J.-B. Vico niet af van zijn landgenoot Joachim.... Niet alleen
in de tijd (hij verschijnt ruim 5 eeuwen later op het toneel), maar vooral door zijn
gedachte! Ofschoon Vico een ernstig christen is, bereidt hij - onbewust - de breuk
voor der providentiële beschouwing der geschiedenis. Deze visie was begonnen bij
Augustinus, terwijl Bossuet haar laatste aanhanger van formaat is geweest. In zijn
'Principi di una scienza nuova' (1725) tracht Vico de algemene trekken te bepalen
die men bij de ontwikkeling van alle volkeren kan waarnemen. Hij laat bij dit
onderzoek alle bovennatuurlijke gegevens buiten beschouwing, omdat hij uitsluitend
de natuurlijke
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wetten van het wereldgebeuren wenst bloot te leggen. Zo is hij de voorloper geworden
van de 'wijsbegeerte der geschiedenis', die door J. Burckhardt (19e eeuw) werd
aangeduid als centaur (mensenkop en paardenlichaam). Dat de Middeleeuwse visie
zodoende wordt stuk geslagen, kan voor de historicus niet verrassend zijn. Reeds de
Renaissance en de Humanistische beweging hadden haar een hevige schok gegeven.
De tweede schok was gekomen van de kant der Reformatie. En ook Descartes had
meegewerkt aan de bloei van het Naturalisme (3e schok). Zeker, hij was Katholiek
en boog nog voor de theologie; maar het was een buiging ten afscheid.... Men weet
b.v. hoe Cartesius en na hem Leibniz hebben gepoogd een verbroedering tot stand
te brengen tussen Christendom en Chinese cultuur. Het is interessant te constateren
dat Vico in zijn 'Scienza nuova' aldus ongemerkt beïnvloed wordt door dezelfde
Descartes, die hij zo fel heeft bestreden van wege zijn 'Idées claires et distinctes'.
Deze ideeën kunnen volgens Vico slechts van dienst zijn in de wis- en natuurkunde,
maar niet in de philosofie. De wijsgeer immers moet een wroeter zijn in donkere
gebieden en zich niet te gemakkelijk laten leiden door heldere begrippen....
Dan schetst Dr Boerenbach ons de radicale breuk met de providentiele beschouwing
der geschiedenis: Voltaire, Condorcet, Comte.... De spr. zelf is zich bewust dat zijn
opdracht uitermate zwaar is en ook de verslaggever beseft dat het verre van eenvoudig
is Dr Boerenbach's inleiding in kort bestek samen te vatten. Laat ik beginnen met
een woordje van critiek. Deze beschouwing was nl. te uitvoerig en gecompliceerd,
terwijl juist bondigheid en eenvoud de essentiële kenmerken moeten zijn van de
voordrachten der Kath. Volkshogeschool. Er was hier geen tekort aan originele
vindingen en bemerkingen, maar een teveel.... Men miste iets van die beperking,
waardoor over het geheel een grotere duidelijkheid gaat stralen. Ook moet het mij
van het hart, dat deze visie wel zéér pessimistisch aandeed. Is het juist b.v. dat de
mens na de eeuwen van empirisme, rationalisme en idealisme zijn roeping niet meer
kent en God niet meer ziet? De mens heeft gedeeltelijk gebroken met de Providentie,
het moge zo zijn.... Maar vergeet spr. niet, dat het christenplicht blijft te geloven, dat
de Providentie niet breken zal met de mens?
Na een wel zeer breed opgezette inleiding over de steeds groeiende vervreemding
tussen God en mens in de 17e eeuw, zegt spreker dat de denkende mensheid omstreeks
1700 haar aanslag pleegt op Gods Zoon; geleidelijk aan zal dan een beschaving, die
eens Christelijk was, zich ledigen van zijn werkelijke waarden....
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Voltaire valt het Christendom aan onder de leuzen: 'terug naar de natuur!' en 'het
geloof is een mythe!' Velen worden met liefdeloosheid geslagen, zodat niet alleen
Voltaire, maar ook nobeler rationalisten (Montesquien b.v.) op ostentatieve wijze
het woord 'charité' uit de vocabulaire der nieuwe wijsbegeerte konden bannen om er
termen als 'bienfaisance' en 'humanité' voor in de plaats te stellen. Beseffen wij, wat
dát zeggen wil?....
Condorcet zoekt naar een wetenschappelijke rationalisatie. Een goede wet moet
goed zijn voor allen. Er bestaat een 'absolu': een blijvende menselijke natuur, waarvan
de zedelijke constitutie de onuitputtelijke rijkdom is die de wereld ons biedt.
Condorcet streeft naar een open moraal, stelt zich te weer tegen schijnheiligheid en
ziet de godsdienst als het grootste kwaad.
Aug. Comte is een genie zegt Dr B. die waarschijnlijk het meest samenhangend
systeem heeft opgebouwd sinds Spinoza. Zijn uitgangspunt is sociologisch: hij wil
de maatschappij herordenen, door de mensen tot eenheid te brengen. Daarom zoekt
hij langs rationele weg een systeem van algemeen aanvaarde waarheden vast te
leggen, die het voorwerp van een wetenschappelijke demonstratie kunnen zijn voor
de denkende élite en een voorwerp van geloof voor de massa. Wij hebben echter te
doen met twee plannen: 1. het positieve (alles is betrekkelijk; zéér juist, zolang men
blijft binnen het kader v.h. natuurlijke) 2. het theologisch-metaphysische. Hoe strookt
dat? Wat moet men opofferen? Wij moeten streven naar het deel-uitmaken van de
Mensheid; naar de verschrikking dus van een providentieloze mensheid. Wij staan
alleen, geworteld in de positivistische gedachte.
'Wachter, wat is er van de nacht?' vraagt de mens in zijn eeuwige onrust om door te
dringen in het mysterie van de tijd. Nu er geen profeten antwoorden richt de Christen
zich tot de theologen, ('kleine profeten') zegt Prof. Mag. O. Thils uit Leuven, bij het
begin van zijn prachtige inleiding over 'De Katholieke visie op de geschiedenis'.
Reeds dadelijk stelt hij het probleem: 'Heeft de geschiedenis van het tijdelijke een
zin, d.w.z. een waarde?' De antwoorden zijn tweeërlei: 'Neen' zeggen de
'eschatologische' theologen, waaronder men rekent P. Daniélou, L. Bouyer, in zekere
mate ook P. Congar, vele orthodoxe theologen en protestantse denkers, zoals Barth;
kortom allen die beheerst zijn door een dualistische, laat ons zeggen Platonische
wereldvisie. 'Ja' zeggen zij die worden aangeduid als 'theologen van de Incarnatie'
(Teilhard de Chardin, Malevez, Fessard, Féret, Thils...).
Een zeer vooraanstaand 'eschatoloog' is P. Daniélou, volgens wie
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het Christendom in de geschiedenis en de geschiedenis in het Christendom is. Het
Christendom incarneert zich in iedere beschaving, zonder er zich mee te
vereenzelvigen. De Kerk moet immers elke cultuur die zij aantrekt als een kleed,
steeds weer afleggen wanneer die cultuur ten ondergaat. Het Christendom zelf is
eeuwig en onveranderlijk.... (Platonische participatie, dus....). Spr. vraagt zich af, of
hier niet een tekort aan incarnatie is en verwijst naar het woord van O. Cullmann:
'Het docetisme was de grote ketterij der oudheid; het tast niet alleen de persoon van
de Heer aan, maar ook zijn werk'.
'Vervolgens', zegt Daniélou, 'is de geschiedenis in het Christendom'. En men is
geneigd te vragen, wat dan nog de zin is van de huidige tijdelijke orde. Daniélou
antwoordt en herneemt het beeld van S. Irenaeus 'in een nieuwe betekenis'. 'De
profane geschiedenis is gelijk aan de rank, de Kerk aan de tros. Als de tros rijp is,
moet de rank maar weggeworpen worden. Maar tussen de winter van de rank en de
zomer van de tros ligt de lente waarin de tros in bloem de rank nodig heeft om door
haar gedragen te worden'. En dan 'kan de wereld gerust voorbijgaan, zijn doel is
bereikt'.
Maar welke zijn nu de meningen der incarnatie-richting? Van de theologen dus
die een zin aan de geschiedenis geven?
De meest omstreden persoonlijkheid is hier P. Teilhard de Chardin. Wanneer men
als geleerde het reële in evolutie beschouwt, dan ziet men een constante. In haar
vooruitgang koppelt de evolutie over het algemeen haar procédé van synthese aan
een processus van discontinuiteit. Welnu, tot op dit ogenblik althans, is de
voornaamste discontinuiteit deze geweest die plaats greep bij het verschijnen van de
mens. Met hem verscheen de geest, begaafd met zijn essentiële eigenschappen:
totaliserende gedachte, nadenken, vrijheid. Maar daarna? Welke is de mogelijke
toekomst der evolutie? De wijsgeer immers mag niet aannemen dat zij kan stilstaan
of achteruit gaan.... Wij zijn dus op weg naar een hogere eenheid, naar een nieuwe
synthese, die van de geestesgemeenschap; niet de übermensch gaat geboren worden,
wanneer de biologische evolutie door een sociale zal worden afgelost, maar de
mensheid. Alleen de liefde zal daar de éénmakende band kunnen zijn. Doch de liefde
is iets buitengewoon persoonlijks en zo lijkt het dat het mensdom zich slechts dan
tot een gemeenschap zal kunnen samenbinden, indien het zich verenigt rond een
'hyper-persoonlijk centrum'. In andere woorden de opwaartse gang van de mensen
vindt slechts zijn eindterm in God door de liefde.
Tot slot - wij moeten ons beperken - een korte samenvatting van
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een schets ener theologie der geschiedenis zoals die door Prof. Thils zelf wordt
gegeven2). Vanuit het standpunt der openbaring wordt de gehele wereldgeschiedenis
beheerst door de invloed van de Geest Gods, die de schepping wil spiritualiseren en
deze van de Satan die zich tegen dit goddelijk plan verzet. De definitieve triomf van
de Geest is verzekerd en Hij begon reeds zijn werk hier op aarde. Dit 'geestelijk werk'
wordt concreet in waarden van eenheid, katholiciteit, heiligheid, kracht, vrede.
Bovennatuurlijke waarden op de eerste plaats! Maar ook zichtbare en georiënteerde
vertolkingen dier bovennatuurlijke goederen. Een bepaalde vorm van eenheid,
universalisme, spiritualisme enz. is dus de omzetting in de tijd van de bovennatuurlijke
greep van de Geest....
Prof. Nota S.J. heeft op bevattelijke wijze gesproken over de 'Wereldgeest van Hegel'.
Het is geen eenvoudige taak de leer van deze dikwijls duistere meester ('Nur einer
hat mich verstanden und der hat mich miszverstanden....') door een niet speciaal
wijsgerig gehoor te doen verstaan. Spr. heeft zich echter uitstekend van zijn taak
gekweten.
Zoals Prof. Nota terecht opmerkt wordt de denkwet 'these-anti-these-synthese'
(die men o.a. reeds bij neoplatonici, S. Thomas en Fichte kan signaleren) ál te dikwijls
als een origineel-Hegeliaanse vinding beschouwd. Wel moet erkend worden, dat
men bij Hegel een uiterst scherpe toepassing aantreft van deze triade. Zo is hij
gekomen tot een systeem dat in volledigheid misschien door geen enkele wijsgeer
wordt overtroffen. Hij kan slechts denken in 'systeem': 'Het ware vormt een geheel'.
Het element der waarheid moet ieder denker opsporen in zijn eigen systeem én in
het denken überhaupt.
De triade is niet rechtlijnig, maar bestaat in een schommelbeweging, die als
uitgangspunt de these (werkelijkheid 'an sich') kent, als reactie daartegen overslaat
naar de antithese (werkelijkheid 'für sich') om door een verzoening van beide
momenten te komen tot de synthese (in und bei sich; an und für sich). Het stelsel in
zijn geheel is zo de ontplooiing in triaden.
Hegel is determinist. De wereld is steeds in wording en ontwikkelt zich volgens
bepaalde logische wetten. Hiermee rechtvaardigt hij zijn geschiedphilosofie. De
mens groeit immers naar meer geestelijke wijsheid, d.i. naar meer zelfbewustzijn. Dr Chr Lannoy O.F.M.Cap. hield een inleiding over 'De visie op de geschiedenis
van K. Marx en het huidige Communisme'. Hij begon met een woord van A. Comte
te citeren: 'Materialisme is de tendenz

2) G. Thils, Théologie des réalités terrestres. II Theologie de l'histoire, Brugge, Desclée, 110
blz.
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om door het lagere het hogere te verklaren'. Op zijn weg van Idealisme naar
Materialisme neemt Marx Feuerbach als gids, de atheïst die verkondigt: 'De mens
schept God'. Tevens wordt zijn geest beïnvloed door drie positivistische ideeën, die
opgang maakten in zijn tijd: 1. 'transformatie van de energie'. 2. 'cel als grondslag
van het organisme'. 3. 'biologisch transformisme'.
Marx is een idealistische strever naar sociale verbetering van het proletariaat. Een
denker is hij niet. De geschiedenis wordt volgens hem gemaakt door de massa, niet
door de scheppende genieën. Stoffelijke krachten zijn niet onveranderlijk, maar
worden gedreven door immanente dialectiek. Zijn leidende triade is kapitaal proletariaat - beloofde rijk (synthese). Voor Hegel was, in zijn idealistisch stelsel,
ieder probleem opgelost. Maar Marx wil handelend optreden; ingrijpen, niet slechts
interpreteren.
Er bestaat echter Communisme en Communisme.... De geest van privaat eigendom
moet worden uitgeroeid en vervangen door collectief bezit. De Staat zal verdwijnen
om te worden tot een ideale gemeenschap, die echter niet onmiddellijk na de Staat
zal komen. Er zullen nl. twee stadia zijn: 1. Het stadium, waarin de mens nog niet
volwaardig zal worden behandeld. 2. Het stadium van de volwaardige mens.
Voordat de mensheid 'het beloofde rijk' kan binnengaan, moet zij dus nog passeren
door een soort van vagevuur.
Het grote probleem voor Marx is steeds geweest: Welke verhouding moet er
bestaan tussen materialisme en spiritualisme. Hij spreekt zich daaromtrent dikwijls
tegen. Wel schijnen zijn hoofd- en eindbedoelingen te zijn: zedelijk en geestelijk.
De onderbouw is echter eerder materialistisch. Naast Marx stond Engels,
materialistisch wijsgeer, naar wie Lenin, die een zekere wijsgerige inslag bezat vooral
opzag. Wel schijnt Lenin de eind-thesis prijsgegeven te hebben. En Stalin? Die ziet
niet zeer ver. 1. De Partij is voor hem de historisch geworden waarheid 2. Als synthese
van Kapitaal en Proletariaat schijnt hij te streven naar een
Russisch-nationaal-Communisme.
Donderdagavond voerde Dr J. Springer het woord op Drakenburgh. Hij is daar
geen onbekende. Het onderwerp dat hem werd toegewezen, was: 'Zin of zinloosheid
van de geschiedenis in het Existentialisme'.
Werkelijke wijsbegeerte ontstaat door een zekere verwondering die de denker doet
zoeken naar het grote verband en een tip van de sluier doet lichten. Alle verwondering
draagt weer een speciale schakering, een bijzondere gestalte, vooral in het
existentialisme dat verschillend is bij Marcel, Jaspers, Heidegger, Sartre, enz.
Catastrophale rampen kunnen doorgaans tweeërlei reacties uitlok-
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ken. Zij werpen de mens in een uitzinnige drang naar genot of stemmen hem tot
overweging, tot ernstig nadenken. Het existentialisme van onze dagen splitst zich
dan ook in twee overheersende richtingen. Het legt zich aan banden of is volstrekt
bandeloos. Het heeft dan ook twee stamvaders, die beiden behoren tot de vorige
eeuw, waarin zij de komende doodstrijd van onze cultuur reeds voorvoelden.
Kierkegaard zegt ons, dat het Rijk van Christus niet van deze eeuw is en er doet
zich bij hem een onvergelijkelijke existentiële verwondering voor. Men leze b.v.
'Die Krankheit zum Tode', waarin zich een vertwijfeling openbaart aan zich zelf en
aan zijn wereld.... Men vindt hier een subtiele dialectiek, die qualitatief verschilt van
die van Hegel. Hegel was abstract, Kierkegaard concreet. Ook bij Nietzsche wordt
er gephilosofeerd uit vertwijfeling....
Reeds Kierkegaard is radicaal in zijn onnavolgbare ironie tegen het Christendom.
Zijn critiek is immanent: 'God laat niet met zich spotten', terwijl Nietzsche zelf in
de plaats van God wil treden en zegt: 'God is dood'. Bij Kierkegaard blijft de
vertwijfeling open. Voor eigen besef, was hij los van God, terwijl hij worstelt om
Hem te hervinden.... Hevige godverlatenheid! Kan het ons bevreemden dat deze
denkende Deen uit godsdienstige gezindheid spuwt op de verburgerlijkte Christen
van zijn tijd?
Bij Nietzsche daarentegen mondt de vertwijfeling uit in egocentrisme. Men mag
hem echter niet eenzijdig zien. Hij is een diep denker met wie wij niet zo maar kunnen
afrekenen. Wanneer hij zich uitspreekt over de geschiedenis, ontdekken wij bij hem
een ongelooflijk grote belezenheid, die teruggaat tot de voorhistorie. Overal ziet hij
in de geschiedenis een diepe zin, vooral in Griekenland. Is zijn zingeving zinvol
genoeg? Hij ziet geen andere wereld dan de tijdelijke en zo heeft hij - bruisend en
niet decadent! - getracht het tijdelijke te vereeuwigen, omdat hij aan het eeuwige
twijfelde. Subliem, ofschoon negatief is zijn existentialisme. Hij waagt de wanhopige
poging aan de zinloosheid zín te geven.... Waanzinnig is hij gestorven omdat hij de
oplossing van het probleem heeft gezocht waar die niet te vinden was. Hij blijft
niettemin een hartstochtelijk zoeker, die wellicht enger met Kierkegaard verwant is
dan men doorgaans aan wil nemen. Bij Heidegger vindt men veeleer resignatie....
Bij Sartre: walging.... Bij Nietzsche opstand van iemand die zich leven ziet in een
godvergeten tijd.
Dr M.C. Smit (gepromoveerd a.d. Vrije Univ. te A'dam) hield Vrijdagmorgen de
laatste inleiding: 'De moderne protestantse visie op
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de geschiedenis', welke hij voornamelijk trachtte te verklaren door het naar voren
brengen van vier vooraanstaande figuren.
1. De Amerikaan R. Niebuhr, voor wie het ethisch-sociale hoofdzaak is, heeft veel
belangstelling voor de geschiedenis. Deze is zeker niet zinloos, want het Koninkrijk
Gods brengt haar in vervulling. Er bestaat dus een hechte band tussen beide.
Eschatologie is voor hem niet het einde, maar wat buiten de geschiedenis ligt.
2. K. Barth daarentegen staat eerder wantrouwend tegenover de geschiedenis. Het
Woord Gods is God zelf. Maar God is vrij en vormt dus géén element van de
geschiedenis. Dit Woord handelt fragmentarisch.... Eén openbaring: In Christus-Jezus
alléén. Het geschapenzijn is een distancie-beginsel. Prof. Groot zegt terecht: 'Geen
zin bij Barth, buiten God'. Barth ziet genade en goede werken als blijvende in Gods
Hand. Slechts later zal de voleinding plaats hebben. Nú heeft de geschiedenis geen
zin in zichzelf, maar als wijzend naar Christus.
3. Dr A.A. van Ruler is aanvankelijk Barthiaan. Kuypers cultuurvisie brengt de
reactie. Hij denkt vanuit het einde (patrologisch denken). Het is cultuur die gekerstend
wordt. Het is de Geest die de geschiedenis schept. 'Hoezeer het Koninkrijk Gods
eschatologisch van aard is, het is niet minder soteriologisch en dáárop gericht, dat
de mens, in zijn historische existentie, geréd wordt'.
4. Oscar Cullmann ziet de zin van het tijdelijke niet. Christus heerst ondanks alles
over dat wat in de Hemel, op de aarde en onder de aarde is. Hij staat dichter bij K.
Barth. Cullmann is moeilijk te volgen.
In zijn zeer bondige samenvatting wees Prof. Rogier er op, dat niet wat de antieken
zelf dachten vooral van belang is hier, maar veel meer het feit dat wij in staat zijn
gesteld te beseffen welke de invloed van die antieke cultuur is geweest op de moderne
visie. De middeleeuwse visie (voor zover men daarvan spreken kan) vindt zijn eenheid
in het Geloof. Vrij snel zijn wij gekomen tot Comte en Nietzsche. Wij staan voor
het positivisme, dat meent dat de mens zichzelf als doel heeft. Men heeft ons het
zinloze van de geschiedenis (van het leven) voorgehouden, dat als een vloek zou
blijven drukken op onze planeet.
Wij moeten echter onze plaats kennen en de overtuiging met ons dragen, dat de
Rots van Petrus ook tegen atoombommen bestand zal zijn. Hetgeen ons natuurlijk
niet ontslaat van de plicht naarstig te zoeken naar nieuw materiaal, waardoor wij
onze medemensen en hun die na ons komen de mogelijkheid kunnen bieden een
oplossing te zoeken van het vreselijke raadsel waarvoor de huidige cultuurcrisis ons
heeft gesteld.
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Azië voor de keuze
door Dr A. Thomas
Verwerf de genegenheid van het volk en gij zult het Rijk verwerven.
Ta-hio, X, 5.

1. Betekenis van Azië
ZOZEER is de Europese mens vertrouwd geraakt met de gedachte dat het
wereldtoneel door het blanke ras wordt beheerst en zozeer is hij gefascineerd door
de reuzenstrijd die thans door de twee machtigste vertegenwoordigers van dit ras
wordt gevoerd (en waarbij hij zich ten nauwste betrokken weet), dat hij geneigd is
de betekenis van de kleurlingen en onder deze ook van de Aziatische volkeren, te
onderschatten.
Het Korea-conflict heeft onder meer tot gevolg gehad ook hierin verandering te
brengen: Azië staat opnieuw in het centrum van de internationale belangstelling.
Vanaf het ogenblik dat China zich actief in dit conflict begon te mengen werd het
duidelijk dat het hier een der menigvuldige aspecten gold van het specifiek Aziatisch
probleem. Velen hebben het gevaar begrepen van een Aziatische politiek die zich
uitsluitend op het militaire plan zou bewegen. De vraag wordt gesteld: Gaan wij ook
ditmaal de oorlog winnen en de daaropvolgende vrede verliezen? Of nog: Moet de
zege in Korea worden afgedwongen ten koste van een nederlaag in het grootste deel
van Azië? Het antwoord lijdt geen twijfel: Alle inspanningen concentreren op zuiver
militaire praestaties is de kortste weg naar een rampspoedig einde. Het communisme
steunt niet op wapens alleen. Wij kunnen dit evenmin.
Op het kritisch moment verhieven dertien Aziatische en Arabische natiën hun
stem om een vredelievende oplossing van het conflict te bereiken. Het kon weinig
baten. Maar het bewijs was geleverd dat Azië een eigen standpunt inneemt en dat
dit standpunt, zonder communistisch te zijn, nochtans niet noodzakelijk samenvalt
met dat van de Westerse volkeren.
Er is de laatste jaren dikwijls sprake geweest van een derde macht. Bedoeld werd
Europa, waarvan de politieke, economische en strategische betekenis van onmiddellijk
groot belang is. De toekomst zal echter leren of Azië en voornamelijk Zuid Oost
Azië, op lange termijn niet van even grote betekenis zal zijn.
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Niet alleen zal het ontwaken van Azië uit zijn eeuwenlange slaap in de geschiedenis
als een der grote feiten zoniet als de grote gebeurtenis van de twintigste eeuw worden
beschouwd, maar van de weg die Azië zal opgaan zal bovendien de algemene
physionomie der menselijke samenleving binnen zeer weinige decennia grotendeels
afhangen.
Er mag een derde wereldoorlog uitbreken; er mag daarna wellicht nog een vierde
de bloedige reeks komen aanvullen; er mag gebruik gemaakt worden van
atoomwapens of van andere nog meer verwoesting zaaiende wapens die het menselijk
genie en de zogenaamde wetenschappelijke vooruitgang heeft voortgebracht: Azië
zal blijven.
Want met zijn twaalfhonderd millioen mensen - de helft van de wereldbevolking
- verspreid over een eindeloze uitgestrektheid, is Zuid-Oost Azië vrijwel onkwetsbaar.
De vitaliteit van zijn bevolking is gaaf gebleven. Zij is tegen lijden en ontbering
bestand. Haar stoffelijke behoeften zijn klein. Des te groter is haar
recuperatievermogen. Ze is vervuld met een grote geestelijke kracht die wortelt in
een oude en zeer verheven cultuur, in haar oorspronkelijke vorm doordrenkt van
broederlijkheid, verdraagzaamheid en gemeenschapszin.
In het bitter conflict dat de wereld verdeelt, heeft Azië nog niet definitief stelling
genomen. Wel schijnt India zich aan te sluiten bij de Westerse democratieën; wel
schijnt China de voorkeur te schenken aan een communistisch experiment. Noch in
het een noch in het ander geval kan hier van een satellietstaat sprake zijn die slaafs
de richtlijnen van een vreemd land zal volgen. Azië gaat zijn weg.
Bewust van hun materiële en maatschappelijke achterstand, zullen de Aziatische
volkeren zich niettemin in zekere mate laten leiden door de ideeën, methodes en
systemen die de macht en de welvaart van andere natiën hebben bevorderd. Zij zullen
ze naar eigen hand kneden en ze aan hun eigen behoeften en eigen wezen aanpassen.
In die zin is het waar dat Azië voor de keuze staat. Zal het in laatste instantie naar
het communisme of naar de Westerse democratische instellingen overhellen?
Het is voorbarig die vraag waarvan zoveel afhangt te beantwoorden. Maar reeds
is het mogelijk te gissen door welke overwegingen de Aziatische volkeren zich zullen
laten leiden. Hoe hun keuze van buiten kan worden beïnvloed volgt daaruit vanzelf.

2. Nationalisme
Eenieder weet het: geheel het streven van Azië staat in het teken van het zogenaamde
nationalisme. Pandit Nehru heeft er onlangs
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plechtig aan herinnerd: bewegingen die geen rekening houden met dit nationalisme,
of ze communistisch zijn of niet, hebben geen kans op succes. In casu dekt het
nationalisme een tweevoudig en overigens onderling nauw verwant streven: het
weren van elke vorm van buitenlandse contrôle en het bevorderen van al wat de
bestaande sociale wantoestanden en de economische ellende kan verhelpen.
Ideologieën zijn aan deze doelstelling ondergeschikt. Westerse beschavingsvormen
en maatschappelijke instellingen, evenzeer als communistische beginselen en
methodes kunnen als middelen, maar slechts als middelen, tot het nationaal heil
worden aangewend en dit zal ook gebeuren in de mate waarin ze aan de Aziatische
noden beantwoorden en tastbare resultaten blijken op te leveren.
Azië wordt een 'test-case', Want de ietwat simplistische voorstelling als zou het
communisme vooral dáár gedijen waar ellende heerst, is slechts verantwoord in zover
niet-communistische instellingen of methodes ondoelmatig blijken om die ellende
te lenigen.

3. Xenophobie
Nu moet wel worden opgemerkt dat het Westen t.o.v. Azië in een relatief ongunstige
positie verkeert. Al te gemakkelijk wordt uit het oog verloren dat de Westerse mens
voor de Aziaten nog steeds als een soort van barbaar, zij het dan ook een militair
goed uitgeruste en technisch zeer bedreven barbaar wordt beschouwd. Een barbaar
die, misbruik makend van zijn momentele technische superioriteit, heerschappij heeft
gevoerd over het Oosten om zich zijn natuurlijke rijkdommen toe te eigenen en de
bevolking met alle middelen te exploiteren. Dat het blanke ras tot het vormen van
deze mening enige aanleiding heeft gegeven is maar al te waar. Het hoeft daarom
niet te verwonderen dat iedere vorm van imperialisme of van kolonialisme door Azië
verafschuwd wordt en wel zodanig dat het ieder aanbod, hoe belangeloos ook,
vanwege diezelfde blanken met het grootste wantrouwen onthaalt.
Niet zo heel lang geleden ontsnapten de Amerikanen nog aan deze xenophobie,
waarschijnlijk omdat zij zelf het kolonialisme brandmerkten en hun kritiek aan het
adres van de imperialistische mogendheden niet spaarden. De V.S.A. bezaten toen
nog een zeer grote reserve van 'goodwill'.1).
Zo werd in 1942 door het Institute of Pacific Relations, vergaderd

1) Vgl. Wendel Willkie, One World.
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te Mont Tremblant (Canada), vooral het Brits imperialisme gehekeld. De kritiek ging
uit van afgevaardigden van India, China, de Philippijnen, Korea, Canada en...... de
V.S.A..
Op de Lucknow-conferentie van hetzelfde Institute, begin October 1950 gehouden,
en waaraan 15 landen deelnamen - de U.S.S.R. en China echter niet - richtte zich de
scherpste kritiek tot de Amerikanen, precies op het ogenblik dat deze de grootste
offers brachten om de vrijheid van Korea te verdedigen. Zij werden er van beschuldigd
Azië te willen overweldigen, niet met de oude militaire methodes maar door subtiele
financiële practijken. Zij werden er van verdacht gemaakt Azië te willen gebruiken
om hun eigen belangen te dienen en dit continent te willen maken tot een strijdperk
waar men zich ongehinderd alle verwoestingen kon veroorloven.
De New-York Times merkte klagend op dat het wel zeer moeilijk is deze verwijten
te aanvaarden juist in een tijd dat de V.S.A. bloed noch geld sparen om Azië te
verdedigen en er de levensvoorwaarden te verbeteren; dat het ontmoedigend is als
egoïst en als imperialist te worden bestempeld wanneer men met alle middelen strijd
voert tegen het communistisch totalitarisme.

4. Westers onbegrip
Men mag aannemen dat dit wantrouwen en dit onbegrip niet door alle
verantwoordelijke politieke leiders en met name niet door de gezagsdragers in India
gedeeld wordt. Maar algemeen is de indruk dat de Amerikaanse ideeën en methodes
niet aan de Aziatische noden beantwoorden. Men oordeelt dat de Amerikaanse
beschaving de commerciële waarden te hoog en de sociale waarden te gering schat.
Niet geheel ten onrechte: in een land waar de gemiddelde levensstandaard
uitzonderlijk hoog is, voelt men niet de behoefte om de vrijheid van de sterken te
beperken met het doel een minimum van sociale rechtvaardigheid ten bate van de
zwakken te waarborgen2).
Het pogen de Angelsaksische politieke tradities en instellingen zonder
overgangs-periode in Azië over te planten is een onderneming die even hopeloos is
als de economische en sociale problemen aldaar met het Amerikaanse
free-trade-systeem te willen oplossen. De ideologische onbekwaamheid om de
specifiek Aziatische noden met passende middelen te verhelpen is ongetwijfeld de
Achilles-hiel van de Amerikaanse politiek ten overstaan van het Osten.

2) Vgl. A. Toynbee in Civilisation on Trial.
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Deze onbekwaamheid - hoe begrijpelijk ook bij een volk dat nooit met dergelijke
problemen heeft te kampen gehad en wiens gebrek aan inzicht in de Aziatische
psychologie spreekwoordelijk is, - leidt tot jammerlijke vergissingen. Het is waar
dat de omstandigheden dikwijls ongunstig waren. Zo zagen de Amerikanen zich
verplicht het corrupt regime van Tsjang-Kai-Sjek te steunen. Honderden millioenen
dollars werden zonder enige contrôle ter beschikking van zijn regering gesteld omdat
het indammen van het communisme de meest dringende taak was. Zo trad Amerika
op als een anti-communistische, echter niet als een pro-Aziatische mogendheid. Erger
nog: de ongecontroleerde steun van de V.S.A. ging in feite vooral naar dat gedeelte
van de bevolking dat, vasthoudend aan zijn klasse-voorrechten, geen begrip had voor
en zelfs gekant was tegen de zó noodwendige sociale en economische hervormingen.
In Korea waren de omstandigheden niet gunstiger. Hoezeer ook de Amerikaanse
tussenkomst, in het raam van de Uno, hier gewettigd was, ze kon alleen maar in het
voordeel van de regering van Sygman Rhee uitvallen, waarvan zeker de zwakheden
aan de Amerikanen zelf voldoende bekend waren.
Samenvattend kan worden gezegd dat de kansen op succes van de Westerse politiek
ten overstaan van Azië belemmerd worden door een zwaar koloniaal verleden, door
de onmogelijkheid om de westerse instellingen in Azië over te planten, door het
gebrek aan passende oplossingen voor de aldaar bestaande economische en sociale
problemen en door het vrij ongelukkig optreden van de Westerse mogendheden
gedurende de laatste jaren.

5. 'Challenge'
De positie van de Sowjet-Unie is juist omgekeerd. Het is moeilijk zich ten volle
rekenschap te geven van de aantrekkingskracht die voor de Aziaten van dit land
uitgaat. Rusland was arm en zwak. Nu is het politiek sterk en economisch goed
ontwikkeld. De metamorphose voltrok zich zonder buitenlandse hulp, behalve
technische. Het is de verwezenlijking van de droom van alle Aziatische natiën. De
Sowjet-Unie heeft geen bittere koloniale herinneringen nagelaten. Ze heeft integendeel
aanzienlijk bijgedragen tot het slagen van de Chinese revolutie, Sun-Yat-Sen, de
vader dier revolutie, stond in nauw contact met Moskou. Tsjang-Kai-Sjek heeft de
band verbroken. Maar wie betreurt het heengaan van Tsjang-Kai-Sjek. De Sowjet-Unie
biedt
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China simplistische maar concrete oplossingen aan. Haar propaganda tegen
federalisme en tegen imperialisme raakt de gevoelige snaar van de 'gewone man' in
Azië.
Het communisme heeft vooral de twee belangrijkste volksgroepen voor zich weten
te winnen: de landbouwbevolking door het lokaas van de landbouwhervorming en
de intellectuele jeugd door beroep te doen op haar vaderlandslievende gevoelens
tijdens de krijgsverrichtingen tegen Japan en later door het handig uitbuiten van de
onbekwaamheid en van de tekortkomingen van de binnenlandse politieke stelsels.
In China is het nu zo ver dat jonge Chinezen die in de V.S.A. hun opleiding hebben
genoten officiële ambten bekleden onder het regime van Mao-Tse-Tung. 'We have
supplied the trained technicians, the communists have supplied the new order that
makes use of them. This is an index of our own ideological inadequacy to meet the
problems of social change in Asia'. Aldus de gedesabuseerde uitlating van een
Amerikaanse universiteitsprofessor, vertrouwd met de Aziatische vraagstukken. 'De
communistische orde in China, zo gaat hij verder, heeft fundamenteel nieuwe
gedachten en methodes, die wij, tot ons groot gevaar, onderschatten. Onder deze
noemen wij het gebruik van de moderne verkeerstechniek, het gecentraliseerd
partij-apparaat, de monopolistische propaganda-machine en het netwerk van
regelmatige en geheime politie. Dit alles vormt een totalitair contrôle-systeem dat
doelmatiger werkt dan wat dan ook in China's verleden.... De vaderlandsliefde van
de Chinese boeren en arbeiders wordt gekanaliseerd en in dienst van de natie gesteld.
Verhoogde productie, ontwikkeling der industrie voor defensiedoeleinden worden
als doel van de nationale inspanning vooropgesteld. Het zijn even zovele geldige
vormen van nationalisme. Dit communistisch systeem kan worden toegepast op ieder
Aziatisch gebied dat in gelijkwaardige politieke en sociale omstandigheden verkeert.
Een onveilige boerenstand, een ontevreden intellectuele jeugd, de hoop op
economische ontwikkeling en op nationale hernieuwing effenen de weg voor het
communisme'3).
Het mag waar zijn dat ook de regering van Peking met grote moeilijkheden te
kampen heeft: de landbouwhervorming heeft niet altijd en overal tevredenheid gewekt;
de verkaveling is dikwijls te ver gedreven; het leger en de administratie kosten duur;
de belastingen zijn te zwaar; de buitenlandse hulp voor economische wederopbouw
is onvoldoende; de werkeloosheid stelt haast onoverkomelijke problemen

3) John K. Fairbank, The problem of Revolutionary Asia, in Foreign Affairs, October 1950.
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en men durft er niet aan te denken tot demobilisatiemaatregelen over te gaan; de
xenophobie doet zich ook tegenover de Sowjet-Unie gelden en de akkoorden met
dit land gesloten herinneren sterk aan de 'ongelijke behandeling' van het verleden.
Toch valt het niet te loochenen dat momenteel de voorsprong van de U.S.S.R. in
Azië op politiek en sociaal-economisch gebied even onrustbarend is als haar militaire
voorsprong ten overstaan van het Westen.

6. 'Response'
Het spreekt vanzelf dat deze toestand niet kan verholpen worden met zuiver militaire
actie, die zou gericht zijn op het bezetten van alle strategische punten en een daarmee
samengaand verlenen van steun en wapens aan alle mogelijke vijanden van het
communisme, zonder onderscheid, en zonder rekening te houden met nationale
susceptibiliteiten. Dit zou een wanhoopspolitiek zijn die onvermijdelijk voeren zal
tot het spoedig uitbreken van een wereldconflict, waarbij Azië grotendeels aan de
zijde van de Sowjet-Unie zal staan.
Het is moeilijker maar het verdient de voorkeur de militaire actie tot een minimum
te beperken en alle krachten te concentreren op het bestrijden van de grondoorzaken
van het communisme. Elke daad die bijdraagt tot het verbeteren der
levensvoorwaarden en tot verwezenlijking van de maatschappelijke rechtvaardigheid
en van stabiele regeringsvormen is een overwinning van de Westerse democratie op
het totalitaire communisme. Omgekeerd is elke daad die de conservatieve 'happy
few' in Azië steunt en de ellende van boeren en arbeiders bestendigt, een overwinning
van het communisme4).
In dit verband kan het belang der toepassing van het zogenaamde IVe punt van
Trumans buitenlandse politiek, die de ontwikkeling der economisch achterlijke
gebieden beoogt, niet genoeg worden onderstreept.
Van Britse zijde werd een stout programma voor 'Coöperatieve economische
investering in Zuid en Zuid-Oost Azië', het zogenaamde Colombo-plan, uitgewerkt.
Het is een Commonwealth-plan dat op 28 November 1950 bij het Lagerhuis werd
ingediend. Het zou over zes jaar lopen en vooral de modernisering van de landbouw
en van het verkeer, eventueel ook van mijnbouw en nijverheid beogen. De volgende
landen zouden er van profiteren: Ceylon, India, Pakistan, de

4) Vgl. Rt. Hon. Lord Pethick-Lawrence, Asian Renaissance, in The Contemporary Review,
October 1950.
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Maleise federatie, Singapour, Noord Borneo, en Serawak. Zij vertegenwoordigen
samen 425 millioen inwoners. De financiering van het plan zou 1.868.000.000 pond
sterling vereisen, waarvan 868.000.000 £ van het buitenland wordt verwacht. Men
rekent op staatsleningen geplaatst op de kapitaalmarkt, op leningen door internationale
instellingen, op kredieten verleend door staten aan staten en op rechtstreekse
investering. Het eerste punt van het programma is: door middel van irrigatiewerken
de bebouwbare oppervlakte met 17% te verhogen, de productie van graangewassen
op te voeren met 10% en de beschikbare electrische drijfkracht met 67%.
Dit is het eerste grootscheepse antwoord van de democratiën op de communistische
uitdaging.
Al het mogelijke moet gedaan worden om het lot van de 'gewone man' in Azië te
verbeteren en zijn genegenheid te winnen. Economische maatregelen volstaan daartoe
niet. Zij moeten aangevuld worden met sociale hervormingen die alleen kunnen
worden doorgevoerd door stabiele regeringen, samengesteld uit staatslieden die
begrip hebben en gevoel voor de noden van hun volk.
Ten slotte is het volstrekt noodzakelijk dat de banden tussen de Aziatische en de
Westerse volkeren nauwer worden toegehaald. Om dit doel te bereiken is een beter
begrip bij de Westerlingen voor Aziatische standpunten en behoeften ten minste
evenzeer vereist als het verspreiden in Azië van Westerse techniek, ideeën en
organisatievormen. Een grote ideologische inspanning aan beide zijden is de conditio
sine qua non voor het verwezenlijken van een vruchtbare samenwerking onder landen
en volkeren die wél als gelijken naast elkaar staan op het plan van het volkenrecht,
maar wier economische en militaire ongelijkheid een niet te ontkennen realiteit is.
Doelmatiger misschien dan door officieel optreden kan de toenadering in de huidige
omstandigheden door privé-personen en instellingen, door uitwisseling van studenten
en professoren en door ontwikkeling van particuliere handelsbetrekkingen worden
bevorderd. Met officiële steun, discreet verleend, kan aldus een waar apostolaat van
de democratische idee worden opgebouwd.

Besluit
In de strijd om Azië beschikt het Westen slechts over vrij ongunstige stellingen. Het
oogst thans wat het vroeger gezaaid heeft. Er bestaat ook een immanente gerechtigheid
onder de volkeren. Gods molen maalt langzaam.
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Heden kan niemand voorzien hoe Azië verder zal evolueren. Het gevaar dat het in
verkeerde uitersten zal vervallen is al te natuurlijk om niet te worden gevreesd. Bij
de keuze der middelen om zijn economisch, sociaal en politiek verstoorde evenwicht
te herstellen zal het zich echter vooral door realistische overwegingen laten leiden.
De enige kans van het Westen om Azië voor zich te winnen, ligt in het voorstellen
en het toepassen van middelen en methoden, die de communistische in waarde
overtreffen.
Daarbij mag vooral het overgevoelig Aziatisch nationalisme niet uit het oog worden
verloren.
De grote kunst van de rijk bedeelde bestaat hierin dat hij zijn milde gift door de
arme weet te doen vergeven. Dit geldt ook voor de natiën.
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Toneel kroniek
Toneel in Nederland
door Jan Ros S.J.
VIER maanden (September-December) zijn een te korte tijd om te kunnen overzien
of beoordelen, welke uiteindelijk de gevolgen zullen zijn van de veranderingen, die
tegen het einde van het vorig seizoen de toneelwereld in beroering hebben gebracht.
De Haagse Kunststichting is toen uit het Centraal Coördinatie Bureau getreden, dat
na lang tasten en zoeken na de oorlog was opgericht en waarin de Nederlandse
gesubsidiëerde toneelgezelschappen (Amsterdams Toneelgezelschap, Comedia,
Haagse Comedie, Nederlands Volks Toneel, Rotterdams Toneel) en de Nederlandse
Vereniging van Toneelkunstenaars zich georganiseerd hadden. Dit Bureau had wel
niet zijn doel bereikt, waarover trouwens de belanghebbenden het niet in alles eens
waren, maar toch een stabilisatie bewerkt, die vroeger onbekend was. Hiernaast heeft
het Vrije Toneel onder leiding van Cor en Anton Ruys altijd een eigen positie
ingenomen. Door de oprichting van de Nederlandse Comedie, die vooral door vroegere
leden van Comedia wordt gevormd en waarvan Johan de Meester, Guus Oster en
Han Bentz van den Berg de leiders zijn, is nog een groep ontstaan, die haar eigen
weg gaan kan.
Na een niet al te gelukkig debuut heeft dit nieuwe gezelschap door enige zeer
belangrijke opvoeringen artistiek zijn bestaansrecht en -reden bewezen. Dit was ook
te verwachten, gezien de samenstelling van het gezelschap en de figuur van de ook
aan onze Vlaamse lezers bekende, veelzijdige Johan de Meester, die, zeker van zich
zelf, op de eerste plaats kunstenaar is in de engere betekenis van dit woord en in de
keuze van zijn repertoire een fijn gevoel heeft voor wat onze tijd vraagt. Daarbij legt
hij zich naar eigen getuigenis niet de beperking op, die de vraag meebrengt naar wat
de auteur van een stuk heeft gewild en waarom, maar vindt alleen belangrijk, hoe
deze zijn intenties verwezenlijkt heeft.
Aan Comedia, dat een ogenblik door het verlies van vele bekwame artisten in haar
bestaan bedreigd scheen, heeft de leider Cor Hermus een aantal kunstenaars weten
te verbinden, die tot dan toe een engagement hadden bij andere gezelschappen, zodat
men in zekere zin kan zeggen, dat het conflict op de rug van derden is uitgevochten.
Vooral het Rotterdams Toneel is verzwakt uit deze strijd te voorschijn gekomen. De
Haagse Comedie, die na veel moeilijkheden Paul Steenbergen heeft teruggekregen,
bracht in het eerste deel van dit seizoen reeds een stortvloed van premières. Het
Amsterdams Toneelgezelschap onder de consciëntieuze leiding van van Dalsum, die
gedurende geheel zijn loopbaan een voorkeur getoond heeft voor het grote repertoire
en het

Streven. Jaargang 4

513
actuele, en aldus zich zelf de moeilijke opgave heeft gesteld toneel te brengen van
deze tijd, dat ook geestelijke en blijvende waarde heeft, is nog niet goed op gang
kunnen komen.
De kwaliteiten van drie der hier genoemde leiders en regisseurs zijn reeds uitvoerig
besproken in de toneelkroniek van dit tijdschrift, die een overzicht geeft van een
vroeger speelseizoen (Augustus 1949). In het bijeenzetten van zakelijke gegevens,
zoals hierboven gebeurde, behoeft alleen nog gewezen te worden op het oprichten
van enkele gezelschappen, die zich vooral tot doel stellen artistiek verantwoord toneel
te brengen aan de jeugd van allerlei leeftijd en vorming, de Stichting Onderwijs
Toneel 'De Gong' in den Haag en de toneelgroep van en voor jonge mensen 'Puck'
te Amsterdam. Deze laatste groep, kinderachtig van naam, maar in daden degelijk,
verenigt een aantal jonge acteurs en actrices onder auspiciën van Comedia en wordt
ook door andere gezelschappen gesteund. Een bewijs, dat ook het beroepstoneel zich
er van bewust is geworden tijdig voor de vorming van een toekomstig toneelpubliek
te moeten zorgen. Want de belangstelling voor het toneel, kort na de bevrijding in
Nederland wellicht groter dan ooit, is in niet weinig plaatsen wederom aanzienlijk
verminderd. Zonder publieke belangstelling kan echter geen enkele kunst, maar zeker
het toneel niet leven.
Het klinkt enigszins paradoxaal, maar naast gebrek aan publiek bestaat er, zeker
in de hoofdstad, ook een gebrek aan schouwburgruimte, genoeg geoutilleerd voor
de opvoering van een stuk, dat door zijn bezetting en montage enige eisen stelt.
Daardoor bereiken soms de beste prestaties van enige gezelschappen niet het publiek,
dat er belangstelling voor heeft. Een soort vicieuze cirkel.
De helft van een seizoen, waarin de namen van Vondel, Shakespeare, Molière,
Tsjechof, Strindberg, Wilde en O'Neill op de programma's voorkomen, maakt op het
eerste gezicht zeker geen ongunstige indruk. Daarnaast hebben Het wederzijds
huwelijksbedrog van Pieter Langendijk en Goldoni's De knecht van twee meesters
uit het vorig seizoen hun plaats op het repertoire behouden.
Met Vondel's Joseph in Dothan als opvoering voor de leerlingen van de middelbare
scholen heeft 'Puck' een keuze gedaan, die gebleken is niet boven de krachten van
deze groep te liggen. De strijd van de wrede Levi, die daden wil zien, en de sluwe
Simeon, die langs de weg van intrigues zijn doel hoopt te bereiken, tegen de
zwakkelingen, de goed bedoelende, maar laffe Judas en Ruben, die tevergeefs tegen
zijn zwakheid strijdt, geeft een bijna nooit verslappende dramatische spanning, die
de spelers tot bezieling gedwongen heeft. Joseph zelf blijft, niet geheel zonder schuld
van de dichter, wat zoetelijk; wij kunnen in hem moeilijk de jonge man zien, zoals
Anton van Duinkerken hem in een meesterlijke inleiding tekende, 'jong, oorspronkelijk
en vroom', zich van een taak en roeping bewust. Het is de Voorzienigheid, die heel
zijn leven en al zijn daden leidt, want, door zijn broeders verworpen en verkocht, is
hij een voorafbeelding van Christus. Voor zijn

Streven. Jaargang 4

514
broeders blijft dit verborgen, de Arabier leest het geïmponeerd uit Joseph's hand af,
de reien bezingen deze Goddelijke bedoeling. Dit aspect van het stuk kwam in deze
voorstelling niet tot zijn recht. Ook de moeilijke, soms wat gewrongen en duistere
reien bevredigden niet, maar in haar geheel was ondanks enkele zwakke plekken de
opvoering in een sober en suggestief decor van een zeldzame bewogenheid en
werklust. Zij verdient in breder kring bekend te worden en werpt de vraag op, of de
zogenaamde onspeelbaarheid van onze grootste dichter niet voor een gedeelte op
een legende berust. En kan zij ook geen aansporing zijn om Vondel geen vreemde
te laten blijven bij het beroepstoneel, juist met de stukken, die rondom en na de tijd
van Joseph in Dothan ontstaan zijn en waarin de dramatische kracht van de dichter
is toegenomen en hij zijn karakters scherper weet te omlijnen? Men speelt dan werk,
dat is verantwoord en dat niet minder succes zal hebben dan sommige stukken uit
het moderne repertoire, die nu worden opgevoerd en zeer spoedig weer van het
programma verdwijnen.
Het toneel in Nederland heeft altijd een verheugende belangstelling voor het werk
van Shakespeare getoond en deze belangstelling heeft gewoonlijk bij het publiek
veel weerklank gevonden. En daarbij heeft men zich niet altijd tot alleen de bekendste
werken van deze onsterfelijke toneeldichter behoeven te beperken. Dit seizoen heeft
reeds Twee Edellieden van Verona gebracht bij het Nederlands Volks Toneel, De
getemde Feeks van het Amsterdams Toneelgezelschap en Leer om leer bij de
Nederlandse Comedie. Een interessante combinatie voor hen, die zich door H.B.
Charlton's aantrekkelijke beschouwingen in zijn Shakespearian Comedy laten
overtuigen om in deze drie stukken een ontwikkeling van de dichter te zien naar zijn
grote meesterwerken op het gebied van het blijspel. Daarbij gaat Charlton uit van de
kunstenaar; bij Shakespeare zeker nog zo'n verkeerd uitgangspunt niet.
Met Twee Edellieden van Verona had het Volks Toneel aanzienlijk boven zijn
krachten gegrepen. Op een ideale zomeravond in een prachtig openluchttheater kon
het enige voldoening schenken; in een zaal echter komen de zwakheden van de
uitvoering al te sterk aan het licht.
De getemde Feeks heeft al vele malen de harten van het publiek weten te veroveren.
Ook bij de voorstelling van dit blijspel, door het Amsterdams Toneelgezelschap vlot
en bewegelijk, soms zelfs uitbundig en luidruchtig gegeven, heeft het publiek zich
vooral voor de pauze opperbest geamuseerd met Petrucio, die fors en doortastend de
feeks met haar eigen middelen temt temidden van het rumoer, door het trio aanbidders
van Bianca en hun bedienden tot verhoging van de vrolijkheid veroorzaakt. Het peil
van sommige van zijn vroegere Shakespeare-opvoeringen heeft van Dalsum met
deze voorstelling echter niet bereikt en als een bijzondere prestatie of gebeurtenis
kan zij dan ook niet worden beschouwd.
Wel is dit het geval met de opvoering van Leer om leer, door de Nederlandse
Comedie in de vertaling van Gerard den Brabander onder regie van Johan de Meester
gebracht. Dit prachtige stuk met zijn diepzinnige betekenis, sereen, strak en waardig,
maar tegelijkertijd rauw, grillig en dwaas, verbindt diepe ernst en uitbundige
kluchtigheid. Als
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monnik verkleed gaat de hertog door dit blijspel der gerechtigheid en der reinheid
met zijn aanklacht tegen aanmatiging der macht en verleiding der zinnelijke begeerte
en regelt het lot van zijn plaatsvervanger en zijn onderdanen tot een blij einde, dat
echter alleen ten koste van zware beproevingen en veel leed wordt bereikt.
De voortreffelijke regie, vol fantasie en leven zoals ook de costuums en het decor,
de zeer sterke bezetting van ongeveer alle rollen, de gave eenheid en het grote
evenwicht van een bijna perfect samenspel maken de opvoering van dit zelden
gespeelde werk tot een stralend geheel. Men kan tegen de vertaling in korte berijmde
verzen gerechte bezwaren naar voren brengen en ik zou haar liever een bewerking
noemen, maar levendig is zij, warm, beeld- en klankrijk, soms echter zeer triviaal.
Dit werpt ook de enige vlek op deze voorstelling, die allesbehalve voor kinderen
bestemd is. Want een gedeelte van het publiek reageert op de grappen en
uitdrukkingen, die de grens van het obscene naderen of overschrijden, op dusdanige
manier, dat het daarmee bewijst, dit stuk en het spel niet waard te zijn.
Veel minder dan Shakespeare worden bij ons de Franse klassieken gespeeld en
vooral sedert de oorlog is de Franse cultuur steeds meer voor de Angelsaksische op
de achtergrond geraakt. Het is daarom een verdienste van het Rotterdams Toneel De
Vrek van Molière op zijn repertoire te hebben genomen. Hierdoor heeft ook Ko
Arnoldi de gelegenheid gekregen tot een zeer mooie uitbeelding van de veeleisende
hoofdrol, al kan men zich deze tegelijk belachelijke en beklagenswaardige figuur
minder goedmoedig voorstellen. Het is daarom jammer, dat, doordat te veel rollen
onder het vereiste peil bleven, zijn eenzaamheid soms meer treurig dan tragisch was,
zoals men ook de levendigheid van het geheel, door de decorbouw bevorderd, dikwijls
eerder bewegelijkheid noemen moest. Een bevredigende eenheid is niet het resultaat
van deze overigens zeer verzorgde opvoering geworden en het is onduidelijk gebleven,
waarom hieraan een Franse regisseur is te pas moeten komen.
Wederom heeft de in Rome werkende Russische regisseur Peter Scharof bij
Comedia een stuk van Anton Tsjechof gebracht. Deze opvoering van Oom Wanja is
belangrijk, maar zij is geen evenement geworden als die van De drie Zusters het
vorig jaar. Beide werken voeren ons terug naar de grauwe jaren van vertwijfeling en
sombere droefgeestigheid rond de eeuwwisseling op het platteland en in de
provinciesteden van Rusland, waar het leven scheen stil te staan. De intelligentia
probeert haar verveling en ellende in kaart spelen en wodka drinken te vergeten; de
besten onder hen snakken naar lucht in een verstikkende atmosfeer, proberen zich
te verzetten en zien met pathetische hoop uit naar een verre toekomst, die verbetering
zal brengen. Hun bestaan en omgeving schildert Tsjechof met begrip, sympathie en
medelijden wekkende humor. De sfeer en rust, hiervoor gevorderd, heeft de schrijver
beter weten te bereiken in De drie zusters dan in Oom Wanja, dat onder merkbare
invloed staat van het tien jaar oudere De Bosduivel. Een opvoering moet deze sfeer
suggereren door exquis gevariëerde nuances van actie en toon. Blijkbaar had dit jaar
de regisseur zijn spelersmateriaal niet altijd zo in zijn hand, dat overal de
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wel bijna volmaakte schoonheid, ons vroeger door Scharof geschonken, kon worden
bereikt.
Reeds de elementaire kracht, waarmede August Strindberg in zijn Dodendans
dramatische spanning doelbewust en machtig opbouwt, wettigt een opvoering van
dit werk. Met eenvoudige middelen roept hij een somber dreigende en tragisch
meeslepende atmosfeer op in de vestingtoren-gevangenis, waar de demonische drang
om elkaar te haten bij man en vrouw de aandrang verstikt om hun lot te ontlopen.
Huis clos van Sartre roept herinneringen op aan deze Dodendans - de slotwoorden
van beide spelen zijn hetzelfde - maar terwijl Strindberg mensen schept, bedenkt
Sartre een situatie en herinnert zich dan, dat hij in dit bedenksel ook nog mensen
inwringen moet. Het kan geen ogenblik twijfelachtig zijn, welk van de twee methoden
werkelijk groot toneel tot resultaat heeft gehad.
Voor sterke karakterspelers biedt het stuk dankbare mogelijkheden en het is daarom
te begrijpen, dat grote toneelspelers zich getrokken gevoelen tot de moeilijke opgave,
die dit werk, waarin slechts drie spelers optreden, stelt. Johan Schmitz in de rol van
Kurt, die in de strijd tussen man en vrouw, deze momenten van menselijke ellende,
betrokken wordt, maar er toch eigenlijk buiten blijft staan, Charlotte Köhler als Alice
en Albert van Dalsum als de kapitein, hebben, de laatste geheel het stuk door, allen
in enige prachtige speelscènes, voor een avond groot toneel gezorgd. Het meest
werden zij waarschijnlijk nog geremd door de opvatting van de regisseur, die volgens
de toelichting op het programma in de beide hoofdfiguren tenslotte 'een bijna nederige
mildheid' wil laten ontstaan. Maar deze Dodendans is een stuk zonder uitzicht.
De stukken van Oscar Wilde en met name zijn De ernst van Ernst schijnen op
directies en regisseurs een blijvende aantrekkingskracht uit te oefenen. Dit seizoen
bracht de Haagse Comedie dit blijspel onder regie van Paul Steenbergen. In met
parfum overgoten spot typeert de schrijver de high-life van zijn tijd, waar
zelfingenomenheid, zelfverzekerdheid, rijkdom en goede smaak in uiterlijkheden
vanzelfsprekende dingen waren, die innerlijke leegte en een doelloos bestaan
camoufleren moesten. In tegenstelling met b.v. Molière of Goldoni wordt Wilde
dikwijls meegesleept door zijn eigen vernuft, zodat een vuurwerk van woorden over
alle mogelijke onderwerpen flonkerend uiteen spat, maar het dramatisch plan op de
achtergrond geraakt.
De elegante personen, die Wilde op het toneel zet, doen een reeks zeer absurde
dingen. De tegenstellingen, die hierdoor ontstaan, dienen de schrijver om als toneel
zijn ironie uit te drukken. Alles wat in een opvoering naar de klucht toe gaat, bederft
deze indruk. Veel in de voorstelling bij de Haagse Comedie benaderde uitstekend
de stijl, door de auteur bedoeld, maar door enkele merkwaardig clowneske
uitglijdingen heeft deze sierlijke en succesvolle opvoering een enigszins tweeslachtig
karakter gekregen.
Of men O'Neill nu, zoals zijn bewonderaars doen, met niemand minder dan
Aeschylus vergelijken wil of hem met zijn tegenstanders beschouwt als een schrijver
van Kitsch met enige allure, hij is zeker de
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meest bekende en de belangrijkste dramaturg van Amerika. Reeds jaren lang
voortdurend ziek en gedeeltelijk invalide, heeft hij zelf verklaard, dat er geen werk
meer van zijn hand is te verwachten. Het is nog te vroeg om een eindoordeel over
zijn omvangrijk oeuvre te geven, maar toch moge zijn Vreemd tussenspel, door de
Nederlandse Comedie op haar repertoire genomen, in de eerste categorie, die wij
bespreken, de reeds 'klassiek' geworden werken, een plaats vinden.
De wereld, die O'Neill in zijn toneelstukken heeft geschapen en met de figuren
van zijn verbeelding heeft bevolkt, is zo vreemd, dat een normaal mens er bijna als
een abnormaliteit opvalt. In zijn drama's, die een sociaal probleem tot onderwerp
hebben, is hij hartstochtelijk in zijn liefde voor de verdrukten en ongelukkigen; zijn
geesteskinderen, die optreden in een stuk, waar, zoals in Vreemd tussenspel, een
persoonlijk conflict het middelpunt is, behandelt hij kil en koud. Hij schrijft eerlijk
en direct, compromis is voor hem een onbekend woord, volkomen verwaarloost hij,
wat men de vraag van het publiek noemt, nooit is hij tevreden met wat hij reeds heeft
bereikt. Een taalkunstenaar is O'Neill niet; boven het 'schone woord' geeft hij blijkbaar
de voorkeur aan uitroeptekens. Hij is onevenwichtig, kent geen matiging, ziet alleen
felrood of donkerzwart, fluistert of schreeuwt. Hij bekommert zich niet om de wetten,
die het toneel nu eenmaal gesteld zijn, maar experimenteert voortdurend. Zo brengt
hij hier tegelijkertijd het uiterlijk en innerlijk leven ten tonele van zijn personen, die
voortdurend ook hun gedachten hardop uitspreken, zodat de toeschouwer op de
hoogte komt van wat de andere personen in het stuk verborgen moet blijven. Origineel
en begaafd, vitaal, krachtig en veelzijdig, schrijft hij toneel met knappe scènes, en
vondsten, die pakkend zijn, weet hij spanning te wekken en een bewogen handeling
te geven, maar hij vergeet, dat ook een zinvolle inhoud niet ongewenst is. Zo is
Vreemd tussenspel geworden tot een verzameling van sexuele, maar kille emoties
met moderne toneeltechniek gecombineerd tot soms krachtig dramatische handeling
of romantisch effect, waarbij de karakters, eenmaal hun abnormaliteit gegeven, goed
worden geanaliseerd.
De Nederlandse Comedie heeft van dit stuk een in vele opzichten
bewonderenswaardige opvoering gegeven, waartoe alle medewerkers door een
indrukwekkende individuele prestatie en meesterlijk samenspel gelijkelijk hebben
bijgedragen. Zij hebben bereikt, dat een publiek, dat aanvankelijk nogal vreemd
tegen dit stuk opkeek, zich op de duur heeft gewonnen gegeven. De schrijver zelf is
er minstens medeschuldig aan, dat de laatste twee bedrijven op aanzienlijk lager peil
stonden dan de opvoering voor de pauze.
Wat men 'klassiek' toneel noemt is dus op de programma's goed vertegenwoordigd,
waarmee wij niet alleen bedoelen de onovertroffen meesterwerken, maar die stukken,
welke van alle tijden zijn en de moeite waard, dat iedere generatie deze opnieuw
voor zich zelf probeert te interpreteren. En het is gelukkig, dat men de drama's uit
vroeger tijd spelen wil om de waarden, die zij uitdrukken. Te betreuren echter is het,
als men er ook op teruggrijpen moet, omdat de eigen tijd geen
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werken biedt, die hen in belangrijkheid en waarde van levensinhoud kunnen evenaren.
En de klacht is zowel in ons land als elders algemeen, dat een opvallend gebrek aan
nieuw werk er wel toe dwingt om de bestaande toneelliteratuur opnieuw te
onderzoeken op bruikbare stukken.
Het samenstellen van een goed repertoire blijft dan ook voor directies en regisseurs
een moeilijke opgave. Want behalve dat zij met veel andere omstandigheden hebben
rekening te houden, zullen zij de soms zeer uiteenlopende verlangens van het publiek
proberen te voldoen en daarbij telkens voor de moeilijkheid staan, dat artistiek en
populair geen gemakkelijk te verbinden begrippen zijn. Een niet gering gedeelte van
het publiek vindt al dat klassieke maar ouderwets gedoe. Velen ook zoeken - en wie
zal hun dat recht betwisten? - bij het toneel op de eerste plaats ontspanning en
verstrooiing. Maar zo iets, dan zijn zeker goede moderne blijspelen zeer dun gezaaid.
'Een nieuwe wereld en een nieuw toneel!'. Ik weet niet, waar en of ik ergens deze
nogal overdreven variant op de bekende beginregel van Gorter's Mei heb gelezen,
maar in ieder geval schijnen zowel een nieuwe wereld als een nieuw toneel nog een
heel eind van ons verwijderd te zijn. Men spreekt van een 20-ste-eeuwse bouwkunst,
schilderkunst en muziek; 20-ste-eeuws toneel klinkt ons nog niet vertrouwelijk in
de oren. Het schijnt, dat de kunst, die het eerst geëigend en geroepen is een spiegel
van het eigentijdse leven voor te houden en een verklaring van eigentijdse problemen
te geven, daartoe nog niet is gekomen en de vernieuwing van het toneel nog niet is
gelukt. Zeker is het nog te vroeg om zulk een vernieuwing te verwachten, nu de
veranderingen, die na de laatste wereldoorlog onze samenleving hebben aangetast,
alleen nog maar onzekerheden, spanningen en dreiging veroorzaken en de problemen,
die onze tijd bewegen, onoplosbaar schijnen. Een wereld stort ineen en de mens
aarzelt op de grens van een nieuwe, want hij staart in een niemandsland. Kunst is
geen grondslag, maar uitdrukking van een cultuur; grondslag is een overtuiging, die
de geestelijke richting en zedelijke doelstellingen van een tijd bepaalt. Waar men
geen visie op het leven vindt, kan men deze op het toneel ook niet verwachten. Waar
het 'leven met elkaar' wel veelbelovend heeft geklonken, maar in werkelijkheid nog
zo ver weg is en de mens bij zijn chaos in levensinhoud geen geestelijk tehuis meer
heeft, kan het niet verbazen, dat ook het toneel, deze gemeenschapskunst bij uitstek,
die bovendien haar religieuze oorsprong nooit kan en mag verloochenen, niet de
uitdrukking kan brengen van datgene, wat voor de opbouw van een tijdperk van
waarde is. Het wekt integendeel verbazing, dat men het vorig seizoen hier twee
belangrijke stukken heeft gekregen, die hiertoe kunnen bijdragen, Eliot's Moord in
de Kathedraal en Miller's De dood van een handelsreiziger. Het eerste spel, een
tijdsstuk, behandeld van uit een standpunt, dat er waarde aan geeft, die boven de tijd
uitgaat, brengt een positieve oplossing in een ja zeggen op het leven met al zijn
moeilijkheden en mogelijkheden, het tweede, waarschijnlijk vergankelijk, maar toch
zeer belangrijk, een vlucht uit het leven. Hard Amerikaans, zoals men dat noemt,
maar ook met een sterk beroep op het sentiment
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van het publiek, is voor de christen dit spel van Willy Loman een herinnering aan
Paulus' woord tot de Ephesiërs over de heidenen van zijn tijd: 'Zonder hoop zijn zij
in de wereld, want zonder God'. Willy Loman gaat niet ten gronde als slachtoffer
van het leven, maar van zijn levensopvatting. Werk van een groot dichter, heeft De
moord in de Kathedraal niet lang repertoire gehouden; gebracht aan het einde van
het vorig seizoen, zet het tweede, een hoogtepunt in dat seizoen bij twee
gezelschappen, ook nu nog bij beide een succesvolle reeks opvoeringen voort.
Modern in de zin van 'up-to-the-minute'-actueel is De Verrader van Herman Wouk,
gespeeld door Comedia. Het stuk behandelt het uitleveren van het atoomgeheim door
een Amerikaanse geleerde aan Rusland en geeft wat philosophie - verward en
quasi-diepzinnig, een beetje psychologie - oppervlakkig, tenslotte spanning - vrij
tam, maar door het publiek nogal gewaardeerd. Vooral Cor en Guus Hermus benutten
de kans om enkele stukken mooi toneelspel te geven.
Merkwaardig is, dat men onder de stukken van het moderne repertoire er een aantal
vindt, die wel enigszins beantwoorden aan de omschrijving, welke de woordenboeken
van 'draak' geven, 'een stuk zonder kunstgehalte met overdreven op het effect
berekende taferelen'. En men noemt als kenmerken van onze tijd zo gaarne fel realisme
en hevige werkelijkheidszin! Melodrama's, waarin romantische dolken, moorden en
vergif optreden, zijn het nu wel niet, maar, sentimenteel geschreven, vragen zij er
om, met zwaar effect ten tonele te worden gebracht, bevatten zij de nodige goedkope
slagzinnen, bevredigen zij de lachgragen en de op tranen belusten en hebben
gewoonlijk een happy end, dat zo nodig er wordt aangeplakt, als het niet uit het
voorafgaande gebeuren volgt. Niet onvermakelijk is wat ten opzichte van dit laatste
punt met Anna Lucasta van Philip Yordan gebeurd is. Het slot van dit stuk heeft de
Amerikaanse regisseur Harry Wagstaff Gribble, die ook in overleg met de auteur de
Polen van het stuk in negers veranderde, heel wat hoofdpijn bezorgd. De schrijver
had oorspronkelijk het stuk laten eindigen met Anna als een ondankbare heks, die
hardnekkig weigerde door haar trouwe Rudolf uit de onderwereld van New-York te
worden opgevist. Bij de eerste opvoering liet de regisseur haar in de nacht de sneeuw
inlopen, waar zij dood werd gevonden. In een volgende versie zat Anna op het einde
in de sneeuw en beschuldigde zij zich zelf van haar ondankbaarheid en laagheid.
Eindelijk heeft men het traditionele hoopvolle slot gevonden: Anna vliegt haar Rudolf
in de armen. Met ongeveer dit einde voert ook Comedia dit melodrama in ons land
op, al verschijnt daar ook Rudolf niet meer ten tonele. Zo eindigt het stuk trouwens
ook in de gedrukte tekst. Zou het geen oplossing zijn het doek vijf minuten eerder
te laten zakken en de beslissing aan het publiek over te laten.
Ook in Sartre's De eerbiedige lichtekooi, eveneens door Comedia opgevoerd,
schiet Fred, die toch anders wel weet hoe met een revolver om te gaan, tweemaal
mis, zodat de neger ontsnappen kan, zeker tot voldoening van de toeschouwer, al
was het maar, omdat hij dan, even-
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als op het moment, waarop de neger zijn aanwezigheid in de badkamer verraadt,
zeggen kan: 'als ik het niet gedacht had!' Overigens kunnen wij volstaan met
betreffende dit stuk, waarvan de tekst op de Index staat, ons bij enkele epitheta
non-ornantia, ook uit de niet-Katholieke pers, aan te sluiten: 'brutaal, cynisch, op het
voordeligst gezegd: goedkoop; bijzonder ordinair, op effect berekend, platvloers;
smetstof om te verzieken; boulevardtoneel van tamelijk ordinair allooi'. Nog meer
dan in Vuile handen is hier Sartre van toneelschrijver afgezakt tot recordjager voor
het boulevardtoneel, zoals hij ook van philosoof tot commisvoyageur in
existentialisme geworden is.
Onder deze categorie valt ook Het laatste bedrijf van Emlyn Williams, door het
Rotterdams Toneel gebracht. Zonder erg diep te gaan en nogal tweeslachtig geeft
het de geschiedenis van een aan lager wal geraakt en aan de drank verslaafd acteur
en zijn kreupele dochter, die zich wil opofferen om haar vader in zijn positie te
herstellen. Aloude gegevens dus, die volop gelegenheid geven tot sentimentaliteit
en melodramatische effecten, door de schrijver dan ook niet onbenut gelaten. Het
happy end heeft hij vergeten, maar in plaats daarvan is hij bij de ook niet
ongebruikelijke zelfmoord terecht gekomen. Wie zou dit alles echter in een in 1940
geschreven stuk van een niet onbekend Engels auteur durven verwachten?
Dit genre stukken, dat wil boeien en mee doen leven door een wat volks verhaal
uit te werken, heeft van onze beste acteurs een spel gekregen, ver boven zijn stand
en zo knap, dat het zelfs onaannemelijke situaties aanvaardbaar weet te maken. In
Het laatste bedrijf hebben dit vooral Richard en Mieke Flink gedaan, Anna Lucasta
is opgevoerd in een voortreffelijke rolbezetting, La putain respectueuse over de
gehele linie formidabel gespeeld.
Van de moderne intellectualistische dramatiek (niet zelden acrobatiek) hebben wij
alleen De Rechtvaardigen van Albert Camus bij de Haagse Comedie te verwerken
gekregen. Met deze schematisering van een historische gebeurtenis, de aanslag, in
1905 door terroristen op grootvorst Sergius van Rusland gepleegd, heeft Camus
nogmaals gedemonstreerd, dat hij niet weet wat toneelschrijven is. Onnodig overigens,
want na zijn Het misverstand en Caligula waren wij daarvan toch reeds hartgrondig
overtuigd. Bij dit stuk onder vriespunttemperatuur kan men zelfs het teken van
belangstelling, dat verveling toch altijd nog is, niet opbrengen. Ook sommige spelers
wisten blijkbaar niet altijd, waarom zij eigenlijk het toneel waren opgestuurd.
De lach van goed gehalte blijft in onze schouwburgen zeldzaam, want, zoals wij
reeds opmerkten, zijn blijspelen, die werkelijk deze naam verdienen, blijkbaar niet
gemakkelijk te vinden. Alleen dit kan de jacht verklaren, die op Happy Time van
Samuel Taylor is gemaakt. Drie gezelschappen hebben dit product aangekondigd,
twee hebben het gebracht, de Haagse Comedie onder de titel Gelukkige jaren, de
Nederlandse Comedie als Je bent maar eens jong. Ook als iemand niet weet, dat
deze tweede opvoering een van de taferelen weglaat, kan hij ontdekken, dat het stuk
als los zand aan elkaar hangt. Uit de zonder-
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linge paedagogie, waarmee de leden van de Frans-Canadese familie Bonnard de
jongste telg van het geslacht proberen op te voeden, valt alleen te leren, hoe het niet
moet. Wie beide opvoeringen bijwoont, zal de eerste welke hij ziet, de beste vinden,
want twee maal dit stuk ondergaan, is wat veel gevraagd.
Uit dit stuk blijkt ook reeds enigszins de ongelukkige neiging, die niet weinig
moderne blijspelen eigen is: kluchten te zijn met een ernstige inslag. In volslagen
onmogelijke omstandigheden treden gechargeerde en karikaturale personen op, maar
wij worden verzocht achter de grappigheden een diep ernstige achtergrond te
vermoeden of te ontdekken. Wat wij niet bereid zijn te doen.
Zulk een poging doet Nina van André Roussin, waarmee de Nederlandse Comedie
haar debuut heeft gemaakt. Aan deze wedstrijd in lamlendigheid tussen schrijver en
stuk, een der eindeloze variaties op het driehoeksgeval, verdoen drie uitstekende
artisten een hoeveelheid voortreffelijke toneelspeelkunst.
Liever zijn ons dan nog de blijspelen, die naar de klucht overhellen, maar daar
dan ook eerlijk voor uitkomen. Als zodanig dient zich Ninotchka van Melchior
Lengyell aan, zeker in de voorstelling, zoals deze door de Haagse Comedie gegeven
wordt. De inhoud komt met die van de bekende film van deze naam overeen. Een
bagatel, waar men zich mee amuseert, als men er niet te veel achter zoekt. Minder
dan een bagatel is Een vreemd meisje, een dwaze klucht, waaraan nog twee schrijvers
te pas zijn gekomen en dat door Comedia tot opening van het seizoen gekozen was.
Beide gezelschappen bezitten de krachten om van zulk een niemandalletje een vrolijke
opvoering te maken.
Familiestukken, die, desnoods met een eenvoudig gegeven en doodgewone,
alledaagse mensen, bevrijdend werken door hun warme menselijkheid, blijde toon
en mengeling van humor, poëzie en realisme, zijn bij het publiek terecht zeer in trek,
maar niet gemakkelijk te vinden. Hiertoe kan men rekenen Zij kregen wat ze wilden
van Louis d'Alton, waarvan het Amsterdams Toneelgezelschap ook dit seizoen
succesvol de opvoeringen heeft voortgezet en dat Louis Saalborn de gelegenheid
geeft tot een voortreffelijke creatie. Toen wij trouwden van J.B. Priestley is een
humorloze klucht, waarin de schrijver van een wel niet brillant, maar toch niet
onaardig gegeven niets weet te maken.
Niet erg gelukkig was ook het Vrije Toneel in zijn keuze van Zo gaat het soms
door de veelschrijver Frederick Lonsdale. Zelfs Cor Ruys was niet in staat dit geval
te redden. Deze acteur van uitzonderlijk talent, die ook als regisseur met de leden
van zijn voortreffelijk op elkaar ingespeeld ensemble knap werk heeft geleverd,
vierde zijn veertigjarig toneeljubileum in De familie Gregory van Wynyard Browne,
een wat traag en langademig door en door Engels stuk over een domineesfamilie,
waarin vader tot de ontdekking komt, dat zijn beroep een beletsel is voor het
vertrouwen van zijn drie kinderen. De uitingen van de schrijver over godsdienst
blijven vaag en zwevend. Religie, zeker zonder geloof, desnoods zonder God, maar
in ieder geval steunend op het gevoel, schijnt hij als ideaal te beschouwen. Cor Ruys
voelde zich uitgesproken tot dit stuk en de rol van deze dominee aan-
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getrokken en hij speelde hem fijn en gevoelig. Zijn bijzondere gaven voor het
komische kwamen in dit stuk niet tot hun recht, maar de unieke plaats, welke deze
speler vol fantasie, die met een weloverwogen doorwerking van alle details tot een
feilloos effect komt, in het Nederlandse toneelleven inneemt, bleek uit de huldiging,
die hem overal zo welverdiend ten deel is gevallen.
Alleramusantst is De fluwelen handschoen van Rosemary Casey, waarmee de
Haagse Comedie en in het bijzonder Ida Wasserman een groot succes hebben behaald.
Het stuk behandelt een conflict tussen een bisschop en een moeder overste, waarin
natuurlijk de laatste de overwinning behaalt. De oplossing is niet het sterkste gedeelte
van het werk, maar vooral de eerste twee bedrijven brengen levendige dialogen,
ontwapenende humor en verrassende vondsten en zijn doortrokken van de
vanzelfsprekende gemeenzaamheid met geloofszaken, die Katholieken ook in de
dingen van alledag eigen kan zijn. Ook het niet-Katholieke gedeelte van het publiek
gaf zich echter duidelijk merkbaar voor de charme van het stuk gewonnen, al willen
enkele besprekingen van deze zijde in het stuk hardnekkig een Katholieke propaganda
zien, waarbij zij dan plotseling een even roerende als verrassende bezorgdheid voor
de moraal ten toon spreiden.
Zulk een succes durven wij Lady Pitts (Daphne aureola) van James Bridie niet
voorspellen. Deze schrijver fascineert door zijn soms buitengewoon amusante en
dikwijls dichterlijke ideeën, maar maakt wanhopig, omdat hij niet in staat blijkt (of
te vlug van geest, misschien ook te lui is) ze uit te werken en klaar te maken voor
het toneel. Hij is een veelzijdig man, toont zin voor humor, kan een karakter tekenen,
maar verwaarloost de vorm en het dramatisch verloop. Zo weet hij blijkbaar in dit
stuk ook niet, wat hij tenslotte moet aanvangen met de door drank geïnspireerde
nonsens, de tederheid en het poëtisch gevoel, die bij Lady Pitts en haar omgeving
worden gevonden. Van het dichterlijke in dit stuk is bij de opvoering, door het
Amsterdams Toneelgezelschap gegeven, weinig tot zijn recht gekomen.
Het Nederlands Volks Toneel heeft naast de werken van Heyermans, die het
geregeld opvoert, nog niet veel stukken kunnen ontdekken, die de naam van goed
volkstoneel verdienen. Slechts als een onrijpe poging daartoe kan Asfaltjeugd van
de jonge Franse schrijver Robert Hossein worden beschouwd, dat onder regie van
Hans Tiemeyer opvallend enthousiast werd gespeeld. Zulk een enthousiasme vonden
wij ook in de opvoeringen door Puck van Cas Baas' Gevecht met de zoon, eveneens
een poging het probleem van wat men de 'ongrijpbare' jeugd noemt, op de planken
te brengen. Hiermede is ook het ongeveer enigste moderne toneelwerk van een
Nederlands schrijver genoemd, dat dit seizoen tot dusver gebracht heeft. Het
Rotterdams Toneel gaf een reprise van Vrouwenzand door Ben van Eysselsteyn.
Nauwelijks de vermelding waard is De brief van Don Juan van Luiza Treves, door
Comedia opgevoerd. Het is hoogstens een revueschets en dan nog niet eens een van
de beste soort.
Voor een korte tournée door ons land kwamen La Compagnie Georges Vitaly met
La quadrature du cercle van Valantin Kataiev, een
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onbeduidend blijspel, en Le théâtre de l'Atelier onder André Barsacq met Le Bal des
Voleurs, een der 'pièces roses' van Jean Anouilh, de misschien belangrijkste
toneelschrijver van het ogenblik. Het optreden van beide gezelschappen, maar vooral
van het laatste, bracht door de kluchtige speeltrant een grote teleurstelling.
Een vaste koers is in het totale toneelbeeld niet te ontdekken. Zowel wat regie als
spel betreft heeft Nederland geen reden om zich te beklagen en vele acteurs en actrices
zullen hard moeten werken om bij veel reizen en een overladen repertoire zo goed
voor de dag te komen. Klassieke werken zijn goed vertegenwoordigd, het moderne
repertoire maakt geen zeer bemoedigende en verheugende indruk. Belangrijke werken,
zelfs zonder dat deze nu beslist onmisbaar zouden zijn, vinden wij weinig. Enige
stukken hebben weinig waarde, maar geven gelegenheid tot groot en sterk toneelspel
en zijn daarom, als er geen andere bezwaren tegen moeten ingebracht worden,
aanvaardbaar. Ook als factor van goede ontspanning kan het toneel bij gebrek aan
bruikbaar materiaal zijn taak slechts met moeite vervullen. Te veel komen nog futloze
successtukken op de programma's voor, die wel geld in kas brengen, maar ondanks
goed spel de standing van het toneel naar beneden halen. De 'crisis van het toneel',
die traditiegetrouw in een overzicht moet worden genoemd, is geen crisis van het
spel of zelfs niet van het publiek, maar van het stuk.
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Politiek Overzicht
Internationaal
NIETTEGENSTAANDE alle bemiddelingspogingen is de strijd in Korea niet tot
stilstand gebracht. Wel heeft MacArthur zich van de eerste verrassing hersteld, maar
Pjongjang en andere plaatsen moesten worden prijsgegeven. In bittere teleurstelling
ondernamen de V.N.-troepen, die in Noord-Oost Korea waren ingesloten, een bloedige
terugtocht, blootgesteld aan het moordend vuur der Chinezen bij een ijzingwekkende
koude van ongeveer 30 graden onder nul. Deze doorbraak, waarbij meer dan een
derde buiten gevecht werd gesteld, behoort tot de grote wapenfeiten van deze oorlog.
100.000 man bereikten de haven Hoengham en konden, terwijl heftige aanvallen der
Chinezen werden afgeslagen, op schepen geëvacueerd worden om het zuidelijk front
te versterken. Dit feit was, volgens Truman, het mooiste Kerstgeschenk dat hij kon
ontvangen. In 14 dagen heeft de geallieerde legermacht omstreeks 9000 man verloren,
waarbij later nog gevoegd werd de sympathieke generaal Walker, die door een ongeval
om het leven kwam.
Aldus was geheel Noord-Korea verloren gegaan en werd de vraag, of de Chinezen
bij de 38ste breedtegraad halt zouden houden, steeds klemmender.
Na een bespreking met de Franse minister-president, Pleven, waarbij een algehele
gelijkheid van standpunt der beide regeringen werd geconstateerd, vertrok de Britse
premier, Attlee, naar Washington om met Truman de vraagstukken zowel van Azië
als van Europa te behandelen. De Chinese deputatie had laten weten, dat zij tot een
'compromis' bereid was, mits het Noord-Koreaanse regiem hersteld werd, de
Amerikaanse 7de vloot zich uit de wateren van Formosa zou verwijderen en Tsjang
Kai Sjek in de steek zou laten. Bovendien moest de Chinese Volksrepubliek tot de
V.N. worden toegelaten en erkend worden als de wettige vertegenwoordiging van
China. De Britse regering, die reeds eerder Peking heeft erkend, heeft tegen deze
laatste eis geen bezwaar, maar de Amerikaanse wil voorshands niets van deze
concessie weten. Op de overige punten heerste tussen beide staatslieden volkomen
eensgezindheid. Omtrent Korea werd vastgelegd, dat men zich aan de taak, door de
V.N. opgelegd niet mag onttrekken om de agressor te belonen, al blijft men bereid
langs vreedzame weg een oplossing te vinden voor het Koreaanse probleem, op basis
echter van een vrij en onafhankelijk Korea. Wat Formosa betreft, hield men zich aan
de vage verklaring, dat men hoopte de kwestie vreedzaam te kunnen regelen, met
dien verstande, dat de belangen der bevolking van Formosa en de handhaving van
vrede en veiligheid in de Pacific veilig gesteld zouden zijn. In verband met de Chinese
'interventie' achtten Truman en Attlee het raadzaam de gehele vrije wereld te
versterken. Daarom zal de militaire capaciteit van de V.S. en van het Verenigd
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Koninkrijk zo snel mogelijk vergroot worden en de uitgebreide wapenproductie ter
beschikking gesteld worden van alle landen, verenigd in de gemeenschappelijke
defensie.
Over deze besluiten heeft Truman geen gras laten groeien. 14 December kondigde
hij de nationale noodtoestand af, waarbij de president een soort dictatoriale macht
verkrijgt. Daardoor kan hij controle uitoefenen op de prijzen, de lonen stabiliseren
en de defensie-middelen uitbreiden. Door de vertegenwoordiging is daarvoor reeds
42 milliard vastgelegd, waarover Charles Wilson, als chef van alle
mobilisatie-activiteit de beschikking krijgt. De bedoeling van deze maatregelen is
niet om tot de aanval over te gaan, maar om 'onze haardsteden, onze natie en alle
dingen, waarin wij geloven' in geval van een aanval te kunnen verdedigen. 'Wij
geloven niet', aldus Truman, 'dat de oorlog onvermijdelijk is. Er is geen conflict
tussen beide partijen denkbaar, dat niet door vreedzame middelen zou kunnen worden
opgelost'.
De Engelse regering, zoals in dat flegmatieke land gebruikelijk is, toonde minder
haast. Ofschoon Attlee verklaarde: 'Er zijn twee wegen voor ons open: wij moeten
door onderhandelingen een regeling trachten te bereiken, of wij zullen onvermijdelijk
afglijden naar een oorlog', geloofde Bevin niet, dat de huidige grimmige tijden tot
oorlog zouden leiden. Hij betwijfelde of Rusland zich in een oorlog zou storten en
hij wist 'tamelijk goed', dat China werkelijk deze strijd wil beëindigen.
Naar buiten is van dat verlangen niet veel gebleken. Wel hoofdzakelijk om deze
reden, dat de achterdocht jegens het 'imperialistisch' Amerika in het rode China diep
geworteld is en omdat de uitlating van Syngman Rhee, de president van Zuid-Korea,
dat hij 'geen enkel compromis wenste te aanvaarden en niet kon denken aan het
wederinstellen van de 38ste breedtegraad als grens tussen twee delen van een en
hetzelfde land' het vertrouwen in een blijvende regeling ondermijnde.
De zes-mogendheden-resolutie, door het veo van Visjinski in de V.R. verworpen,
werd begin December met overgrote meerderheid op de agenda van de Vergadering
der V.N. geplaatst. Zij behelsde het verzoek, om de rode troepen uit Korea terug te
trekken en de belofte, dat de Chinese belangen in het Noord-Koreaanse grensgebied
zouden geëerbiedigd worden. Door de wapensuccessen van Mao was de inhoud der
resolutie achterhaald. Daarom had Sir Benegal Rau, afgevaardigde van India bij de
V.N. zich ondershands beijverd om de 13 landen van Azië en van het midden-Oosten,
alle leden van de V.N., over te halen een beroep te doen op Peking om de 38ste
breedtegraad niet over te trekken, met het doel om tijd te winnen ter overweging,
welke stappen noodzakelijk zijn voor de oplossing van het conflict, teneinde aldus
een nieuwe wereldoorlog af te wenden. Tot driemaal toe is hierop antwoord verzocht,
maar eerst tegen het einde van het jaar liet Peking weten, dat eerst zijn 3 voorwaarden
moesten ingewilligd zijn. Ook de Chinese delegatie van Woe Hsioe-Tsjoen pakte
haar talrijker en meer beladen koffers dan waarmee zij gekomen was. Naast een
aantal onvriendelijke woorden tegen de 'heersende kringen' in de V.S. verzekerde
Woe bij zijn vertrek, dat zijn regering bereid is de
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Chinese 'vrijwilligers' te adviseren de militaire operaties, die zij gedwongen waren
te ondernemen, spoedig te beëindigen.
Het beroep der 13 landen op Peking is omgezet in een resolutie der V.N. Met 52
tegen 5 stemmen en 1 onthouding is het voorstel van Rau aanvaard, om drie personen
op te dragen uit te maken op welke wijze een bevredigend 'staakt-het-vuren' tot stand
kan worden gebracht. Tot leden van deze commissie zijn aangewezen: de voorzitter
van de Vergadering, de Pers Nastrolah Entezam, de Canadees Lester Pearson en Sir
Benegal Rau zelf. Behalve de kwestie-Korea zal deze commissie te behandelen
krijgen de Russische klacht over 'Amerikaanse agressie tegen China' en het
bombarderen van Mantsjoerije door de Amerikanen en het Amerikaanse verzoek om
een debat over de toekomst van Formosa. Nadat het Belgische voorstel, de status
van Jerusalem en de overige Heilige Plaatsen in Palestina te regelen, geen genade
had kunnen vinden, is de Assemblée voor onbepaalde tijd verdaagd.
Een uitvloeisel van de conferentie tussen Attlee en Truman is ook geweest de
versnelde bijeenkomst der 12 aangesloten landen bij het Noord-Atlantisch Pact. 19
December kwamen te Brussel de gedelegeerden bijeen. Ofschoon door de
Republikeinen der V.S. het hoofd van Acheson, door hen volkomen ten onrechte
van communisme beschuldigd, was geëist, vertegenwoordigde deze er zijn regering.
Hij drong op spoed aan: 'Er is genoeg gepraat, thans aan het werk'. En waarlijk is de
conferentie met volledige eenstemmigheid tot verreikende beslissingen gekomen.
Er zal een verenigde strijdmacht, samengesteld uit contingenten der deelnemende
regeringen, worden geleverd. Tot opperbevelhebber van deze verenigde legers werd
generaal Eisenhower benoemd. Deze heeft onmiddellijk zijn staf samengesteld en
verklaard, dat er geen reden is om te handelen in een sfeer van hysterische vrees:
'Het is dom zowel om te bang als om te oorlogszuchtig te zijn'. Binnen enkele weken
zullen de soldaten van het Noord-Atlantische leger gezamenlijk in training gaan. Te
Brussel werd eveneens besloten, dat Duitsland zijn aandeel kon bijdragen in de
gemeenschappelijke verdediging. In hoeverre deze deelneming op voet van gelijkheid
zou kunnen geschieden, is het onderwerp geweest van langdurige besprekingen tussen
de drie Hoge Commissarissen en de Bondskanselier Adenauer. Voor wat hoort wat.
Afgezien van de concessie dat de Duitse militaire eenheden niet bij de rest van het
toekomstige leger zullen worden achtergesteld, zal deze militaire samenwerking ook
op politiek terrein gunstige gevolgen voor Duitsland hebben. B.v. dat het
bezettingsstatuut van de overwinnaars in toenemende mate op contractuele basis van
gelijkgerechtigden gesteld wordt. Zelfs de bevrijding van de 20 millioen
Oost-Duitsers, zou, in geval van oorlog, aan Adenauer verzekerd zijn.
Dat Moskou deze ontwikkeling ongaarne ziet, ligt voor de hand. In een
gelijkluidende nota aan de Britse en de Franse regering heeft het gewaarschuwd
tegen een Duitse herbewapening, als strijdig met o.a. de overeenkomst van Potsdam.
De Sovjet stelde een bijeenkomst voor van de ministers van buitenlandse zaken der
grote Vier om de 'demilitairisatie' van Duitsland te bespreken. Hierop hebben de
Grote Vier het antwoord gegeven, dat de 'smalle basis van een bespreking der demili-
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tairisatie' alleen niet voldoende is. Zij wensen ook de kwestie-Oostenrijk en de
voornaamste problemen te behandelen, waarvan de oplossing een werkelijke en
duurzame verbetering der onderlinge betrekkingen mogelijk zou maken. De eigenlijke
moeilijkheid is niet het Duitse probleem, doch de algemene houding, die de regering
van de Sovjet-Unie sinds het einde van de oorlog heeft aangenomen. De nota's wijzen
er op, dat de enige thans bestaande Duitse militaire macht, die is, welke in de
Sovjet-zone is gevormd en met artillerie en tanks wordt opgeleid. De voorstellen,
die tot tweemaal toe door de westerse mogendheden werden ingediend om de
verdeling van Duitsland op te heffen door vrije verkiezingen onder internationaal
toezicht, zijn totdusver onbeantwoord gebleven.
In Oostenrijk overleed de bekende socialist, Dr K. Renner, die sinds 1945
Bondspresident was en op wie de moeilijke taak rustte zijn in 4 zones verdeeld en
bezet land tot herstel te brengen.

Nederland
Tot de nasleep van de R.T.C. behoren de kwestie van de Ambonese militairen en de
oplossing van het geschil over Nieuw-Guinea.
Gelijk men weet, is Amboina niet ontsnapt aan het streven der R.I.S. om de federatie
der Indonesische deelstaten, ook tegen de verwachting van de Nederlandse
Unie-partner in, om te zetten in een eenheidsstaat. Een groot gedeelte der bevolking
heeft zich daartegen verzet, maar moest het hoofd buigen, nadat er duizenden
slachtoffers gevallen waren en de stad door bombardementen en brandstichting
grotendeels verwoest was. De ontwapende Ambonese soldaten, oud-leden van het
K.N.I.L. nog steeds op Java gehuisvest, zijn bevreesd, als zij naar hun land terugkeren,
in handen te vallen van de APRI-bezettingstroepen en wensen af te vloeien naar
Ceram of een ander vrij gebied der Zuid-Molukken ofwel naar Nieuw-Guinea.
Volgens een overeenkomst tussen de R.I.S. en Nederland van 14 Juli 1950 is hun dit
recht toegekend. Deze troepen staan op Java onder toezicht van Nederlandse
militairen, aan wie beloofd is, dat zij uiterlijk 1 April naar het vaderland zullen
terugkeren. De Ambonesen moeten dus voor die datum zijn heengegaan. Nu werd
de Nederlandse regering beschuldigd Ambonese militairen tegen hun zin naar Ambon
te vervoeren. De heer F.A. Aponno, hoofd van een delegatie der Ambonese
oud-K.N.I.L.-leden, heeft de Staat der Nederlanden gedagvaard om deze terugvoering
te voorkomen en de president van de Haagse Rechtbank heeft het vonnis gewezen,
dat deze terugvoering onrechtmatig en dus verboden is op straffe van een dwangsom
van 1 millioen gulden. In de Tweede Kamer stelde professor Gerbrandy de vraag,
of de terugvoering vrijwillig was geweest of niet? Minister 's Jacob antwoordde, dat
er geen geweld is gebruikt en dat deze mensen de vrije keuze hadden. Na 1 April
1951 echter zou het kunnen gebeuren, dat de regering hen zal moeten gelasten zich
naar elders in te schepen.
Daarop ontwikkelde zich een debat of de regering verplicht was zich aan deze
rechterlijke uitspraak te houden. Professor Romme begreep
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niet wat het nut er van was. Als de afvloeiing immers werkelijk geschiedt op basis
van vrijwilligheid, zoals de regering beweerde, dan doet zij niet anders dan wat het
vonnis eist. De minister van Overzeese Gebieden, Van Maarseveen, had echter
verklaard, met een beroep op art. 13a van 'Algemene Bepalingen', dat de
uitvoerbaarheid van rechterlijke vonnissen beperkt zijn door uitzonderingen in het
Volkenrecht erkend. Welnu, de afvloeiing van deze ex-K.N.I.L.-militairen is een
uitvloeisel van de Unie-overeenkomst, die gebaseerd is op het Volkenrecht. Dus,
zou men mogen besluiten, is deze afvoering toch niet volkomen 'vrijwillig' geschied.
Waarom zou in geval van 'vrijwilligheid' dit geheel overbodig argument er bij gehaald
moeten worden tenzij voor de toekomst?
In de Eerste Kamer verduidelijkte minister 's Jacob zijn houding met een beroep
op een Reglement van 1935, waarbij de regering de bevoegdheid heeft om
oud-gedienden te laten afvloeien ter plaatse en dat zij kunnen worden opgezonden
naar de plaats, welke zij wensen. Overbrenging naar Nieuw-Guinea zou een
onvriendelijke daad zijn jegens Indonesië. Suriname biedt slechts enkele honderden
plaatsen, in Nederland kunnen alleen degenen, die op de zwarte lijst staan, asylrecht
krijgen. De enige goede oplossing is derhalve terugkeer naar de Zuid-Molukse
eilanden.
Volgens besluit van de R.T.C. moest het geschil over Nieuw-Guinea uiterlijk 27
December 1950 opgelost zijn. Daar is niets van gekomen, hoofdzakelijk omdat de
Indonesische regering van geen soepelheid wilde weten. Niet voor niets meende de
voorzitter der Nederlandse delegatie bij de opening der conferentie op 4 December
te kunnen voorspellen, dat 23 dagen speling te kort was om tot een overeenstemming
te geraken. Dit in tegenstelling met de voorzitter der Indonesische delegatie, minister
Roem, die 23 dagen een lange periode vond, waarin, en wellicht in nog korter tijd,
eensgezindheid kon bereikt worden. Zijn eerste voorstel was, dat de beide voorzitters
uiterlijk 27 December een verklaring in het licht zouden geven, waarin werd
vastgelegd, dat de souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea aan Indonesië zou worden
overgedragen na ongeveer een half jaar. Tegen dit radicale voorstel werd ingebracht,
dat men meende te weten, dat de V.S. van zulk een overdracht afkerig waren en dat
Australië in dit geval vermoedelijk Nieuw-Guinea zou bezetten. Ook afgezien van
deze vermoedens was de Nederlandse regering niet bereid op dit voorstel in te gaan.
In de volgende bijeenkomst kwam Roem met argumenten. Een er van was, dat de
Indonesiërs op school van de Nederlanders geleerd hebben, dat hun rijk zich uitstrekte
van Sabang tot Merauke. Het zou psychologisch voor de bevolking niet meer mogelijk
zijn zulks anders te zien.
Om de pil te vergulden stelde Roem belangrijke tegemoetkomingen waarin de
sociale, economische en culturele ontwikkeling van West-Nieuw-Guinea gedeeltelijk
in handen zou worden gegeven van Nederland, in het vooruitzicht. Na diepgaande
bestudering van deze voorstellen, bleef de Nederlandse regering op haar standpunt
staan. In deze impasse keerde Roem voor enkele dagen naar Indonesië terug om te
trachten een verder strekkend mandaat van zijn regering te verkrijgen.
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Dit mislukte. De Indonesische regering bleef op haar absoluut standpunt staan en
zou eventueel trachten de strijd om Irian op 'elegante wijze' te voeren.
De informele besprekingen, die na de terugkeer van Roem werden gehouden,
leidden evenmin tot enig resultaat. Van Nederlandse zijde was voorgesteld, dat na
een periode van vrije voorlichting de autochtone bevolking door middel van een
plebisciet, onder gemeenschappelijk toezicht, over haar status zou beslissen. Intussen
zou een Raad, waarin Nederland en Indonesië gelijkelijk vertegenwoordigd waren,
bevoegd zijn besluiten te nemen ten aanzien van het te voeren beleid. Dit voorstel
werd afgewezen. Tenslotte op 27 December, de fatale datum, deed Nederland nog
twee oplossingen aan de hand. Vooreerst: overdracht van de souvereiniteit over Ned.
Nieuw-Guinea aan de Ned.-Indonesische Unie, terwijl het feitelijk beheer in
Nederlandse handen zou blijven. Vervolgens voortzetting van de onderhandelingen
met gebruikmaking van de goede diensten van de U.N.C.I. Het eerste voorstel is
zonder meer definitief van de hand gewezen. Op het tweede kon de delegatie niet
ingaan, omdat zij geen instructies had zich daarover uit te spreken.
Teleurgesteld keerde Roem naar Djakarta terug, waar Natsir en Sukarno besloten
hebben de kwestie Nieuw-Guinea begin 1951 aan het parlement voor te leggen.
1-1-'51
K.J.D.

Belgie
Theoretisch moet een homogene regering veel vaster zijn dan een die bestaat uit
vertegenwoordigers uit twee of meerdere partijen. Toch duurde het eerste homogeen
experiment met dhr Duvieusart amper enkele weken. Men kent de omstandigheden
die haar in de publieke opinie, zo niet in die van het parlement, ten val brachten.
Precies dezelfde omstandigheden zouden, volgens de verwachtingen van velen, ook
aan de regering Pholien slechts een kortstondig bestaan verzekeren. Zij werd gevormd
veel meer onder de druk der gebeurtenissen en onder de invloed van een nog al
overspannen opinie dan wel met de bedoeling de sterkste ploeg op de been te brengen
waartoe de meerderheidspartij in staat was. Men had persoonlijkheden geweerd die
in vorige regeringen een bewijs van inzicht en kunde hadden gegeven en hen
vervangen door nieuwe mensen van wie men zowel het beste als het slechtste kon
verwachten. In één woord: de regering Pholien was bij het starten het type van een
overgangsregering, zoals elke parlementaire democratie er af en toe kent, om in een
verwarde periode aan het gevaar van regeringloosheid te ontkomen.
Tot nog toe heeft die regering het er beter af gebracht dan men had kunnen
verwachten. Zeker niet omdat alle titularissen aan de verwachtingen hebben
beantwoord of omdat de eerste-minister, een overigens toegewijd en parlementair
ervaren man, aan zijn ploeg een impuls zou hebben gegeven die bij de heterogene
regeringen na de bevrijding ontbrak. Maar die regering verdiende haar sporen, als
wij ons zo
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mogen uitdrukken, omdat zij aan de vele problemen waarvoor het land staat, door
een inspanning van elke dag het hoofd biedt op een wijze die gelukkig de vergelijking
doorstaat met de politiek van de regeringen die haar zijn voorafgegaan. Om daarvan
overtuigd te zijn volstaat het te overwegen dat een streng toeziende oppositie haar
tot nog toe nooit ernstig in gebreke kon stellen noch enige hervorming voorstond
waaruit zou blijken dat als zij zelf aan het bewind ware zij een andere politieke koers
zou volgen.
Terecht mocht dhr Pholien in zijn nieuwjaarsboodschap tot het land er voor
uitkomen dat hij de sociale vooruitgang verder had gebracht, dat hij alle
arbeidsconflicten had opgelost, dat hij met succes de strijd had voortgezet tegen de
stijging der prijzen, dat onder zijn bewind onze productie gestegen en onze
handelsbetrekkingen verbeterd waren. Het heeft ook geen zin hem er een verwijt van
te maken dat hij de bescherming van onze veiligheid niet ter harte zou nemen wanneer
de oppositie juist meent agitatie te moeten voeren tegen de verzwaring van lasten
die de maatregelen door de regering overwogen noodzakelijkerwijze voor iedereen
moeten meebrengen.
***
Met dit alles hebben wij niet gezegd dat wij voor een grote regering staan, t.w. een
regering die het geheel van de administratieve, maatschappelijke en economische
vraagstukken, die de toekomst van ons land moeten bepalen, kan samenbundelen,
laat staan onder de knie heeft. Zij ziet zich genoodzaakt, evenals de vorige regeringen,
al te veel problemen, die schijnbaar niet van hoogst dringende aard zijn en toch zowel
voor ons regime als voor ons materieel evenwicht van doorslaggevende betekenis
zijn, aan tijdrovende commissies toe te vertrouwen. Zij komt er niet toe een organisch
verband te scheppen tussen de gelijklopende activiteiten van de onderscheiden
departementen. Zij doet niet de minste moeite om een volgens de wisselende
omstandigheden gegroeid administratief apparaat geleidelijk tot een rationeel en
doeltreffend werkinstrument om te vormen. Het ware onbillijk haar alleen de schuld
van dit alles aan te wrijven. Men kan zelfs de vraag stellen of de huidige inrichting
van de departementen waaraan men traditioneel blijft vasthouden, een strenge
coördinatie mogelijk maakt. Men heeft bij het vormen van de regering al te uitsluitend
getracht om openstaande plaatsen aan te vullen en veel minder of in het geheel niet
zich afgevraagd, of die plaatsen met de ermede gepaard gaande bevoegdheden aan
een noodwendigheid beantwoordden. Men heeft de vraag niet gesteld of zich vooral
geen rationalisatie opdrong. Wellicht is het ogenblik aangebroken om, met het oog
op 's lands militaire en economische mobilisatie de verdeling van de departementele
bevoegdheden te herzien. Ongetwijfeld zou de eerste-minister, indien hij die weg
opging, aan het land een onschatbare dienst bewijzen.
***
Om een werkelijk 'grote' regering te worden werd de ploeg van dhr Pholien ook niet
door de oppositie geholpen. Een sterke construc-
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tieve en doelbewuste oppositie is medebepalend voor een sterk beleid. Zowel binnen
als buiten het parlement is het de socialistische partij die de leiding neemt van deze
oppositie. Geen enkel ogenblik heeft men bij haar een spoor van enige vaste politieke
lijn kunnen ontdekken. De omstandigheden vooral waarin zij tegenvoorstellen deed
o.m. aangaande het ontwerp tot aanpassing der pensioenen en de huishuurwet gaven
aan haar initiatieven een demagogische kleur die de ernst ervan ten zeerste doet
betwijfelen. De socialistische interpellaties en moties omtrent de taalgrenskwestie
of de liquidatie der repressie getuigen van een zeer beperkt inzicht in deze
aangelegenheden. Bedenkelijker nog is het feit dat, om overwegingen van bijkomstige
aard, de socialistische partij (daarin trouwens gevolgd door de liberale) haar pijlen
vooral richt tegen de buitenlandse en militaire politiek van de regering. Zij handelt
zo, naar zij beweert, omdat de ministers van buitenlandse zaken en van
landsverdediging haar onwetend laten van hun plannen en aan het land een militaire
inspanning vragen die onze internationale verplichtingen overschrijdt. De
werkelijkheid is dat ook in België de socialistische partij zoals haar zusterpartij in
Frankrijk is gaan twijfelen aan de doeltreffendheid van de Westerse verdediging en
dat zij aangegrepen is door een vage geest van neutraliteit zonder hiervoor te durven
uitkomen. Symptomatisch is dat met de vijf aanwezige communisten ook zeven
socialistische kamerleden tegen de begroting van buitenlandse zaken hebben gestemd.
Dhr Spaak zelf kwam op een bepaald ogenblik in de onaangename positie in de
kamer protest te moeten aantekenen tegen de ergerlijke taal van twee partijgenoten
t.o.v. de U.N.O. strijdkrachten in Korea. Wanneer men daarbij bedenkt dat het voor
een oppositiepartij electoraal winstgevend is de grote massa te overtuigen dat een
regering een te lange dienstplicht oplegt zal men grotendeels de socialistische houding
begrijpen.
Men heeft een inzicht in de hele politiek van de B.S.P. wanneer men een woord
dat de partijvoorzitter Buset, bij het jaareinde, tot zijn partijgenoten richtte naar de
letter neemt. 'Le pays', zo schreef hij, 'doit être affranchi de ce gouvernement clérical
et nous devons être l'autre branche de l'alternative aux yeux de la Belgique non
catholique'. L'autre branche, dat wil zeggen dat de B.S.P. getrouw blijft aan haar
verleden en dat voor haar het sociaal program noch meer noch minder belang heeft
dan haar anticonfessionele traditie (wat zij overigens in het aanstaande debat over
Openbaar Onderwijs zal kunnen bewijzen). Het spreekt vanzelf dat een dergelijke
politiek tot gevolg heeft, dat de meerderheidspartij zich nauwer aaneensluit en meteen
ook de grondslag waarop de regering rust verstevigd wordt.
A. Vanhaverbeke
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Forum
Gertrud von Le Fort1))
De wetenschappelijk verantwoorde behandeling van levende dichters, ook al is het
grootste deel van hun werk reeds voltooid, vereist een grote objectiviteit, een
onbeïnvloedbaar oordeel en de bereidheid, om zowel de grote ideeën als de subtiele
kenmerken van stijl, rhythme en beeldspraak even gewetensvol te bestuderen; want
al het bekende materiaal vraagt een gezamenlijke verwerking. In deze Nijmeegse
dissertatie heeft Groensmit bewezen, de genoemde eigenschappen te bezitten, om
de eerste samenvattende studie over Gertrud von Le Fort te kunnen schrijven. Het
resultaat is een gedegen overzicht van het leven van de grote katholieke dichteres:
schetst de ontwikkeling van haar geestelijk leven en haar literair oeuvre, maar tracht
meer te bereiken: in enkele hoofdstukken worden de 'wereld van de ideeën en
problemen', de symbolen in haar werk en ook taal en stijl behandeld, terwijl het
geheel besloten wordt met een poging om de positie van G. von Le Fort in de
hedendaagse literatuur en haar afhankelijkheid van of verwantschap met dichters uit
het verleden nader te bepalen.
Reeds uit dit summier overzicht van de verwerkte stof zal kunnen blijken dat
Groensmit enkele bruggen met brede spanningen moest slaan, om alle onderdelen
tot een geheel te verbinden, maar dit is hem goed gelukt. Vanuit de opbouw en de
rangschikking der biografische gegevens ontwikkelt hij in zijn werk met een
bedachtzaam oordeel, de geestelijke groei van deze altijd van de diepste religieuze
gedachten vervulde vrouw; van uit de wereld van haar vader, de pruisische officier,
wiens voorvaderen hugenoten waren, en van de vrome protestantse moeder, over de
leertijd onder de grote protestantse denker Ernst Tröltsch tot haar intrede in de
Katholieke Kerk en haar grootse opbloei in dit nieuwe leven. Na een weloverwogen
beschrijving en waardebepaling van de motieven die in Le Fort's werk een voorname
rol spelen, komt het betoog van de schrijver tot de kern, namelijk de analyse van de
ideeën en de symbolen waaruit al de werken van Gertrud von Le Fort gevormd en
opgebouwd zijn. De gedachten over het 'Rijk' dat de orde in de wereld moet
verwezenlijken, en over de Genade die onzichtbaar maar nog machtig er dan de
krachten van de wereld het lot der mensen bepaalt, beheersen geheel en al het
zieleleven van de dichteres en bepalen de grondidee van haar werken. Groensmit
dringt diep in deze bijzondere gedachtenwereld door, waar de romanfiguren als
dragers van ideeën geboren worden, als symbolen van een verborgen strijd tussen
hogere machten en demonische invloeden. Hier openbaart zich het wezen van de
kunst van Gertrud von Le Fort, die haar werken geheel uit de religieuze problematiek
schept zodat als het ware iedere mens, ieder ding en iedere gebeurtenis symptoom
en symbool van een transcendente wereld worden, die de onze doordringt en draagt.
Het gelukt Groensmit zeer goed dit transparente karakter van de figuren in Le Fort's
romans aan te tonen, en op deze wijze de betekenis van de religieuze conflicten
scherp te omlijnen: de thema's van de Papst aus dem Ghetto, van de novellen Die
Abberufung der Jungfrau von Barby, en Die Letzte am Schafott

1) K.H. Groensmit, Gertrud von Le Fort, Diss., Nijmegen, 1950, Centrale Drukkerij N.V.
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worden niet minder zorgvuldig behandeld dan de veelbesproken twee delen van Das
Schweisztuch der Veronika, waarvan het laatste, Der Kranz der Engel, zoals bekend
een nog niet afgesloten theologische discussie uitgelokt heeft. Ook hier is het oordeel
van Groensmit objectief en verantwoord en getuigt het van een juist begrip voor het
wezen en de taak der religieuze literatuur.
Gertrud von Le Fort's romans volgen een eigen systeem in de opbouw en de
ontwikkeling van de handeling. Het is van grote waarde de bijzondere dialectiek van
deze handelingen te analyseren want dan blijkt hoezeer al de gebeurtenissen beïnvloed
zijn door religieuze of demonische krachten, hoe in de mensen een strijd wordt
uitgevochten die het gehele bestaan van individu, volk en mensdom raakt. In een
eigen hoofdstuk 'Symbolen' heeft Groensmit daarom getracht, de symbolische waarde
van personen, gebeurtenissen en dingen aan te geven en hij volgt hierin zeer
nauwkeurig de bedoelingen van de dichteres. Daardoor wordt ons duidelijk welke
bijzondere rol de vrouw in de dichtkunst van Le Fort speelt, welke historische
gebeurtenissen als spiegel van onze tijd zijn op te vatten, welke namen en dingen,
die in de romans voorkomen, als het ware een dubbele bodem hebben. Daarom is
het wel vanzelfsprekend dat ook de aesthetische vorm van deze kunst haar eigen
wetten moet volgen. Wie de Hymnen an die Kirche kent, zal een indruk hebben
gekregen van deze specifieke stijl. Groensmit onderzoekt deze stijl, de aan Gertrud
von Le Fort eigen taal, haar nieuwe en krachtige beelden, het androgyne karakter in
dictie en rhythme. Uiteraard liggen hier de grenzen van het onderzoek, omdat de
stijlanalyse van het gehele werk natuurlijk apart behandeld zou moeten worden. Hier
kon niet méér geboden worden dan enkele hoofdgroepen van kenmerken, beelden
en symbolen, die echter wel de basis kunnen vormen voor een verder en diepergaand
onderzoek van de stijl. Ook schijnt ons de term 'mystiekrealisme', die Groensmit
voor deze kunst kiest (p. 145), niet helemaal in overeenstemming met de grote waarde
van de symbolen die de schrijver met recht zo sterk naar voren brengt.
Misschien was het binnen het bestek van deze behandeling van Gertrud von Le
Fort's werken wel mogelijk geweest, op sommige plaatsen ook een critischer
beoordeling toe te passen. Groensmit zegt b.v. zelf (p. 92), en terecht, dat de dichteres
'bewust symboliseert'. Hierin schuilt een zeker gevaar bij Gertrud von Le Fort, omdat
namelijk haar werken soms te sterk van uit het symbool, vanuit de gedachten gevormd
worden, zodat de figuren in de romans nauwelijks méér dan een allegorisch karakter
hebben en de werkelijkheid zelf niet levendig genoeg is. Er wordt dan teveel gedacht
en te veel geconstrueerd. Vooral in de Kranz der Engel kon men dit sterk voelen,
zeker niet als een voordeel, maar ook in andere romans. Bovendien zou het de moeite
waard zijn, nader uiteen te zetten, hoe het verband met de romantische
gedachtenwereld, dat Groensmit met succes in de poezie van Gertrud von Le Fort
aanwijst, ook in de romans te vinden is. Het plotselinge optreden van een sterk
romanticisme in het begin van haar laatste roman zal wel voor velen een verrassing
geweest zijn, die in Gertrud von Le Fort de belichaming van een christelijk classicisme
meenden te zien.
Als Groensmit zich afvraagt welke de plaats van Gertrud von Le Fort in de
hedendaagse Duitse letterkunde is en in hoeverre zij van oudere dichters en schrijvers
afhankelijk of door hen beïnvloed is, komt hij tot enkele verhelderende conclusies.
Als typische vertegenwoordigster van de 'renouveau catholique' van de 20ste eeuw
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ken, terwijl Groensmit ook enige verwantschap aantoont met Klopstock. Maar ook
Eichendorff speelt, vooral in de poezie, een bepaalde rol, waardoor reeds enigszins
de spanning tussen de romaansklassieke helderheid (Die Letzte am Schafott, De
Römische Brunnen) en de germaanse romantiek (Der Kranz der Engel) en mystiek
(Die Abberufung der Jungfrau von Barby) aangeduid wordt. Misschien hadden
sommige punten van overeenstemming met Paul Claudel nader uitgewerkt kunnen
worden, want de Cinq Grandes Odes van Claudel en de Hymnen an die Kirche van
Gertrud von Le Fort zijn zeer zeker met elkaar te vergelijken. Terecht besteedt
Groensmit genoeg aandacht aan de invloed van de Psalmen op de poezie van Le Fort
zowel wat inhoud als vorm betreft. Misschien was het waardevol geweest een parallel
te trekken tussen de stijl van Nietzsches Zarathustra - een neoromantische en
psychologische hantering van de psalmenstijl, vol ironie, sarcasme en prometheïsch
pathos - en de Hymnen an die Kirche, waar het religieuze enthousiasme geheel wordt
overgenomen en in een zuivere klassieke vorm wordt gehandhaafd.
De beschrijving van de literatuurgeschiedenis vertoont heden ten dage een zekere
af keer van de methode om 'leven en werk' van de dichter in een onderzoek te
beschrijven; de tijd van de monographieën is grotendeels voorbij. Men geeft de
voorkeur aan afzonderlijke gebieden, problemen en aspecten van de letterkunde of
van een literair oeuvre; bij schrijvers, waarvan een algemeen beeld reeds bestaat, zal
dit nodig zijn. Want men kan zich pas dan specialiseren, als men een bepaalde visie
op het geheel heeft - iedere andere beoordeling van kunst is uit den boze. Maar van
een levende dichter, wiens werk nog niet of pas afgesloten is, dient men onvermijdelijk
eerst een algemeen beeld te ontwerpen, dat zowel de wezenlijke gedachten als de
concrete kenmerken in een gesloten visie verwerkt en daardoor de basis kan worden
voor diepergaande détailstudies. Dat bij zulk een poging bepaalde gedeelten onscherp
blijven, spreekt van zelf. Maar met het globale portret dat Groensmit van de dichteres
Gertrud von Le Fort ontwerpt, zal men het eens kunnen zijn en men kan deze
Nijmeegse dissertatie dan ook met voldoening begroeten.
Dr K.J. Hahn

De geschiedschrijving van de IIde Wereldoorlog en haar problemen
In vrijwel alle landen, die op directe wijze betrokken waren bij de Tweede
Wereldoorlog, wordt door officiële en door onafhankelijke historici hard gewerkt
aan het schrijven van de geschiedenis van deze oorlog. Alvorens de definitieve
resultaten hiervan tot stand zullen zijn gekomen, zal zeer veel en moeilijke arbeid
verricht moeten worden, aangezien de geschiedschrijving van de afgelopen oorlog
tal van problemen van een geheel eigen aard biedt. Het doel van dit artikel is, de
lezer een indruk te geven van deze interessante en weinig bekende moeilijkheden.
Daar is dan allereerst de kwestie van het materiaal, dat ten grondslag ligt aan de
geschiedschrijving. Was de beschrijving van vroegere perioden der historie, in het
bijzonder de verst verwijderde, vaak in hoge mate belemmerd door gebrek aan
voldoende bronnen (men denke b.v. eens aan de vroege Middeleeuwen), thans is de
voornaamste moeilijkheid de overvloed van de officiële documenten. Op het in
September j.l. te Amsterdam gehouden Internationale Congres voor de geschiedenis
van de Ilde Wereldoorlog in het Westen, onthulden de Britse hoogleraren Toynbee
en Hancock ont-
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stellende cijfers over de om vang van het officiële materiaal. Alleen reeds de
documenten b.v. van de British Board of Trade, slechts één enkel onderdeel dus van
de Engelse oorlogsmachine, vormen in de archieven een rij van 25 K.M. Men kan
zich indenken, welk een massa papier in oorlogstijd door andere officiële en
semi-officiële instanties aan de archieven werd toegevoegd. In vroegere oorlogen
berustte een groot deel van de strategische bevelvoering op directe en mondeling
gegeven bevelen; de verhoudingen waren toen aanzienlijk minder gecompliceerd
dan nu. De moderne 'papieren' bevelvoering evenwel is onder meer gekenmerkt door
een zeer gecompliceerde ambtelijke en militaire hiërarchie, die van de hoogste top
via ontelbare bureaux de onderste laag bereikt. Elk bureau en elke instantie legden
hun eigen archieven aan, krachtens hiertoe van hogerhand ontvangen instructies.
De eerste taak van de contemporaine historicus zal zijn in dit omvangrijke
archief-materiaal systeem en ordening te brengen, en bovenal een logische schif-ting.
Lang niet al het bewaarde materiaal immers is van belang, maar het is zeer moeilijk
om vast te stellen wat wél en wat niet belangrijk is. In de schifting van de bronnen
zal de historicus voor een goed deel moeten afgaan op zijn intuïtie en zijn 'historisch
gevoel', welke hem dienen te leiden bij zijn speurtocht door de archieven. Het ware
immers ondoenlijk al het bewaarde materiaal met dezelfde nauwgezetheid door te
nemen, daar men anders nooit tot schrijven komt. Weinig archieven zijn verloren
gegaan: zo vielen b.v. dank zij de punctuele bureaucratische mentaliteit van de Duitse
leiders, de volledige archieven van het 'Auswärtige Amt' en van de N.S.D.A.P. in
Geallieerde handen, zodat de achtergronden van het nationaal-socialisme aan het
daglicht gebracht kunnen worden. Met de uitgave van de documenten van het
'Auswärtige Amt' is inmiddels reeds een aanvang gemaakt.
Niet alleen de bewaarde archiefstukken moeten zorvuldig tegen elkaar afgewogen,
vergeleken en geschift worden, ook in de omvangrijke literatuur over de Ilde
Wereldoorlog moet de historicus zijn weg zoeken. Sinds het einde van de oorlog is
een stroom van boekwerken, mémoires en artikelen verschenen. Lang niet al deze
publicaties zijn uiteraard van belang, maar alvorens dit te kunnen beoordelen is een
overzicht nodig. Het zou zeker van nut zijn te geraken tot een internationale
Bibliografie van boekwerken over de Ilde Wereldoorlog, zoals de Fransman Debyser
op het Congres te Amsterdam voorstelde, ware het niet dat de uitvoering hiervan
veel te kostbaar zou worden. Men kan zich beperken tot de belangrijkste publicaties,
maar ook dan blijven de moeilijkheden vele. Ik denk hier speciaal aan de Mémoires
van staatslieden, militairen e.a., welke voor de geschiedschrijving van onschatbaar
belang zijn, doch als subjectieve reflecties zeer critisch gehanteerd moeten worden.
In een recent artikel zette dr Elizabeth Wiskemann de typische moeilijkheden van
het vergelijken en beoordelen van mémoires uiteen1)). Men dient zich altijd te
realiseren, wie de man is die aan het woord is, welke zijn persoonlijke instelling en
omstandigheden waren en vooral of hij niet een bepaalde persoonlijke tendentie in
zijn werk legt, welke de feiten in een bepaald daglicht tracht te stellen.
Slechts met deze gegevens kan men mémoires naar hun juiste waarde schatten en
het kaf van het koren scheiden. Van groot belang b.v. acht Miss Wiskemann de
Mémoires van Graaf Ciano, Mussolini's schoonzoon, juist omdat Ciano door zijn
onverwachte dood niet meer de gelegenheid kreeg zijn notities te herzien en eventueel
te verfraaien. Het ach1) Memoirs as a source of recent history in: The Times Literary Supplement, Nov. 10, 1950.
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teraf polijsten en 'hineininterpretieren' is één der grootste gevaren aan gedenkschriften
verbonden: de auteur wil zichzelf in een zo gunstig mogelijk daglicht stellen en
weigert vaak zijn fouten te erkennen. Dikwijls geven dan de geschriften van
medewerkers of opponenten een geheel andere kijk op de man, en hiermede een
welkome aanvulling. Kortom, het is zaak om over een bepaald onderwerp zoveel
mogelijk litteraire bronnen tegenover elkaar te stellen. Unus testis, nullus testis.
Dit dus in het kort over het materiaal. Hier ligt dus de eerste en belangrijkste taak
van de historicus. Opgemerkt moet evenwel nog worden, dat niet voor alle landen
deze overvloed van materiaal aanwezig is. Sommige kleinere landen, die in de
Geallieerde oorlogvoering een meer ondergeschikte rol speelden, missen dikwijls
die stukken, welke de hoogste strategische beslissingen en plannen betreffen. Het is
voor de kleinere Geallieerden, met name ook Nederland, moeilijk om de strategische
achtergrond van de oorlog te reconstrueren. De Nederlandse Marine b.v., die onder
Geallieerde bevelvoering ingedeeld was, kampt bij de beschrijving van haar
geschiedenis in oorlogstijd met de moeilijkheid, dat zij veelal af moet gaan op
buitenlandse publicaties en getuigenissen, welke soms het Nederlandse aandeel niet
voldoende tot hun recht doen komen. Wel mogen wij hier met vreugde constateren,
dat ook in Nederland na de bevrijding een aantal zeer belangrijke gedenkschriften
over de Tweede Wereldoorlog verschenen zijn. Wijlen A.S. de Leeuw constateerde
in zijn voor de oorlog verschenen studie over de Nederlandse buitenlandse politiek
het betreurenswaardige verschijnsel, dat vrijwel geen belangrijk Nederlander, met
enkele excepties, mémoires of autobiografieën naliet2)). En nog onlangs beklaagde
Jhr mr van der Goes van Naters zich over hetzelfde, inderdaad opmerkelijke
phenomeen in de volgende woorden: 'Nederland is niet rijk aan politieke
levensbeschrijvingen; aan politieke auto-biografieën zijn we bepaald arm'3)). Gelukkig
mogen wij thans wijzen op boekwerken van o.a. van den Tempel, Gerbrandy, van
Mook en Admiraal Helfrich, om er slechts enkele te noemen. Daarnaast betekenen
de Verslagen van de Parlementaire Enquête Commissie en de publicaties van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie een belangrijke bijdrage tot onze kennis.
Een tweede punt van overweging vormt, wie de geschiedenis van de Ilde
Wereldoorlog zullen gaan schrijven. Hiervoor zoekt men in ieder land naar een eigen
oplossing. Voor het schrijven van de militaire geschiedenis b.v. zal het in het algemeen
de voorkeur verdienen deze door strategisch geschoolde officieren met voldoende
historische belangstelling en een zekere wetenschappelijke inslag, te doen redigeren,
terwijl de algemene, politieke en economische achtergronden door civiele specialisten
geschreven zouden kunnen worden. Het is thans nog onmogelijk om vast te stellen
of een door de staat opgezette en gesubsidieerde officiële geschiedschrijving, met
beperkte vrijheid voor de auteurs, voordelen biedt boven een officieuze beschrijving,
weliswaar gesteund door de overheid, welke haar gegevens ter beschikking stelt,
maar waarvan de conclusies voor rekening van de particuliere schrijver(s) vallen.
Dit laatste geldt o.a. voor de officieuze Amerikaanse maritieme geschiedschrijving
onder redactie van Professor Samuel Eliot Morison, waarvan thans reeds 5 delen

2) Mr A.S. de Leeuw: Nederland in de wereldpolitiek (Zeist, 1936), p. 9.
3) In: Singel 262, 22 Biografieën. (Amsterdam, 1950), p. 83.
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gepubliceerd zijn4)). In Engeland d.e.t. werd de civiele- en militaire geschiedschrijving
officieel door de Regering opgedragen aan een 'Com-

4) History of U.S. Naval Operations in World War II, by Samuel Eliot Morison, Captain USNR.
Vol. I - (Boston, 1947).
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mittee for the Official Histories', waarvan de voorzitter tevens lid der Regering is.
Twee hoogleraren, Hancock en Butler, leiden respectievelijk de civiele- en militaire
geschiedschrijving. Wel zijn de schrijvers niet verplicht tot een officiële conclusie,
maar hun afhankelijkheid is evident. Engeland aanvaardde dus de eerste der beide
geschetste mogelijkheden, de Verenigde Staten de tweede. Zoals reeds werd
opgemerkt, kunnen beide systemen nog niet met voldoende vrucht worden vergeleken.
Helaas kan in dit uiteraard summiere overzicht niet dieper op het vóór en tegen
van de verschillende redactionele opvattingen worden ingegaan. Een derde en laatste
punt wil ik hier evenwel nog aanstippen, n.l. de vraag hóe de geschiedenis van de
Ilde Wereldoorlog geschreven zal moeten worden. We zagen reeds de moeilijkheden,
die verbonden waren aan de hantering van het bronnenmateriaal én aan het redigeren
der publicaties, maar een zo mogelijk nog belangrijker punt is de wijze waarop
geschreven zal worden.
In een voor het Internationale Congres voor de Geschiedenis van de Ilde Wereldoorlog
in het Westen gehouden referaat, getiteld 'Contemporary history as a scientific
problem', betoogde de beroemde historicus Arnold Toynbee dat men zich bij de
herinnering aan de door de vijand bedreven oorlogsmisdaden niet van een zeker
subjectivisme kan losmaken bij het beschrijven van de afgelopen oorlog. Toch wil
het mij voorkomen, dat men dit subjectivisme niet al te ruim zal moeten opvatten.
Zeker, het valt zwaar over de gebeurtenissen van nog zo korte tijd terug 'sine ira et
studio' te schrijven. Men heeft nu eenmaal besloten om met de geschiedschrijving
van de Tweede Wereldoorlog niet al te lang te wachten en geen afstand te nemen tot
de materie. Dit drukte Toynbee als volgt uit in zijn reeds vermeld referaat: 'Quantities
of material of the most divers types and different degrees of historical value keep on
pouring out. If the historian were to decide to wait for the whole of this, he would
die before putting pen to paper and would have allowed the materials to pile up to
an unmanageable bulk. He has to decide what to wait for and what to neglect'.
Dit principe lijkt mij inderdaad gezond en aanvaardbaar, maar men dient er
anderzijds voor te waken niet de voor een historicus zo onmisbare onpartijdigheid
geheel los te laten. De geschiedenis mag geen forum worden, waarvoor de
overwonnenen naar goeddunken worden gedaagd om door de overwinnaars
gekapitteld te worden. Deze taak kan men met een gerust hart aan de rechtbanken
overlaten. Anderzijds spreekt het m.i. vanzelf, dat in de verschillende publicaties de
oorzaken van het ontstaan van de laatste oorlog worden behandeld, waarbij uiteraard
ook het democratische tegenover het totalitaire principe gesteld zal worden en
duidelijk gemaakt wordt wáárvoor de verbonden natiën streden. Dit impliceert een
gezond subjectivisme, mits men de feiten geen geweld aandoet. Zo zal naar een
harmonisch evenwicht gezocht moeten worden tussen een objectiviteit, die de feiten
voor zichzelf laat spreken, en een subjectivisme, dat op verantwoorde wijze het eigen
standpunt doet uitkomen. Moge het vinden van deze synthese de geschiedschrijvers
van de Ilde Wereldoorlog steeds als doel voor ogen staan.
Tenslotte een korte samenvatting hoe ver men thans gevorderd is met de
geschiedschrijving. Het verst zijn de Verenigde Staten, waar het werk begunstigd
wordt door een ruime steun van overheidswege en door het feit, dat de voornaamste
Duitse en Japanse archieven zich daar bevinden. Leger, luchtmacht en marine
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publicaties. Een opgave hiervan zou in dit bestek te ver voeren. Op het
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maritiem-historische werk van Morison werd reeds gewezen. In Engeland is tot
dusverre nog geen deel van de op stapel gezette officiële historische publicaties
verschenen. Wel wil ik hier wijzen o.a. op een uitstekende chronologie, uitgegeven
door het Royal Institute of International Affairs5)), en een publicatie van Duitse
maritieme documenten, de 'Führer Conferences on Naval Affairs'6)). Daarnaast werd
zowel in Engeland als in Frankrijk een aanvang gemaakt met de uitgave van de
documenten van het voormalige Duitse 'Auswärtige Amt'7)).
Wat de kleinere landen betreft, nog een laatste opmerking over de Nederlandse
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Reeds gewezen werd op de vier
delen verslagen, verhoren en bijlagen van de Parlementaire Enquête Commissie en
op de tot dusver uitgegeven monografieën van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Ook de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht
werken aan hun geschiedenis. De Sectie Krijgsgeschiedenis van de Generale Staf
publiceerde reeds een voor het grote publiek bestemd overzicht van de
krijgsverrichtingen der landmacht in 19408)). Reeds geruimen tijd wordt thans gewerkt
aan een intern stafwerk over de krijgsverrichtingen in 1940. Minder ver gevorderd
is helaas de geschiedschrijving van de Koninklijke Marine, al wordt ook hieraan
gewerkt. Het tot stand komen hiervan is voor het Nederlandse volk een belang van
de eerste orde.
Concluderend mag vastgesteld worden, dat de tot dusver bereikte resultaten van
de geschiedschrijving van de Ilde Wereldoorlog tot vreugde stemmen. In de vijf jaren
sinds het einde van de oorlog is veel goed werk verricht en de hoop bestaat, dat deze
historische arbeid in de toekomst zal worden voortgezet, zowel ten bate van de
generatie, die de oorlog heeft meegemaakt, als voor de komende generaties, die er
hun lering en voordeel uit mogen trekken.
C.T. de Jong

De Nobelprijs voor Letterkunde: B. Russell
Zoals men weet werd de Nobelprijs-1950 voor Letterkunde toegekend aan de
philosoof Bertrand Russell, 'om zijn veelzijdige en waardevolle geschriften, waarin
hij een voorvechter blijkt te zijn van de menselijkheid en de wijsheid van gedachte'.
Wanneer men bedenkt hoe Russell zijn bekendheid in de wereld veroverd heeft,
lijkt deze onderscheiding voor letterkunde wel enigszins wonderlijk. De talrijke en
inderdaad zeer uiteenlopende werken van Russells hand - hij schreef o.m. over de
praktijk en de theorie van het bolsjevisme, over opvoeding, over sociale reconstructie,
over huwelijksmoraal, over de verhouding van het individu tegenover het gezag,
over het probleem van China, om niet te spreken van de zuiver philosophische werken,
die het wezen behandelen van de stof, van de geest, van de waarheid, van het geluk,
van het mysticisme, van het wetenschappelijk onderzoek, enz. enz., - deze werken
5) Chronology of the Sccond World War, London 1947.
6) Führer Conferences on Naval Affairs by Rear-Admiral H.G. Thursfield (London, 1948).
7) Vol. I: From Neurath to Ribbentrop (1949), Vol. II: Germany and Czecho-Slovakia,
1937-1938 (1950).
8) Beknopt Overzicht van de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht. 10-18 Mei 1940
(Leiden, 1947).
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bezitten doorgaans de merkwaardige verdienste van aangenaam te zijn geschreven,
in klare stijl en vol humor; inderdaad een verdienste wanneer men bedenkt dat de
auteur is de classicus van de hedendaagse logica. Maar was er in
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onze tijd niet één philosoof te vinden, die meer positieve dingen te zeggen heeft dan
deze logicus en scepticus, en die ook meteen een aangrijpender stijl bezit dan Russell?
Wanneer Russel dan tóch deze onderscheiding kreeg zal hierbij zijn
wereldvermaardheid wel groot gewicht in de schaal hebben gelegd, ruim verdiend
trouwens om de vernieuwing die hij doorvoerde in de studie van de grondlagen der
wiskunde.
In het begin van deze eeuw verdedigde hij in The principles of mathematics,
steunend op voorbereidend werk van Peano en Frege, de thesis dat wiskunde niets
anders is dan een verlengstuk van de deductieve logica. Dit was o.m. bedoeld tegen
de kantiaanse leer, volgens welke het getal te danken is aan een a priori synthese
van ons kenvermogen, a priori synthese die zelf een gevolg is van de tijd. Volgens
Russell is het getal een zuiver logische constructie van het verstand, zodat het met
de tijd als a priori vorm niets heeft te maken en is wiskundige kennis slechts een
andere vorm van verbale kennis: '3' betekent, zegt hij zelf, '2 + 1' en '4' betekent '3
+ 1'; vandaar moeten we besluiten, zo gaat hij verder, - maar het bewijs is te lang dat '4' hetzelfde is als '2 + 2'; en zo houdt de mathesis op een mystiek te zijn; de
wiskundige kennis en 'een yard bevat 3 voet' zijn waarheden van hetzelfde gehalte'.
Samen met Alfred N. Whitehead heeft hij deze thesis uiterst gedetailleerd toegepast
in Principia mathematica, een monumentaal werk in drie delen, dat nog lang als
leidraad en standaardwerk zal dienen voor de moderne logica.
Dit boek is a.h.w. de bijbel geworden van de nog altijd snel toenemende school
die zich gevormd heeft rond de studie van de logica, we bedoelen de 'School van
Wenen', en de talrijke logistici van Polen, Nederland en Amerika. Evenals Russell
zijn de meeste leerlingen van deze school geneigd zich zo door deze wijsbegeerte
van de wiskunde te laten verblinden, dat ze de andere activiteiten van het menselijk
intellect liever beschouwen als een soort dichtkunst, en wel - waar het de metaphysica
geldt - als een mislukte dichtkunst. (Deze boutade is van Carnap, maar volgens
Russell vindt hij nu dit oordeel overdreven).
In de vorige eeuw was evenzo het enthousiasme over de onvermoede resultaten
van de physica voor velen een aanleiding om alle denken af te keuren dat niet uitging
van de experimentele methode, waarmee men bedoelde het loutere meten. Deze mode
is nu voorbij daar de scientistische philosophie is vast gelopen door de vooruitgang
van de physica zelf, o.m. door de relativiteitstheorie en de indeterminatieformules
van Helsenberg. Het wantrouwen tegenover de metaphysica wordt nu geleidelijk aan
overgenomen door een exclusief affirmeren van de wijsbegeerte der wiskunde.
Russell heeft een geschiedenis geschreven van de westerse wijsbegeerte en de
beoordeling van de daarin behandelde schrijvers steunt geheel op het afkeuren van
alles wat zich niet ingraaft in de loutere studie van de logica. Misschien is onder zijn
vele werken deze geschiedenis wel het best geschreven, al was het alleen om de
juistheid waarmee hier de voornaamste wijsgeren van de westerse beschaving worden
gecaricaturiseerd. Maar al moet een caricatuur veel waarheid bevatten om deze naam
te verdienen, toch is de History of western philosophy beter geschikt om Russell te
leren kennen, dan om ons te laten zien waarin de wijsbegeerte van het westen
inderdaad bestond. Het onlogische en de illusies, welke volgens Russell de grote
denkers van onze beschaving om beurten koesterden, hadden ten minste dit grote
nut, dat ze geleid hebben tot de philosophie van de logische analyse, waarvan Russell
een vertegenwoordiger is en welke hij behandelt in zijn laatste hoofdstuk.
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Hij twijfelt er niet aan dat de philosophische problemen, waarvoor men tot nu toe
geen bevredigende oplossing heeft gevonden, uitsluitend met deze strikt logische en
énig wetenschappelijke methode moeten behandeld worden, en dat vele ervan op die
wijze kunnen worden opgelost. Men moet echter een uitzondering maken, denkt hij,
voor de waardeoordelen. Deze behoren niet tot het domein van een wetenschappelijke
kennis, zodat men tegenover een wijsbegeerte die het ware tevens aanziet als het
goede, sceptisch moet staan.
Volgens Russell begaan de meeste philosophen dan ook de vergissing van zulke
vragen, - morele, religieuze en politieke - wetenschappelijk te willen behandelen;
hierdoor is de denker bevreesd voor 'gevaarlijke' opvattingen en dit verlamt de vrijheid
van zijn gedachte. Het verlangen naar algehele oprechtheid in tegenstelling met deze
vrees is wel de reden waarom Russell zo scherp gekant is tegen het Russische
staatsregime en ook tegen de Katholieke Kerk.
Deze afkeer is echter moeilijk in overeenstemming te brengen met een scepticisme
dat zichzelf respecteert; zij schijnt te veronderstellen dat de mensen, die zich vrijwillig
en oprecht onderwerpen aan een kerkelijk leergezag, nu met Russell moeten besluiten
dat alleen het logisch geraamte van ons denken waarde heeft. Voorzeker is het een
onmisbaar element voor elke goede gedachte en dus voor elke waarheid, dat ze
logisch verantwoord is; anders zakt ze in elkaar als een mens zonder ruggegraat.
Maar wanneer alleen de ruggegraat overblijft, kan men moeilijk van een echte mens
spreken. Het komt ons ook voor, dat Russell zelf er niet in geslaagd is zijn scepticisme
zo consekwent door de voeren dat hij de waarde van een gedachte tot haar logische
ruggegraat beperkt. Want het beschouwen en analyseren van de geldige logische
wetten veronderstelt een kennis, die in staat is over de waarde van deze wetten te
oordelen, en die dus boven de louter formele logica uitgaat om ze te kunnen beheersen.
De Tollenaere S.J.

Boekbespreking
Godsdienst
Johannes QUASTEN, Patrology vol. I: The Beginnings of Patristic
Literature. - Spectrum Publishers, Utrecht-Brussel, 1950, XVIII, 349 pp.
Talrijke vertalingen van de geschriften der Kerkvaders in alle moderne talen tonen
niet alleen, dat de kennis der klassieke talen vermindert, maar vooral dat de
belangstelling voor de christelijke oudheid stijgende is. Dat is een verblijdend
verschijnsel: want nergens kan de christen zulk krachtig en verkwikkend voedsel
vinden voor zijn geloofsverdieping en zijn geestelijk leven als bij die grote geesten,
die door een wondere beschikking der Voorzienigheid de eerste eeuwen van het
christendom vullen.
Die belangstelling voor de Vaders dient echter ook geleid te worden. En hier
bestond een zeer gevoelige leemte. Er zijn inleidingen op de Kerkvaders, die zo
oppervlakkig zijn, dat zij niet stimuleren tot persoonlijke lezing, er zijn andere
inleidingen, die zo technisch zijn, dat alleen een vakman ze kan hanteren. Er bestond
echter geen enkel werk, dat tegelijkertijd wetenschappelijk volkomen op de hoogte
was, en tevens bruikbaar en leesbaar voor de belangstellende buitenstaander.
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Deze leemte wordt nu op schitterende wijze aangevuld door het werk van Quasten,
de vroegere leerling van Dölger, professor in Münster, en sinds 1938 professor aan
de Katholieke Universiteit van Washington, die zulk een groot aandeel heeft
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in de vernieuwing van de patristische studies in de Verenigde Staten. Onder
vakmensen was hij bekend om de verbluffende rijkdom van zijn verzameling
liturgische teksten. Nu biedt hij een handboek der patristische litteratuur, dat eveneens
van enorme belezenheid, accuratesse, organisatietalent en wijs oordeel getuigenis
aflegt.
Het boek, dat op vier banden berekend is, kan wat de omvang betreft, met de oude
Bardenhewer vergeleken worden. Maar de schrijver gebruikt deze ruimte niet, zoals
Bardenhewer deed, om alle kwesties van authenticiteit, chronologie, tekstoverlevering
enz. te bespreken, maar om een meer uitvoerig beeld van de werken der Vaders te
geven. Talrijke passages, en sommige korte teksten in hun geheel worden in het
Engels vertaald, ter illustratie van de uiteenzetting van de leer van iedere Vader of
kerkelijke schrijver. Beter dan elke beschrijving zijn dergelijke citaten geschikt om
de lezer in te wijden in de persoonlijkheid en de mentaliteit van de Vaders. Dit aspect
van het boek maakt het bijzonder geschikt als eerste, degelijke inleiding voor wie
zich in de Vaders wil gaan verdiepen. Maar ook de vakman zal het met vrucht en
genoegen gebruiken. Want Quasten is volkomen op de hoogte van het enorme gebied
der patrologie. Niets wordt terzijde gelaten. Elk punt bevat zijn bibliographie, die
vooral wat de vertalingen in de moderne talen betreft, veel vollediger is dan die van
Altaner, en die niet zoals deze de oudere werken weglaat, en tenslotte de titels van
de aangehaalde werken en artikelen volledig citeert, zodat de lezer zich veel sneller
en gemakkelijker een beeld kan vormen van wat er over een Vader of over een werk
geschreven is.
In een werk van een dergelijke omvang kunnen kleine vergissingen nooit geheel
vermeden worden. Zo mist men bij de behandeling van Valentinus en Irenaeus een
verwijzing naar Sagnard, La gnose valentinieime, 1947, bij Marcion naar Blackman,
Marcion and his influence, 1948; bij Quadratus zou men 'n vermelding willen zien
van de hypothese van Dom Andriessen, die nu slechts bij de Diogneetbrief vermeld
wordt (Quasten geeft geen eigen oordeel over de waarde ervan); op blz. 195 behoort
Geffcken, Zwei griechische Apologeten, niet onder de monografieën, maar onder
de tekstuitgaven, (als mijn geheugen me niet bedriegt, want ik heb het werk
momenteel niet bij de hand). Maar dat een aandachtige lezing slechts dergelijke
peccadillo's kan ontdekken, is 'n blijk van de verrassende degelijkheid en accuratesse
van het werk.
De uitvoering is, zoals we van het Spectrum gewend zijn, voortreffelijk: mooie
en overzichtelijke druk, en bij dit moeilijke zetwerk zeer weinig drukfouten (blz. 28:
Froldeville voor Froideville; blz. 107: text voor next; blz. 125 midden: 1ff voor 25
ff).
Dit boek belooft een standaardwerk te worden, dat jarenlang zijn waarde zal
behouden. Het is een kostbare uitgave, maar die zijn prijs overwaard is. Het zou te
vinden moeten zijn in de boekenkast niet alleen van de vakman, maar ook van iedere
priester en leek, die zich met de Kerkvaders wil bezighouden.
P. Smulders S.J.
Ida Friederike GöRRES, Het verborgen gelaat. Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1950, 457 pp. f 9,75.
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De titel typeert het boek. Zoals indertijd de bekendmaking van 't ware portret der H.
Theresia van Lisieux 'n onthulling was voor iedereen die niet wennen kon aan de
onechte, zoetelijke afbeeldingen van deze heilige, zo is dit boek een wegvegen van
alle kitch en poeder, om het ware gelaat van de H. Theresia te ontsluieren.
Men heeft al meer pogingen gedaan om 'klein Treesje' tot de ware, wilskrachtige
Theresia te maken. Zo b.v. enkele jaren geleden de romanschrijver van der Meersch;
maar zijn reactie op de zoetelijkheid bracht een 'vierge guerrière', die weer op. andere
wijze overdreven was en voor wie de kloosteromgeving zo klein mogelijk werd
geschilderd om haar zo groot mogelijk te doen uitkomen.
De kracht van dit boek is echter dat I.F. Görres met grote eerbied en critische zin
haar onderwerp behandelt. Zij zoekt het ware gelaat van de Heilige en tracht dit
eerlijk te doen en met grote kennis van zaken. Zij laat wel degelijk het mense-
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lijke zien in de H. Theresia, kind uit een burgergezin, dat alle gevaar loopt in een
burgerlijke devotie verstrikt te raken. Maar de schrijfster blijft niet staren op dit
klein-menselijke, zij toont prachtig aan hoe juist in de zwakheid Gods kracht tot zijn
recht komt. 'God heeft het zwakke der wereld uitgekozen om het sterke te beschamen'
is het grondthema van dit boek. Theresia's kleine weg is daarom zo groot, omdat zij
door alle menselijkheid en burgerlijkheid heen steeds het ware en essentiële heeft
gezocht. De schrijfster blijkt in dit boek mens genoeg om de zwakheid naar voren
te halen, maar tegelijk christen genoeg om de goddelijke grootheid in die zwakheid
te bewonderen. Of anders: zij blijkt psychologisch genoeg om z.g. duivelse aanvallen
ook een neurotische mogelijkheid niet te ontzeggen, maar tevens theologisch genoeg
om de angstwekkende strijd tegen satan waar te nemen, die juist in de neurose, als
de ziel gevoeliger is dan ooit, het zwaarste is (zie pag. 90 vv.).
Deze biographie getuigt tevens van grote belezenheid, zodat de schrijfster
verrassend weet te citeren en ons in contact brengt met prachtige passages van andere
auteurs. Dit is een boek, dat men niet leest zonder er aantekeningen uit te maken, en
dat ons ook steeds weer vraagt om critisch te lezen, dáár waar de schrijfster op
sommige plaatsen even de toon aanneemt van haar veelbesproken 'Briefe über die
Kirche', wat wrang en persoonlijk. Maar gelukkig zijn deze regels zo zeldzaam dat
ze bijna wegvallen in het geheel en het boek laten wat het is: één van de beste
hagiographieën over de H. Theresia. J. de Rooy
Thomas MERTON: De wateren van Siloë. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1950, 443 pp., f 9,75.
De grote waarde van dit boek ligt wel hierin, dat het zo scherp laat zien: hoe alleen
het vasthouden aan Gods oorspronkelijke bedoeling met een kloosterorde, aan deze
haar vruchtbaarheid geeft. Merton doet dit meesterlijk. Steeds opnieuw en steeds
anders toont hij aan hoe de Cisterciënsers alleen gebaat zijn met het beleven van hun
eigenlijk doel: de contemplatie. Voor die contemplatie neemt hij het op. Eerst in een
algemene uiteenzetting, die de lezer dorstig maakt naar de wateren 'waarvan het
mysterie de eerste Cisterciënsers heeft gefascineerd en verrukt'. Vervolgens in een
aanschouwelijke illustratie welke tevens de geschiedenis is van het Trappistenleven.
Een interessante historische schets over de orde en vooral over haar stichtingen in
Amerika. Een ander deel behandelt aard en heiligheid van 't Cisterciënser-leven,
terwijl voor de Nederlandse lezers 'n aanhangsel is toegevoegd over de
Trappistenkloosters in onze streken.
Een weldaad is, dat de journalistieke toon die 'Louteringsberg' van Merton tot een
modeboek maakte, in dit werk ontbreekt. Het is vlot geschreven, maar verre van
oppervlakkig. Dit insinueert de titel reeds over 'de wateren van Siloë, die in de stilte
vloeien': 'Dit zijn de wateren, die de wereld niet kent, omdat zij de wateren van
bitterheid en tegenstrijdigheid meer liefheeft' (blz. 7 en 382).
Wellicht zal het minder lezers trekken dan de autobiographie van de schrijver,
maar zij die dit boek lezen zullen er een diepere invloed van ondergaan.
J. de Rooy
Dr B. NAAIJKENS M.S.C., Het Geestelijk Leven en de Arbeiders in
de Missie. - Van Lindert, Cuyk, 1950, 71 pp., f 1,50.
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Na gewezen te hebben op de absolute noodzaak van heiligheid voor alle arbeiders
in de missie, wijst de schrijver drie gevaren aan, die het geestelijke leven in de missie
bedreigen: een te grote activiteit, welke haast onvermijdelijk is bij het zien van al
het vele werk dat nog wacht; een ongekende vrijheid, wanneer men alleen komt te
staan, zodat men gemakkelijk eigen neigingen bij de keuze van het werk en de
hulpmiddelen daartoe kan laten meespreken; ten slotte een grote eenzaamheid door
het gemis aan contact met een cultureel gelijkstaande omgeving. Aan de hand van
pauselijke uitspraken toont de schrijver de weg, waarlangs men deze gevaren veilig
zal kunnen ontlopen: een vurige liefde tot de Kerk, vereniging met God en een diepe
godsvrucht.
Dit alles wordt op eenvoudige wijze uiteengezet, in een duidelijke stijl, zo-
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dat een lezing van een uurtje voldoende is voor elke missionaris om door dit werkje
zich weer scherp bewust te worden, waarop hij heeft te letten, als hij zijn ideaal langs
veilige weg wil benaderen. Hierin is o.i. de waarde van dit boekje gelegen. Wellicht
had het geheel aan duidelijkheid en beknoptheid gewonnen als na de aanduiding der
gevaren onmiddellijk het ideaal voor de missionaris was vooropgezet, hetgeen nu
pas gebeurt na een lange aanhaling, ontleend aan de encycliek 'Mystici Corporis',
welke passage niets biedt wat speciaal van toepassing is op de gelovigen gezien als
arbeiders in de missie.
J. Groenewoud
James Kard. GIBBONS, Het geloof onzer Vaderen. Opnieuw bewerkt
door Dr Isaïas ONINGS O.F.M. - Wed. J.R.v. Rossum, Utrecht, 1950, 6e
druk (serie: Tolle lege. Bijdragen tot de eenheid der Kerk). 371 pp., f 5,75.
Kardinaal Gibbons was in het laatste kwartaal der 19e en het eerste der 20e eeuw
een gezien vertegenwoordiger van het katholicisme in de Verenigde Staten. Irenisch
zonder irenisme, zoals we tegenwoordig zouden zeggen, ruimde hij veel vooroordelen
tegen de Katholieke Kerk op door zijn heldere apologetische voordrachten, in 1876
gebundeld in het boek 'The faith of our Fathers'. Reeds in 1896 werd dit voor de
eerste maal in het Nederlands vertaald en bewerkt. De nu verschenen 6e nederlandse
uitgave is door Dr Onings nog eens grondig omgewerkt en aan de huidige
omstandigheden aangepast, echter zó dat toch 'Gibbons Gibbons is gebleven'. Dit
werk, dat zeer sterk de nadruk legt op de klassieke 'twistpunten', zal zeker ook nu
nog goede diensten bewijzen in het contact met niet-katholieken, hoewel wij meer
nut verwachten van geheel voor onze tijd geschreven, dieper grijpende en geheel
schriftuurlijke uiteenzettingen, zoals bijv. Dr Hulsebosch in dezelfde serie heeft
pogen te geven met zijn boek 'Het Godsrijk in wording'.
P. Schoonenberg
P. Dr Landoaldus SIBUM A.A., Een Katholieke Spiritualiteit uit de 19e
eeuw. - Tielen, Boxtel, 1950, 70 pp., f 1,25.
In een eenvoudig objectief geschreven werkje wordt de geestelijke leer van P.
Emmanuel d'Alzon, de stichter van de Assumptionisten, behandeld. Oorsprong, geest
en ontplooiing dezer leer worden hier summier verhaald. Het geheel is te veel
samenvatting en te schematisch om werkelijk boeiend te zijn, maar zal voor degenen
die meer inzicht in de spiritualiteit van de Paters Assumptionisten verlangen, zeker
een goede gids zijn.
J. de Rooy
Akten van Z.H. Paus Pius XII, 1949. - 't Groeit, Antwerpen, 1950, 416
blz., ing. Fr. 90. geb. Fr. 160.
In dit elfde deel van de Akten van Z.H. Pius XII vindt men de nederlandse en beneden
aan de bladzijden de oorspronkelijke tekst van al de toespraken, encyclieken en
documenten door de Paus uitgesproken of uitgegeven. Ze hebben betrekking zowel
op het internationale leven als op herderlijke en algemeen zedelijke feiten en
princiepen - geheel het katholieke leven door de Opperherder geleid. We wijzen

Streven. Jaargang 4

alleen op de belangrijke documenten over het communisme, over de gebeurtenissen
in Hongarije, de bescherming van de Heilige Plaatsen in Palestina, de toespraken tot
de katholieke werkgevers, het Belgisch Algemeen Christelijk Werkersverbond, tot
de geneesheren, de juristen en de rechters, de brieven betreffende de proclamatie van
het Heilig Jaar, radioboodschappen aan congressen en bijeenkomsten, aan de
Katholiekendag te Bochum, aan de Zwitserse Katholieken, aan de katholieke scholen
van Amerika enz. Deze verzameling van documenten vormt de geestelijk belichte
kroniek van onze tijd.
F. de Raedemaeker
BENOIT DU MOUSTIER, Wijsheid en schoonheid uit negentien eeuwen
Katholieke Wereldletteren. - H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen,
1950, 320 pp., geb. f 7,90.
Dertig jaren lang las en bestudeerde de kloosterling, die onder de naam Benoit du
Moustier als schrijver op het gebied van de vroomheid reeds lang bekend was, de
grote Katholieke schrijvers uit tweeduizend jaren Christelijke cultuur.
In dit boek heeft hij uit de in vele jaren vergaarde schatten van een
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honderdtal schrijvers vertaalde fragmenten bijeengebracht, zowel voor de
eenvoudigen, voor wie deze lectuur onbereikbaar blijft, als voor de meer
ontwikkelden, die in dit boek de prikkels vinden om onbekende gebieden zelfstandig
te exploreren.
Omdat het boek veel wil geven, schenkt het toch in veel opzichten te weinig. Het
is altijd moeilijk tussen 'Multa' en 'Multum' de juiste verhouding te bewaren. Vele
kleine fragmenten zijn o.i. niet in staat enig behoorlijk denkbeeld te geven van een
bepaalde auteur. Ook de keuze der schrijvers is niet altijd gelukkig. Wanneer men
spreekt over Katholieke Wereldletteren dient men voorzichtig te zijn met tijdgenoten.
Rogier van Aerde en Emiel van Hemeldonck staan nu broederlijk naast Augustinus,
Dante en Sint Jan van het Kruis. Met fragmenten uit eigen werk heeft bovendien de
schrijver zichzelf als laatste in deze eregalery geplaatst. Laten we zeggen: met
monastische naïviteit. Het fraai uitgegeven boek kan ondanks de onvolmaaktheden
aan velen uren van geestelijk genot geven.
Ch. T
Giuseppe RICCIOTTI, Geschiedenis van Israël; 1: Van het begin tot
aan de Ballingschap; 2: Van de Ballingschap tot 135 na Christus. Uit
het Italiaans vertaald door Zr Dr M. Constanza, Can. reg. S.S. - Brepols,
Turnhout, 1949, 472 en 502 pp. Geïll., geb. Fr. 1400 (2 dln.).
Deze koninklijk uitgegeven vertaling van Ricciotti's Storia d'Israele was reeds in
1940 klaar. De aanzienlijke vertraging in de publicatie bracht de vertaalster er toe
de Italiaanse tekst bij te werken op het dubbel gebied van de chronologie en der
archeologische opgravingen.
De i n h o u d van het werk behoeft geen aanbeveling. De geweldige stof vanaf
Abraham (nu: ongeveer 1700 v. Chr.) tot Bar-Kôchebâh (rond 130 n. C.) wordt zeer
diepgaand en aantrekkelijk behandeld. Het geschiedkundig raam, met de profane
gebeurtenissen in de grote naburige rijken, in Mesopotamië en in Egypte, wordt zeer
uitvoerig en suggestief getekend. Tal van kaarten en platen verhogen de
aanschouwelijkheid der voorstelling. Wel kunnen af en toe enkele bezwaren geopperd
worden. Wie houdt nog vast, met Ricciotti, aan de 'strikt-letterlijke betekenis' van
Josuë's zonnewonder (Jos. 10, 12-14)? (245).
Aan de v e r t a l i n g kan onmogelijk dezelfde lof toegekend worden als aan het
oorspronkelijk werk. Naast een betreurenswaardige slordigheid in de transscriptie
der Semietische, ja zelfs der Griekse woorden, zijn er meerdere onnauwkeurigheden
te bespeuren in de vertaling. Spreken van de 'berg Hyperborea' getuigt van onbegrip
voor de Italiaanse tekst; deze bedoelt de 'berg in het hoge Noorden' (150). - Ook de
wetenschappelijke bewoordingen in het Nederlands laten soms te wensen over. Men
zegt ofwel Acheulléen ofwel Acheulleaan; maar zeker niet Achelleën (58). Onjuist
is Akkadiaans (152), anti-diluviaans (154), quaternair (164); het moet zijn:
Akkadisch, ante-diluviaans, kwartair of quartair.
De chronologische aanpassing der vertaalster bracht soms onvoorziene en
onopgeloste moeilijkheden mede. Aangezien de Hyksos rond 1580 voorgoed
verdwenen uit Egypte (26), kan de geschiedenis van Jozef, die rond 1500 in Egypte
moet aangekomen zijn (140), niet meer in de Hyksostijd vallen, en missen de
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beschouwingen van Ricciotti, die eenvoudig overgenomen werden, elke historische
ondergrond.
In weerwil van deze o.i. ernstige tekorten, biedt deze buitengewoon fraaie uitgaaf
van Ricciotti's Geschiedenis een zeer goed overzicht van de tocht van het uitverkoren
volk door de tijden.
J. De Fraine

Theologie, philosophie en sociologie
Kan. A. VAN HOVE, Het wezen van het Misoffer. - E. Warny, Leuven,
1950, 124 pp., Fr. 30.
De S. vangt aan met. enkele inleidende hoofdstukken over het dogma van het H.
Misoffer, en de methodes van de theologische bezinning hierover. Daarna uitgaande
van het Kruisoffer, fundeert hij de verschillende aspekten, waardoor de H. Mis ook
een offer is. Het is een 'sakra-
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menteel offer' dat zijn wezenspunt bereikt in de Consecratie. Aan het einde van het
betoog volgt nog een kort overzicht van de voornaamste oudere en moderne stellingen,
waartussen de S. een gulden middenweg bewandelt.
Het betoog is helder, nogal nuchter en zakelijk, soms op het randje van het
familiaire ('al dat geschreeuw', blz. 16), en enkele keren ook minder korrekt als taal
(verslechting van de offergave, blz. 23 en derg.). De S. heeft een diep besef voor het
geloofsmysterie, en tracht ook hierom aan alle gezonde zienswijzen een plaats te
gunnen. Hij bekent ruiterlijk, waar de theologie nog heel wat werk voor de boeg
heeft.
Wat de leer betreft, dunkt ons, dat de S. nog te veel belang hecht aan het
vernietigingsaspekt in het offer, en te weinig aan de belangrijke aanwinsten van de
laatste jaren in zake symboolphilosophie en -theologie, als in de mysterie-opvatting,
zoals ze na Casel door velen scherper en juister werd uitgedrukt.
P. Fransen
Paul DABIN S.J., Le sacerdoce royal des fidèles dans la tradition
ancienne et moderne (Museum Lessianum. Section théologique, nr. 48).
- Edition Universelle, Brussel, 1950, 644 pp., Fr. 360.
De bekende theoloog en specialist voor K.A. heeft in dit posthuum werk de vruchten
van een jarenlang speuren en zoeken in de dokumenten der Traditie neergelegd. Na
een korte inleiding over de zin en de voornaamste vruchten van zijn moeizame arbeid,
gaat de S. over tot een zorgvuldig excerperen van het Katholieke dossier over de
theologie van de leek in de Kerk. Van af de Apostolische Vaders zien wij al de grote
getuigen van ons geloof aantreden tot aan de laatste moderne theologen toe, als een
K. Adam, een Kard. Innitzer en Mercier, de Paters de la Taille en Mersch en zovele
anderen. In een apart overzicht worden de Oosterse getuigen, de Griekse Vaders en
asceten, en ook de voornaamste dokumenten uit de Liturgie onderzocht. Kortom,
wij vinden hier een volledig argument uit de Traditie, zoals het heet in vaktermen.
Dit boek is de vrucht van een massa werk, en zal van het grootste nut zijn om aan
de moderne theologen en leken het beste materiaal aan de hand te doen om zich te
bezinnen over de theologische plaats die de leek inneemt in de Kerk.
P. Fransen
Arnold LUNN, The Revolt against Reason - Eyre and Spottiswoode,
London, 1950, 252 pp., 15 sh.
Lunn, die met zijn meer dan zestig jaar, toch nog steeds de indruk wekt van de jonge
strijder die hij was bij zijn bekering, poneert in dit boek een dubbele thesis: 'the revolt
against reason' treedt aan de dag in de vele aanvallen direct of indirect tegen de kerk
gericht in de loop der eeuwen (Luther, Darwinisme, de wetenschapsaanbidding van
de vorige eeuw, Marxisme, surrealisme, enz.); en daarnaast: het bolwerk van rede
en redelijkheid in de eerste zin van dit woord is de Kerk. Lunns kracht ligt te veel in
de controverse dan dat hij deze tweevoudige stelling systematisch zou uitwerken.
Vlot, gevat en geestig is hij voortdurend bezig het anti-rationalistische; of juister het
ir-rationalistische element bloot te leggen in redeneringen van hen die er trots op
gaan effectief gebroken te hebben met geloof of dogma of blinde assumpties. Met
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een niet te miskennen hartstochtelijkheid en gevoel van triomf prijst hij daarnaast
de H. Kerk juist omdat deze zo 'redelijk' is, de rede onder haar bescherming neemt.
Wij veronderstelden dat de encycliek Humani Generis, die na dit boek verscheen,
voor Lunn toch wel een extra bron van genoegen moet zijn geweest. - Het is een
onderhoudend boek; voor de niet-Engelsman verliest het echter iets aan waarde
doordat de controversen waaromheen het boek is opgesteld, meest in Engeland en
tussen Engelsen werden uitgevochten. De correctie der proeven had met meer zorg
kunnen geschieden, vooral bij het citeren uit het Latijn en Duits.
W. Peters
Plotini Opera, I Enneades I-III, ed. P. Henry et H.R. Schwijzer. - Desclée
De Brouwer et Cie, Parijs, L'Edition Universelle, Brussel, 1951, 420 pp.,
Fr. 400.
Na jarenlange voorbereiding is het eerste der drie delen verschenen van het
monumentale werk dat de waarschijnlijk wel definitieve tekst bezorgt van de
Enneaden van Plotinos, de laatste grote systematische denker
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van de Oudheid. Deze tekst is gebaseerd op al de belangrijke bekende handschriften
en met al de citaten van de Enneaden in de Oudheid werd rekening gehouden. Naast
het critisch apparaat vindt men de juiste verwijzingen naar de werken van Platoon,
Aristoteles, de Stoïcijnen, telkens als Plotinos er gebruik van maakt. De uitgevers
hebben aan de gewaagde gissingen van hun voorganger verzaakt. Zij hebben zoveel
mogelijk de tekst van de archetypus gevolgd. Waar deze zeer moeilijk is, worden
we door een korte taalkundige opheldering of een commentaar er over heen geholpen.
We mogen hier ook een model van typografische kunst begroeten: de griekse letter
komt prachtig uit op het mooi papier. De griekse tekst van de drie eerste Enneaden
wordt voorafgegaan door een latijns voorwoord, waarin de uitgevers een beschrijving
geven van de handschriften, van de vorige uitgaven en van de princiepen die hun
eigen uitgave hebben geïnspireerd, alsmede door de Griekse tekst van het bekende
'Leven van Plotinos' van Porphyrios.
In geen enkele grote bibliotheek kan deze uitgave worden gemist.
F. de Raedemaeker
I.M. BOCHENSKI, Der Sowjetrussische dialektische Materialismus
(Diamat). (Sammlung Dalp, Bd. 69). - Francke-Verlag, Bern, 1950, 213
pp., geb. Zw. Fr. 8,40.
De schrijver van dit werkje is een specialist op het gebied van de logistiek en schreef
ook een zeer degelijke Europaïsche Philosophie der Gegenwart (1947). Zijn zeer
scherpzinnige geest geholpen door zijn kennis van het Russisch heeft hem in staat
gesteld, in enkele zeer duidelijke hoofdstukken het bolsjewistisch dialectisch
materialisme uiteen te zetten. In een eerste historisch deel schetst hij de ideologische
achtergrond van de Russische philosophie en haar wederwaardigheden sedert de
Octoberrevolutie. Het tweede, systematisch deel behandelt het realisme en het
rationalisme, de dialectiek, de methodologie, de toepassingen op de psychologie en
de logica en het historisch materialisme. De schrijver eindigt met een beoordeling,
die een strenge veroordeling inhoudt: 'Het is geen philosophie - eerder een atheïstische
catechismus voor de gelovigen van de partij'. 'n Zeer rijke bibliographie besluit dit
accuraat en scherp gesteld werkje over de theorie van het huidige bolsjewisme.
F. de Raedemaeker
Gastmaal der Eeuwen: nr 8: Dr R.F. BEERLING, Het Wankelende
Westen: Nietzsche en de critiek op de Europese cultuur. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1950, 75 pp., f 2,90.
Na een inleiding (p. 5-13) wordt de levensbeschouwing van Friedrich Nietzsche
(1844-1900), van deze stormvogel van ontzaglijke calamiteiten, van deze grootste
Neo-cynicus, in vier hoofdstukken weergegeven. In hoofdstuk I: De Ouden (p. 13-28)
wordt vooral Nietzsche's houding tegenover de Griekse Oudheid behandeld. Het is
nu geen probleem meer dat de uiterst knappe, zeer jonge Von
Wilamowitz-Moellendorf te keer ging tegen 'Die Geburt der Tragödie'. In hfdst. II:
De Gelovigen (p. 29-39) spreekt Nietzsche's haat tegen het Christendom. 'Het elkaar
dienen en beminnen brengt nivellering'... 'Voor hem die zich zijn ware roeping bewust
is, bestaan geen grenzen'... 'Das Christentum ist eine typische Denkweise für eine

Streven. Jaargang 4

leidende und verarmte Gattung Mensch'. In hfdst. III: De Modernen (p. 40-53) spreekt
Nietzsche's Europees Nihilisme, d.i. het verdwijnen van het geloof in de 'zin' van de
werkelijkheid als geheel terwijl hfdst. IV (p. 53-75) zich uitspreekt over Nietzsche's
'Wille zur Macht', diens 'Herren moral' en Uebermensch. Het zwaar geladen boekje
geeft allerlei direct sprekende citaten. In het kader der Europese visies op de mens
wordt Nietzsche tegenwoordig terecht vooral beschouwd als een voortbrengsel van
de tijd en de tijdgeest. Nietzsche's aristocratisch individualisme moge als inzicht niet
direct verkeerd zijn... het inzicht dat dit ten koste van anderen moet gebeuren in een
run van 'the survival of the fittest' bracht Europa op de rand van de afgrond. En de
afgrijselijkheid van Uebermens-theorieën moge tot in de hellekrachten worden
geslingerd. Men moge naast dit boekje niet vergeten o.m. de studie van Prof. Brom
en van Pater Chrysoloog Lannoy te lezen.
W. Theunissen
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T.P. VAN DER KOOY, De zin van het economische. J.H. Kok, Kampen,
1950, 32 pp., f 0,95.
Prof. VAN DER KOOY aanvaardt met dit doorwrochte werkstuk uit de theoretische
economie zijn hoogleraarsambt aan de 'Vrije (voor onze Belgische lezers: de
Calvinistische) Universiteit' te Amsterdam. Met het positivisme der loutere
beschrijving en loutere verklaring wordt afgerekend, 'het economische' heeft een
normatieve zin: de doelmatigheid bij de hantering van beschikkingsmacht over
schaarse goederen (blz. 15). Daarvan worden als 'meta-economisch' de doelstellingen
of motieven der economisch handelende subjecten onderscheiden en de ethiek, die
hierin wil medespreken, wordt blijkbaar niet meer tot de zin van het economische
gerekend. Daardoor is, als ik het goed zie, de doorvoering van het economische met
ethische normen, hier minder intens dan bijv. bij 'de Tilburgse School' (noot 31) en
dit verklaart wellicht ook, waarom de schr. als het ware opzettelijk rond het begrip
der 'redelijkheid' in het economische (zowel doel als handelen) heenloopt, waarin de
'zedelijkheid' naar onze opvatting is verankerd. Hieronder gaat vermoedelijk een
theologische controverse schuil.
J.v.d.V.
Dr P.J. BOUMAN., Samenleving in Puin. Sociologische waarnemingen
in West-Duitsland. - Uitg. J.H. Paris., Amsterdam, 1949, 85 pp., f 2,75.
Plaatselijk onderzoek en persoonlijk contact met personen en groepen in Westfalen
en het Roergebied in het voorjaar van 1948 stelden de Groningse hoogleeraar in staat
in dit kleine maar instructieve geschrift een groot aantal factoren te belichten waarvan
de kennis onmisbaar is voor ieder die zich interesseert voor de Duitse problematiek
na 1945. De Schrijver die zijn schets zelf 'Onvolledig en hier en daar vermoedelijk
onjuist' noemt, geeft toch in klein bestek uitzichten op een groot aantal vraagstukken
als bevolking, gezondheidstoestand sociale ontreddering, vluchtelingen, woning,
gezin, opvoeding, geloof, politieke activiteit, enz. Noten en tabellen geven het
geschrift blijvende practische waarde. 'Het prestige van de Westerse machten brokkelt
steeds verder af' (bladz. 71). De omstandigheden van vandaag zijn helaas niet bij
machte schr. visie op het Duitse verval hoopvol te corrigeren. Overigens is ook in
de sociologie de diagnose de therapie nog altijd vooruit. De ontmoeting met de Duitse
realiteit zoals Prof. Bouman die objectief tot stand brengt, is echter voor het Westen
een, zij het bittere, noodzakelijkheid. Zonder de kennis der problemen, lost niemand
ze op, hoezeer ook de politiek deze waarheid vaak schijnt te willen ontkennen.
T.
H.D. DE VRIES REILINGH, De volksopvoeding als vormende kracht
in het sociale leven. - Wolters, Groningen, 1950. 34 pp., f 0,90.
Met deze rede heeft de schr., een vooraanstaande figuur in het Volkshogeschoolwezen
in Nederland, zijn intrede gedaan als hoogleraar in de sociale aardrijkskunde en de
landbeschrijving aan de Universiteit van Amsterdam, als opvolger dus van
STEINMETZ en TER VEEN. Zijn onderwerp lijkt voor die vakken wel wat vreemd,
maar hij vreest, dat in dat kader deze 'interne activiteit onder leiding van bekwame
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en bezielde persoonlijkheden uit het volk zelf' anders 'vergeten dreigt te worden'.
Als het uitvoerigst voorbeeld voor een sociografisch verantwoorde behandeling van
zijn onderwerp bespreekt Prof. de V.R. hier het naoorlogse West-Duitsland, o.a. met
verwijzing naar de bekende artikelen van Dr HAHN en Pater BOONE in dit tijdschrift.
Had hij ook geen kennis moeten nemen (en dan melding maken) van het
voortreffelijke werkje van Dr HAHN: Duitsland als geestelijk probleem? Men
vergete niet deze rede, ook om haar uitvoerige aantekeningen, te plaatsen onder de
literatuur, die ons enig inzicht bijbrengt in de problematiek, waarin West-Duitsland
zich in deze na-oorlogse jaren in cultureel en maatschappelijk opzicht ziet verwikkeld.
J.v.d.V.
LEPP, Ignace, Noden en verwachtingen van het proletariaat. - 't Groeit,
Antwerpen, 1950, 190 blz., Fr. 63.
Dit boek wordt bezield door de
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idealen van de Franse naar links gerichte sociologen. In het eerste deel worden de
'noden en de strijd' van het proletariaat uiteengezet. Het bevat feitelijk een
geschiedenis van het proletariaat van af de primitieve volkeren, langs Griekenland,
Rome en de Middeleeuwen tot aan de moderne en de hedendaagse tijd, wanneer
vooral door het Marxisme, het proletariaat bewust wordt van zijn historische zending.
Tegenover de verwerpelijke en mislukte poging van het Russische Sovjet-regime
schildert de schrijver in zeer sombere kleuren het 'Jankisme' d.i. het neo-kapitalisme
van de Verenigde Staten van Amerika. Er wordt dunkt ons te veel over het hoofd
gezien dat, indien men aan beide zijden van materialisme kan spreken, de V.S. er
tenminste geen theorie op na houden en geen sociale en politieke vormen kennen,
die de opleving van geestelijke waarden onmogelijk maken. In het tweede, kortere
deel, 'Verwachtingen van het proletariaat' wordt ons een positief sociaal programma
voorgesteld waarin de authentieke uitspraken van de pauselijke documenten over
het proletariaat en de deproletarisatie in een vooruitstrevende, naar onze mening
verdedigbare contekst worden geplaatst. Het ideaal zou zijn het gemeenschappelijk
bezit van de productiegoederen door de arbeidersgemeenschap - de schrijver keert
zich terecht tegen het staatsmonopolie - en in afwachting moet het loonsysteem zo
worden aangepast dat aan de arbeider en zijn gezin een echt menselijk bestaan wordt
verzekerd.
De opheffing van het proletariaat betekent geen egalitarisme, maar een
rechtvaardige proportionele verdeling van de economische goederen. Maar daarbij
kan er van een ware ontproletarisering geen sprake zijn, zolang de arbeider ook geen
deel heeft aan de morele, intellectuele en geestelijke goederen.
F.

Psychologie en paedagogie
JANSE DE JONGE, A.L. Karakterkunde. - Bosch & Keuning, Baarn,
1949, 3e druk, 296 pp., geb. f 5,90.
Een goed boek, dat in een echte behoefte voorziet. Het geeft een overzicht van de
problemen en de resultaten der karakterkunde en is daarbij niet in een al te doctrinaire
stijl gehouden, waardoor het dus ook voor onderwijzers en maatschappelijke
werk(st)ers geschikt is.
Het boek is verdeeld in een theoretisch en een practisch gedeelte. Het theoretisch
gedeelte begint met een inleiding, waarin de taak, de betekenis en de methoden der
karakterkunde worden uiteengezet. Dan volgt een hoofdstuk over de bouw van
persoonlijkheid en karakter, waarin de voornaamste systemen en theorieën beknopt
worden weergegeven. Een bespreking van de ontwikkeling der persoonlijkheid door
de verschillende levensphasen heen sluit het theoretisch gedeelte.
In het practisch gedeelte worden allereerst de verschillende karaktertypen
behandeld, waarbij de klassieke indelingen de revue passeren. Van belang zijn vooral
de volgende hoofdstukken over afwijkende en ziekelijke karakters. Deze moeilijke
materie wordt overzichtelijk weergegeven.
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Verder zijn er nog enkele hoofdstukken over de verschillen in de karakters van
man en vrouw en over het volkskarakter. Ook wordt een hoofdstuk gewijd aan de
intelligentie, haar onderzoek en haar realisatie in verschillende typen.
Een literatuurlijst geeft goede richtlijnen voor verdere studie.
Met sommige uitspraken over kwesties, die vooral het zedelijk domein raken, kan
men het slechts eens zijn in psychologisch of psychiatrisch opzicht; de contekst maakt
trouwens de indruk, dat deze uitspraken slechts als zodanig bedoeld zijn.
Godsdienstige kwesties komen vooral ter sprake bij de psychagogiek en opvoeding
(van volwassenen). De schrijver is geïrriteerd door de opvatting van de niet-Katholieke
Jung, dat het Rooms-Katholicisme in psychologisch opzicht de meest aanvaardbare
Christelijke godsdienst is. De auteur is met ons van mening, dat het in het godsdienstig
leven gescherpt geweten een enorme regulerende en stimulerende kracht heeft, doch
hij verschilt met ons van mening over de heilzame psychische werking
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van de Calvinistische levensbeschouwing. Hoezeer hij zich ook inspant om de
psychologische betekenis van het Calvinsme op de voorgrond te plaatsen, toch moet
hij toegeven, dat zelfs v.d. Horst, Hugenholtz, Kohnstamm en Waterink nog niet
hebben kunnen komen tot een eigen, Bijbels gefundeerde psychologie, die ook in
Christelijke kring algemeen aanvaard wordt.
A. Schr.
VEEN, S.M.C. van, Het kind en zyn somatopsychische fundering. A.A.M. Stols, Den Haag, 1950, X, 188 pp., geb. f 8,25.
Een goed boek, dat gegroeid is uit een jarenlange practijk aan een Medisch
Paedagogisch Bureau. Ondanks het feit, dat de schrijfster de term 'somatopsychisch'
prefereert boven 'psychosomatisch' en daardoor aangeeft, dat zij de nadruk vooral
op het lichamelijke aspect legt, blijft het hoofdmotief van dit werk: inzicht te
verschaffen in de somatopsychische eenheid in haar verschillende
verschijningsvormen.
Een tweede kernmotief is de relatieve betekenis van aanleg en milieu. De aanleg,
d.w.z. de somatische en psychische potenties, komt immers slechts tot realisatie als
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Naargelang aanleg en milieu binnen of buiten
een zekere norm liggen, zullen ook de somatopsychische verschijningsvormen zulks
doen en aldus als 'normaal' of 'abnormaal' betiteld worden.
De realisatie van de aanleg kan slechts gezien worden vanuit de dynamiek van
de levende mens en deze is dan ook het derde motief van dit boek. De voortdurende
wisselwerking uit zich in de wijzigingen van vorm en functie bij de groei en
ontwikkeling, in het krachtenspel tussen alle innerlijke en uitwendige oorzaken, in
heel het samenspel van constitutie (genotype), conditie (verworven min of meer
stabiele eigenschappen) en milieu. Het kind dient gezien te worden als de resultante
van de interactie tussen de per aanleg gegeven mogelijkheden en het milieu.
Voor de niet-medici onder de lezers gaan enige hoofdstukken over erfelijkheid,
endocrine systeem en autonoom zenuwstelsel vooraf.
In de verdere hoofdstukken worden vooral de constitutionele motieven en de
conditionele factoren voor de habitus uiteengezet, waarna wordt overgegaan tot een
veelzijdige belichting van de typologie van het kind.
Het laatste hoofdstuk geeft 'Ervaringen over de somatopsychische fundering op
het Medisch Paedagogisch Bureau' weer.
Samenvattend kan men zeggen, dat de strekking van dit boek haar verwerkelijking
vindt in het lichamelijk onderzoek van de constitutioneel gerichte kinderarts, die iets
van de somatopsychische fundering van het kind tracht te benaderen, waardoor de
reactiewijze op belevenissen en milieu beter wordt begrepen. Hiermede wordt
geenszins bedoeld, dat dit boek alleen maar tot zijn volle recht kan komen in handen
van medici. Ook voor psychologen, paedagogen, sociale werk(st)ers en voor de
intelligente leek, wiens belangstelling uitgaat naar het probleem 'kind', is dit een
waardevol boek.
A. Schr.
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KLAGES, Ludwig, Handschrift en karakter. - Boek en Periodiek, Den
Haag, Forum, Antwerpen, 1949, 244 pp., suppl. 42 pp., geb. f 12,50 en
Fr. 187,50.
Sinds de eerste druk in 1917 is 'Handschrift und Charakter' de grondslag voor bijna
alle beoefening der graphologie gebleven. De Nederlandse uitgave is een vertaling
van de 22ste druk. (Intussen is de 23ste druk al verschenen).
De schrijver van 'Der Geist als Widersacher der Seele' is niet alleen degene, die
aan de graphologie een brede wetenschappelijke basis gaf, hij is ook de grondlegger
der moderne karakterkunde. Als men bedenkt, dat men in de practijk der graphologie
alleen maar op een basis van rijke karakterologische ervaring en kennis gunstige
resultaten kan bereiken, dan beseft men, dat Klages het eerste slechts kan zijn omdat
hij het tweede is en dan beseft men ook welk een moeilijke opgave het is een groed
grapholoog te zijn.
Ofschoon Klages met de meeste nadruk aanraadt om slechts na een intense en
rijke oefentijd de graphologie publiek uit te oefenen, keert hij

Streven. Jaargang 4

550
zich toch niet met dezelfde felheid als Margadant tegen de prutsers op dit gebied.
Wel merkt Klages op, dat men 'verschillende' karakterbeschrijvingen door twee
graphologen van hetzelfde handschrift gemaakt, niet te vlug als 'verschillend' moet
beoordelen en vooral geen conclusies daaruit moet trekken aangaande de objectieve
waarde der graphologie. Evenals verschillende schilders van een model zeer
verschillende voorstellingen op het doek brengen - welke echter alle sprekend op het
model gelijken - zo benaderen ook de karakter-beoordelaars het subject op hun eigen
persoonlijke wijze, kiezen ze niet alleen andere woorden, doch ook een verschillend
uitgangspunt; de een zal met het onbelangrijke beginnen en zijn schildering
overeenkomstig de groeperingsregel der hoofdkaraktertrekken tot een hoogtepunt
opvoeren, terwijl de ander misschien de centraalste eigenschap in de vorm van een
grondformule vooropstelt en daaruit de overige eigenschappen in zekere zin als
stralen te voorschijn laat komen.
Klages schreef verschillende werken over het karakter, de uitdrukkingsleer en de
graphologie. De Nederlandse vertaling van het standaardwerk 'Handschrift und
Charakter' voorziet in een reeds lang bestaande nijpende behoefte bij studerenden in
de graphologie, doordat het een systematische leergang is, die op scherp
geformuleerde en strict afgeleide regels berust. Het boek, dat een grondige studie
vraagt, biedt het wetenschappelijk uitgangsmateriaal zowel voor de ontleding van
het handschrift als voor de psychologische denk- en afleidingswijze in het algemeen.
In de eerste zeven hoofdstukken wordt het handschrift onder de loupe genomen naar
zijn uitdrukkingsvormen zoals regelmatigheid en evenwicht; rhythme, maat en
vormniveau; grootte, snelheid en druk; wijdte, hellingshoek en pastositeit
(klodderigheid); bindingsvorm en verbondenheid; vormverrijking en richtingskarakter;
beginversterking, overstreping en bewegingsverdeling.
Dan volgen enige hoofdstukken over de rangschikking van het schrift en het
gewijzigde - kunstmatige, aangeleerde, onechte, sierschrift - handschrift.
In hoofdstuk X wordt het verloop van de analyse van het handschrift uiteengezet
en in hoofdstuk XI volgt een voorbeeld van een handschriftenbeoordeling. Het
sluitstuk wordt gevormd door enige fundamentele opmerkingen over
karakterbeoordeling, waarvan vijftien voorbeelden uit de practijk worden gegeven.
In de Nederlandse vertaling is, in overleg met de auteur, een vrij groot aantal
Nederlandse handschriften opgenomen.
A. Schr.
Prof. Dr A. KRIEKEMANS, Gezin, school en jeugdbeweging (Kath. VI.
Hogeschooluitbreiding Jg. 44, nr. 3). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1950, 46 pp., Pr. 25 (abon. 6 nrs. Fr. 90).
Het genuanceerde, uiterst concrete en toch algemeen geldende in de beschouwingen
van Prof. Kriekemans maakt dit boekje tot een synthese die men zelden in de
zogenaamde grote werken over pedagogie aantreft. Het tekort aan 'echte' gezinnen
is wel de hoofdreden van het frequente mislukken der meeste moderne
opvoedingsmethodes. Andere opvoedingsinstanties - die slechts verlengstukken
mogen zijn van het gezin - zijn dus noodzakelijk; de school die kultuurbezit meedeelt
en de jeugdbeweging, waar de jeugd zichzelf dient op te voeden naar een objectief
ideaal, de persoonlijkheid van de leider.
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Besluit: moderne opvoeding is grotendeels een kwestie van heropvoeding der
ouders en van samenwerking tussen de drie opvoedingsmilieus.
J. Kerkhofs

Literatuur
DEMOSTHENES, Kransrede, vertaald, ingeleid en toegelicht door
Herman van LOOY (Klassieke galerij nr 54). - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1950, 110 pp., ing. Fr. 30.
Dit boekje voorziet in een leemte. De heer Van Looy heeft dan ook recht op
waardering en dankbaarheid. Voor zijn vertaling is hij dicht bij het Grieks gebleven.
Tè dicht, naar ons gevoelen, want ze wemelt van Griekse wendin-
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gen, die een allegaartje vormen dat men nog moeilijk Nederlands kan noemen. En
wat te denken van flagrante taalfouten als 'groffe' (grove) en dergelijke? De vertaling
blijft echter een uitstekend middel om de Griekse tekst te benaderen.
De waarde van het werkje wordt verhoogd door toelichtingen en een inleiding,
met o.a. een practische indeling der kransrede, die, zoal niet onberispelijk, dan toch
aannemelijk is. Graag hadden we in de inleiding ook een korte uiteenzetting gevonden
over het algemeen karakter en de technische eigenschappen van Demosthenes'
redekunst. Kortom: een bruikbaar en nuttig boekje, dat echter voor verbetering vatbaar
is.
F. De Graeve
Dr J.J. MAK, Vier excellente kluchten, uitgegeven door... (Klassieke
galerij, nr 46). - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 104
pp., ing. Fr. 30.
Hiermee begint de Klassieke Galerij haar 'rhetorikale bibliotheek', en wil de 'edele
conste van rhetoriken' van de hele 16e eeuw bestrijken. De eerste klucht, 'Een spel
van drie minners, de coster, de pape ende de jonckhere', daterend uit de tweede helft
van de 16e eeuw, was totnogtoe niet uitgegeven. Het volgende, 'Esbatement vanden
visscher', door Cornelis Everaert, in zijn soort tot het beste behorend, is algemeen
bekend. Naast deze twee Zuidnederlandse kluchten, nog zeer middeleeuws van toon,
heeft Mak twee Noordnederlandse geplaatst, waarin de Reformatie en zelfs de
Renaissance reeds min of meer aan het woord komen. Vooreerst 'Een cluyt van onse
Lieven Heers minnevaer', door Louris Jansz., en vervolgens 'Een cluchte van d'een
ende d'ander, twee soldaten, eenen ouden boer met een jonge boerrin zijn wijff ende
een aerdige weerdin', door Gerrit Hendricksz. van Breughel. Deze laatste is een
Antwerpenaar, naar Amsterdam uitgeweken en aldaar gestorven in 1635. Over hem
is verder weinig bekend. Des te beter zijn we ingelicht over de mentaliteit van Louris
Jansz., als sterk sociaal voelend rationalistisch humanist; wat ook uit de hier
opgenomen klucht duidelijk blijkt. Degelijk commentaar, verzorgde uitgaaf, zoals
we van de specialist Mak verwachten mochten. Achteraan volgt een interessante 'lijst
van bestaande rederijkerskluchten uit de 16e eeuw'.
J. Noë
SENECA MINOR, De Gemoedsrust, vert, door Drs J.H.H.E. Indemans.
- H.J. Paris, Amsterdam, 1950, 72 pp., f 2,25.
Het is heel begrijpelijk, dat er bij de mensen een drang bestaat om ook bij profane
schrijvers steun of gelatenheid te zoeken. De vertaler - leraar aan het St. Jans-Lyceum
te 's-Hertogenbosch - is daaraan tegemoet gekomen door ons Seneca's Gemoedsrust
in zeer vlot Nederlands aan te bieden. Als inleiding staat er een tekst uit 'De Navolging
van Christus' III, 25, 11-21 waarin wordt aangespoord om God alleen te zoeken en
zich niet met andermans zaken te bemoeien teneinde rust te verkrijgen. Daarmede
is natuurlijk alleen de ijdele bemoeizucht bedoeld. Na een korte inleiding over het
leven van Seneca Minor, diens levensopvatting en verschillende werken, wordt de
analyse gegeven van 'De Gemoedsrust' en daarna de vertaalde tekst. De vorm is die
van vraag (Serenus consulteert Seneca) en antwoord in briefvorm, de inhoud een
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psycho-analyse. Seneca, de man der wereld die zijn positie en leven veeg wist, geeft
menige practische raad voor het moderne - in menig opzicht vaak jammerlijk ontrechte
- individu. Het werkje - vooral bedoeld voor niet klassiek geschoolden - boeit ook
de klassiek gevormden. De vertaling is vlot, geeft goede, zelfs vele 'moderne' termen
en voldoende aantekeningen.
W.J.Th.
S. VESTDIJK, De glanzende kiemcel. Beschouwingen over poëzie. - De
Driehoek, 's-Graveland, 1950, 272 pp. f 5,65 en f 6,90.
Vestdijk hield in St. Michielsgestel een reeks voordrachten over poëzie voor zijn
lotgenoten in de gijzeling. Deze lezingen zijn nu gebundeld en geen liefhebber der
letteren mag dit boek ongelezen laten. De opstellen zijn populair in deze zin, dat ze
niet voor de vakman alleen geschreven zijn en dat alle nodeloze geleerdheid vermeden
is. Toch zijn ze niet oppervlakkig, integendeel: op sommige punten gaat de schrijver
diep in. Wat hij b.v. zegt
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over het verband tussen het wezen der poëzie en de techniek, over rijmdwang en de
voor- en nadelen hiervan, is origineel genoeg om ook insiders te boeien. Zijn laatste
beschouwing over het schrijven van verzen is verrassend eerlijk en daardoor zo
interessant, voor sommigen wellicht troostrijk. Daarbij komt, dat Vestdijk helder
doceert en een aangenaam leesbaar betoog schrijft. Zo ontstond een boek, dat alleszins
verdient gelezen te worden.
B.v.M.
Werner KOHLSCHMIDT en Johannes MAASSEN, Auch unser Lied
soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. - Verlag-Herder, Freiburg
i. Br., 1950, VIII-197 pp., geb. DM. 4.80.
Om deze verzameling gedichten haar eigen betekenis te verlenen, mag men bij het
door- en herlezen ervan niet uit het oog verliezen dat deze bundel verschijnt in de
reeks 'Das christliche Deutschland 1933 bis 1945', en dat het getuigenis, waarvan de
titel spreekt, een getuigenis wil zijn van beide christelijke Confessies in Duitsland.
Het was een verrassende ervaring bij het lezen van vele gedichten, met een bijna
volstrekte zekerheid te kunnen zeggen: 'de auteur hiervan is een protestant', hoewel
met geen woord een geloofspunt wordt aangeraakt. Men vermoedt het door een
speciale klemtoon, een profetischer accent, een meer bijbels beeld, een meer
eschatologische visie. Door dit verschijnsel geeft de verzameling de indruk van een
geïntensifieerd en verdicht christendom. Een christendom, dat in zijn lied stelling
neemt tegenover de grote zijnsvragen, en dat de eeuwenoude christelijke waarheden,
in het vuur van de beproeving en de ondergang gerealiseerd en verhelderd, ten
antwoord geeft. Men verneemt hier stemmen, die met een huiveringwekkende
oprechtheid of met een ontroerende aandrang zingen of wenen over algemene
verzoening en algemeen gericht, stemmen die met apokaliptisch geweld in korte
taferelen de overwoekering van boosheid, onrecht, dood en tranen uitschreeuwen,
of die hoopvol de komende oogst verkonden, kiemend uit zoveel edel zaad. Nochtans
overheerst het vertrouwen. Niet zonder reden besloten de verzamelaars deze bundel
met de reeks gedichten 'Fürchte Dich nicht'. Aldus eindigt de verzameling met deze
strofe van geborgenheid:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
A. Boone
Stijn STREUVELS, Volledige Werken. I. Lenteleven. Zomerland.
Zonnetij. - Winants, Heerlen, 1950, 537 blz.
Bij Winants te Heerlen verschijnen in meerdere delen de volledige werken van Stijn
Streuvels. Dit eerste deel bevat de bovengenoemde stukken. Het is een smaakvolle,
zeer hanteerbare uitgave.
J.v.H.
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Gastmaal der Eeuwen: Nr. 7: Romankunst als Levensschool: Tolstoi,
Balzac en Dickens, door Henriëtte ROLAND HOLST. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1950, f 2,90.
Niemand kon ons beter doen binnendringen in de persoon en het werk van de
beroemde schrijvers dan Mevr. Roland Holst die de religieuze, sociale en ethische
denkbeelden van de schrijvers alle heeft doorproefd. Zij tekent in deze knappe,
boeiende en direct sprekende studie de historische omstandigheden, het milieu, de
persoonlijke aanleg, de aard van het genie, de kijk op de maatschappij en laat
overduidelijk - daarbij de verschillen goed aangevend - uitkomen, dat aan alle drie
een zeldzaam scheppend vermogen eigen was. Het psychologisch realisme, geladen
door een religieus gevoel, van Tolstoi (1828-1910) wint het uiteraard bij haar in
waardering. Zij schrijft prachtige bladzijden over Honoré de Balzac (1799-1850) die
terecht kwam in een soort van wildfantastisch 'pathos' en in zijn 'Comédie humaine'
alle facetten van het Franse leven wilde uitbeelden, zonder daarbij quantitatief en
qualitatief te slagen. Diens dynamische persoon en werkkracht worden scherp gesteld
tegenover het meer statische van Dickens (1812-1870) en het humoristisch realisme
van de Engelsman mist de intellectuele spanning van de
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Fransman en haalt het niet in diepgang bij de Rus. Dickens is een schrijver 'op zijn
best en tegelijkertijd op zijn slechts' in bijna al zijn werken. Zijn typen staan ver in
de schaduw bij de werkelijke mensen van vlees en bloed. Balzac overspant de grenzen
tussen dat wat historisch is gebeurd en wat in visie werd gebouwd terwijl Tolstoi's
grootste lof gelegen is in de religieuze sfeer van lijden, boete, offer en oer-vroomheid.
Dit is een prachtig boekje in de serie.
W. Theunissen
SOUTHERN A.C., Elizabethan Recusant Prose 1559-1582. A historical
and critical account of the books of the Catholic Refugees printed and
published abroad and at secret presses in England together with an
annotated bibliography of te same. - Sands, London-Glasgow, 1950, 553
pp., two guinies.
De strijd met de pen tijdens de vervolging van Elizabeth - en nog vele decennia
daarna - moest van katholieke zijde voornamelijk gevoerd worden vanuit Leuven,
Douai, Rome, Reims en Valladolid. Verspreiding in Engeland was gevaarlijk, en
dientengevolge steeds uiterst beperkt. De geschiedschrijving en literatuurbeoordeling
van latere eeuwen heeft deze geschriften verwaarloosd. Eerst in deze eeuw is men
er meer aandacht aan gaan besteden en deze studie zal er zeer veel toe bijdragen dat
dit vergeten proza zijn plaats in de Engelse literatuur krijgt. De bestudering toch van
deze uit vele bibliotheken bijeengezochte pamfletten en boeken biedt het verrassende
resultaat dat, waar men zou menen enkel sectarische aanval en afweer te ontmoeten,
men in feite staat voor klaar en krachtig Engels proza, des te waardevoller omdat
tijdens Elizabeths regering het Engelse proza zowel in kwaliteit als in kwantiteit
achter staat bij poezie en drama. - Zoals uit de ondertitel duidelijk is, is dit een werk
dat de grond openbreekt, en geen oogst kan of wil opleveren. Anderen kunnen nu
beginnen met 't bewerken van de grond, 't zaaien en 't oogsten. Het boek is een werk
voor de vakman en verdient de belangstelling van iedere 'Engelse' student.
W. Peters

Cultuurleven, wetenschap en kunst
Cecil WOODHAM-SMITH: Florence Nightingale 1820-1910. Constable, London, 1950, 615 pp., 15 sh.
Dat een enkel tekort een zeer verdienstelijke biographie ernstig kan verminken wordt
in dit boek duidelijk geïllustreerd. Over de waarde van deze studie zal wel niet
gedisputeerd worden: zij is ferm van compositie, fris van stijl; zo goed als alle
personen treden naar voren als echt levende mensen; op een enkele uitzondering na,
waar misschien iets te veel op wordt ingegaan, op F.N.'s vechten met officiële
instanties, boeit dit boek van begin tot einde. Dat het binnen een maand een herdruk
beleefde, verwondert ons niet. Deze biographie is ook eerlijk; de legende van 'the
lady of the lamp' en 'the angel of mercy' uit de Krimoorlog geeft velen, ook vandaag
nog, een hoogst onvolledig beeld van F.N.: haar dominerende persoonlijkheid, haar
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aristocratische voornaamheid, een vaak vernietigend scherp oordeel over haar
medemens, doen ons vaak de engel in haar vergeten.
Nu is het 'n feit dat F.N. een diepgodsdienstige vrouw was; haar christen-zijn was
niet iets wat in de Victoriaanse tijd nu eenmaal bij het leven hoorde. Volgens
schrijfster was F.N. een mystica. Maar deze mededeling wordt op de lezer afgeschoten
op bladzijde 522. Voordien hebben we over haar godsdienstig leven zo goed als niets
gehoord. Wel wordt op pagina 17 verteld, dat F.N. als meisje van zeventien 'stemmen'
hoorde (de vergelijking met Jeanne d'Arc wordt vermeld), maar deze mededeling is
al even onverwacht: geen woord toch werd er gezegd over de godsdienstige
opvoeding. Vermeld wordt ook dat ze contact heeft gehad met Manning (later
Kardinaal), maar bij de vermelding blijft het eigenlijk. De gehele Krim-periode in
dit boek is praktisch god-loos, hetwelk zeker onjuist is. En wanneer dan eindelijk
iets gezegd wordt over haar mystiek leven,
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is dit zo kort en zo oppervlakkig dat het bijna onmogelijk is de gedachte van zich af
te zetten dat schrijfster zich óf niet geïnteresseerd heeft voor F.N.'s geestelijk leven,
óf er in het geheel geen raad mee heeft geweten. Dat met dit boek de
standaard-biographie van F.N. zou geschreven zijn, kunnen we dan ook niet
aanvaarden.
W. Peters
G.K. CHESTERTON, The common Man. - Sheed and Ward, Londen,
1950, VI-280 pp., geb. Fr. 108.
Dit boek bevat 44 opstellen van de grote Engelse essayist, die tevoren nog nooit
gebundeld werden. Ze stammen meestal niet uit zijn latere jaren. Deze bundel mag
wellicht heel erg verouderd lijken aan mensen die menen de atoombom te kennen;
want die komt helemaal niet ter sprake. Maar daarmee is vrijwel alles genoemd wat
niet ter sprake komt, zodat voor degene die nog vergeten kan dat de atoombom
bestaat, deze oude opstellen een uiterst actueel nieuw boek vormen over literatuur,
schilder- en beeldhouwkunst, toneel, cultuurgeschiedenis, moraal, godsdienst,
philosophie, sociologie, patriottisme, wellevendheid en meer dergelrjke onderwerpen
betreffende dit leven en het andere. Natuurlijk schrijft Ch. hier over een aantal dingen
waar hij weinig van af weet, doch aan personen die er meer van wisten zou hij
gevraagd hebben hem niet te lezen. Dezen zouden echter grotelijks ongelijk gehad
hebben naar hem te luisteren. Want Ch. mag minder wetenschap hebben dan grote
geleerden, hij overtreft ze meestal in wijsheid en gezond verstand.
Men leze en lere van hem zijn vrijheid van opvatting (de echte en eigenlijke
vrijzinnigheid), zijn onafhankelijkheid, zijn onpartijdigheid, zijn afkeer van
modegrillen, zijn gezond verstand dat niet minder verstand is omdat het gezond is.
Maar ik voeg er aan toe: lees hem eerst van voren naar achter zoals in onze gewone
schrijfwijze, en dan van achter naar voren zoals in het Hebreeuws. Dit is volstrekt
noodzakelijk omwille van de paradoxen, d.w.z. die uitdrukkingen waarvan men de
waarheid eerst begrijpt, wanneer men er mede het tegengestelde in leest van wat ze
zeggen.
E. Vandenbussche
G. KNUVELDER, Pieter van der Meer de Walcheren, Leven en
Werken. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950, 112 pp., f 5,25.
Pieter van der Meer de WALCHEREN, Gods uur. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1950, 142 pp., f 5,25.
Deze boeken werden tezamen uitgegeven bij gelegenheid van Pieter van der Meers
zeventigste verjaardag. Knuvelder bewerkte een vroeger geschrift zo, dat het in feite
een nieuw boek werd, waarin hij niet alleen de levensschets bijwerkte maar bovendien
de bloemlezing uit Van der Meers werk verving door een beschouwing van de werken,
die voor diens bekering geschreven werden. Voor ieder die belang stelt in de persoon
en de arbeid van Pieter van der Meer, een onmisbaar boek.
'Gods uur' is een verzameling van opstellen, meditaties en beschouwingen, waarvan
de meeste verschenen zijn in de laatste jaargangen van 'De Nieuwe Eeuw'. Ook nu,
los van het ogenblik van verschijnen, hebben ze de lezer nog iets te zeggen.
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Bern. van Meurs
Bernhard BAVINK, Conquètes et Problèmes de la Science
contemporaine. Traduction, préface et notes de René Sudre. 1er volume:
Force et Matière - L'Univers et la Terre. - Editions de la Bâconnière,
Neuchâttel; Office de Publicité, Brussel, 1950, 480 pp., ing. Fr. 195, geb.
Fr. 260.
Het boek beantwoordt volledig aan zijn titel. Schrijver bezit de gave van een
aanschouwelijke voorstelling, hij weet de hoofdlijnen uit te stippelen, de
moeilijkheden te doen aanvoelen. Zijn veelzijdige kennis heeft het inzicht niet
geschaad. De lezer wordt rondgeleid in die tuin van de Physica - nu niet langer een
Oerwoud - waar, sinds de laatste decenniën paden getrokken zijn dwars door het
kreupelhout. Geen enkel domein blijft onbetreden. Het is thans wel duidelijk
geworden, dat een theorie van de wetenschappelijke kennis enkel kan ontworpen
worden door hem die het wetenschappelijk terrein kent als een persoonlijk eigendom.
Als philosophische houding huldigt S. het kritisch
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realisme met afwijzing van het verdorrende positivisme dat hij liever negativisme
zou willen noemen. Hij gelooft met overtuiging aan de verovering, door de
wetenschap, van de geheimen der natuur, al is het ook niet van haar laatste geheimen.
Het neopositivisme - met zijn gebrek aan durf om de ware vraagstukken aan te
pakken, met zijn beweringen van het 'alsof' (alsof men dàt juist kon beweren), met
zijn 'économie de la pensée' - vindt geen genade in Bavinks ogen. Zijn zuiverste
vreugde beleeft hij wanneer hij spreekt over de atomenleer, 'hypothèse invérifiable'
een halve eeuw geleden, heden hoeksteen van de hele natuurkunde. De positivisten
hebben ongetwijfeld diensten bewezen, maar hebben zich bezondigd aan dogmatisme
en agnosticisme. Er bestaan wetenschappelijke waarheden - 'une fois reconnue pour
telle, une vérité reste une verité' (blz. 64) - hoe men de zaken ook wil voorstellen,
aan de wetten beantwoordt iets in de natuur wat wij er n i e t in gelegd hebben (blz.
351), wij ontdekken iets anders dan onze gedachte. Op die weg had B. misschien
verder kunnen gaan, en hij weet het, b.v. wanneer hij er op wijst hoe merkwaardig
het is dat de a priori berekende waarschijnlijkheid steeds de voorspelling is van de
statistische.
Kortom: een begeesterende meditatie over het gehele gebied der physische
wetenschappen.
L. de Borman
Dr. F.J. FABER, Van zondvloed tot landijs. - W.J. Thieme en Co.
Zutphen, 1949, 292 pp., geïll. geb. f 7,50.
Dr I.M. van der VLERK en Dr Mr F. FLORSCHüTZ, Nederland in het
ijstijdvak. - W. de Haan, Utrecht, 1950, 287 pp., geïll., geb. f 12,50.
Prof. Dr I.M. van der VLERK en Prof. Dr Ph.H. KUENEN, Geheimschrift
der aarde. - W. de Haan, Utrecht, 1948, 5e druk, 370 pp., geïll., f 12,50.
Prof. Dr Ph KUENEN, De kringloop van het water. - H.P. Leopolds,
Den Haag, 1948, 408 pp., geïll. f 16,50.
Wie zich voor de ijstijd interesseert, behoeft tegenwoordig niet over gebrek aan
literatuur te klagen. Hierboven zijn een aantal titels opgenoemd, sommige boeken
echter handelen ex professo over de ijstijd, andere meer terloops; misschien zijn we
later in de gelegenheid dit met andere uitstekende werken te completeren. Het feit,
dat het landijs ook in Nederland doordrong, heeft hier vanzelfsprekend de
belangstelling geanimeerd. Wel is het jammer, dat van de 3 of 4 ijstijden, die N.
Europa achter elkaar gekend heeft, slechts de voorlaatste zodanig was, dat het landijs
onze grenzen overschreed. Zodoende zijn de sporen er van veel sterker uitgewist dan
b.v. in Noord-Duitsland, waar, laat ons zeggen een 40.000 jaar terug het ijs nog niet
verdwenen was. Als vergoeding hiervoor hebben wij in ons postglaciaal wel een
uiterst interessante tijd, met een zeer koud klimaat meegemaakt; hiervoor bestaat
tegenwoordig zeer veel belangstelling.
Faber laat zien, hoe moeilijk 't was in de geheimen van de gletscherwereld door te
dringen. En het is wel zeker, dat we nog dieper zullen moeten graven, alvorens we
het phantastisch beeld van de ijstijd zuiver voor ons zien. De twee meest
uiteenliggende verklaringen ziet U in de titel: zondvloed en landijs. Oningewijden,
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die toch menen, sceptisch te moeten staan tegenover het resultaat der onderzoekingen
van geologen en geografen moeten dit boek eens lezen en bestuderen. Maar ook voor
vakmensen is het misschien niet onnodig er weer eens aan herinnerd te worden, wat
al pogingen zijn aangewend om tot een redelijke oplossing van het gletscherprobleem
te komen.
Belangrijker nog is het werk van van der Vlerk en Florschütz, dat wat moeilijker,
maar tegelijkertijd zó prettig is geschreven, dat ook amateurs het niet ongelezen
behoeven te laten. Het lijkt me een grote verdienste, dat de schrijvers niet alleen de
gebruikelijke indeling van het ijstijdvak critisch onder het oog hebben genomen,
maar ook opbouwend een andere voorstellen, nu namelijk blijkt, dat we
langzamerhand over voldoende fossielen beschikken, om een indeling op
palaeontologische grondslag te proberen. In ieder geval is het boek een onuitputtelijke
bron van gegevens over flora en fauna van Nederland in 't pleistoceen. Ook bio-
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logen, die enige belangstelling hebben voor palaeontologie zullen hier met voldoening
kennis van nemen.
Het derde boek heeft een populaire titel: 'Geheimschrift der aarde', en is ook
populair geschreven. Het is een prachtige inleiding op de palaeontologie, zowel voor
biologen als voor geologen en geographen. Wie zich herinnert, hoe hij vroeger uit
zware dorre handboeken, natuurlijk in vreemde talen, moest trachten een en ander
over deze wetenschap op te doen, moet toegeven, hoeveel gemakkelijker hij het zou
gehad hebben, als hij Vlerk-Kuenen had kunnen raadplegen.
Over de ijstijd wordt niet zo heel veel verteld; zulks is duidelijk, als men weet,
dat de ondertitel luidt: '2 milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners'.
Wat de 'Kringloop van het water' is, weet tegenwoordig wel iedereen, maar
menigeen zal verbaasd staan, dat hierover een boek te schrijven is van 400 bladzijden.
Dat heeft Kuenen gepresteerd en nog wel zo, dat het nergens verveelt. Kuenen weet
populair te schrijven, zonder aan diepgang in te boeten. Ook de gletschers krijgen
in dit boek hun beurt, ze behoren tot de kringloop. Een hoofdstuk over grondwater
lijkt me bijzonder geslaagd.. Verder vindt u er de oceanen behandeld, de atmosfeer
met zijn wolken en depressies, rivieren en meren. Aan ieder die smaak heeft voor
dergelijke onderwerpen, wordt dit boek bijzonder aanbevolen.
J. Gerver
Dr A. RAIGNIER, Mieren II en III, (dl 19 en 20 van de Spectrum-serie
'Wat leeft en groeit'.) - Het Spectrum, Utrecht, 1950, 104 en 136 pp., f
2,90 en f 3,90.
Niemand komt méér in aanmerking om over mieren te schrijven dan de auteur van
deze twee nieuwe deeltjes. Vanaf zijn jeugd heeft de schrijver zich in de problemen
van het mierenleven verdiept en daarna heeft hij volhard in steeds verder gaande
studie omtrent het jachtgebied, het stratennet, het musiceren, het houden van melkvee
enz. enz. van deze diertjes. Dit alles is verwerkt in 'n boeiende leesbare stijl. Er zijn
wel andere, maar geen betere geschriften over dit onderwerp.
H.v. Waesberghe
Musica-serie. Kleine boeken over grote mannen. Max Prick van Wely:
Het leven van Richard Wagner (no. 5): 31 pp.; A.C. Vos: Het leven van
Peter Iljitsj Tsjaikofsky (no. 6), 31 pp.; Ary Verhaar: Het leven van
Franz Schubert (no. 7), 31 pp.; A.C. Vos: Het leven van Johann
Sebastian Bach (no. 8), 31 pp. - J. Philip Kruseman, Den Haag, 1950,
geb. f 1,-.
De levensloop der behandelde componisten wordt in zijn voornaamste feiten, soms
met beknopt commentaar, verteld en aangevuld met een lijstje hunner werken. De
betrouwbaarheid wordt niet of nauwelijks geschaad door het aroma der anecdotes,
die het karakterbeeld verlevendigen en de leesbaarheid ten goede komen. In no. 5
staan enige opmerkingen over de liefde die in strijd zijn met de wetten der
huwelijkstrouw; en Tietjen, de bekende regisseur, wordt hier een dirigent genoemd.
In no. 6 is het bestellen en leegdrinken van een glas besmet rivierwater door
Tsjaikofsky in strijd met de nieuwste lezing daaromtrent van de Russische biografe
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Nina Berberowa. No. 7 munt uit door oorspronkelijke visie en frisheid van stijl, bevat
echter onrijpe beweringen (o.a. over de muziek van Schubert's tijdgenoot Beethoven).
In no. 8 wordt Bach's uiterlijk beschreven op grond van afbeeldingen welker
betrouwbaarheid betwistbaar is.
J.C.
Rosey E. POOL: Een handvol Poolse aarde. Het leven van Frédéric
Chopin. Deel 3 van de Sonatine-reeks. - Nederland's Boekhuis, Tilburg,
1950, geïll. 176 pp., geb. f 5,75, gec. f 4,75. - Voor België: P. Vink,
Antwerpen, Fr. 90.
Erik UYLDERT, De cantor van de Thomaskerk. Het leven van Johann
Sebastian Bach. Deel 4 van de Sonatine-reeks. - Nederland's Boekhuis,
Tilburg, 1950. Geïll. 184 pp., geb. f 5,75, gec. f 4,75. - Voor België: P.
Vink, Antwerpen, Fr. 90.
Afgezien van enkele déraillementen hebben beide auteurs met succes gestreefd naar
een sprookjesachtige verteltrant zonder de dingen waar het feitelijk om gaat in een
vals licht te plaatsen. De tweede helft van het boek
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over Bach is wat zakelijker en droger dan de eerste helft, hetgeen er op kan wijzen,
dat de auteur zich heeft moeten haasten; overigens vindt men hier biografische en
muziek-didactische elementen doorlopend met voortreffelijke resultaten verenigd.
Het boek over Chopin munt uit door levendigheid van verbeelding, de muziek komt
hier weinig technisch ter sprake. De keuze der voor jonge muzikanten geschikt
gemaakte composities als bijlage is weloverwogen. Beide afleveringen vormen een
welkom vervolg op de succesrijke inzet van de 'Sonatine-reeks', die bestemd is voor
de rijpere jeugd.
J.C.
Leo WEISMANTEL, Albrecht Dürer, II: Der junge Meister. - Verlag
Karl Alber, Freiburg/München, 1950, 404 pp., geïll., geb. DM. 9,60.
In een vorige bespreking beoordeelden wij reeds het eerste deel van deze grote
Dürerroman. De twee voornaamste thema's worden hier herhaald, en verder uitgewerkt
bij het eerste optreden van Dürer als jonge meester in Neurenberg, en later bij zijn
vlucht en verblijf in Venetië. Wij wezen reeds op Dürers aesthetisch en moreel
probleem van het vrouwelijk naakt in de kunst met de noodzaak te werken naar een
levend model. Zijn jong huiselijk geluk en persoonlijk evenwicht gaan er aan ten
onder, daar zijn aesthetisch ideaal, Dorle, weldra zijn geliefde wordt, en zijn vrouw
Agnes haast waanzinnig wordt van smart, jaloesie en ergernis. Naar Italië gevlucht
wegens het schandaal en de pest, vindt hij spoedig zijn evenwicht terug. Het tweede
thema wordt vooral in dit laatste deel behandeld, waar Dürer zich hartstochtelijk
toelegt op de studie van het nieuwe Italiaanse realisme en vooral van de wetten van
het perspectief.
Evenals bij de vorige roman, heeft de S. een zeer grondige voorstudie gemaakt
van de evolutie en de eigenaardigheden van Dürers talent. Deze keer wordt de loop
van het verhaal wel niet meer zo gehinderd door de eruditie, maar psychologisch kan
de roman ons niet erg gelukt lijken. Dürers persoonlijkheid blijft te veel in het vage,
terwijl rond hem een bonte menigte van personnages acteren. Zedelijk gesproken
wordt het drama van Dürers kunst meer op het aesthetisch plan gezien. Het wordt
met tact en schroom behandeld, al blijft de lezing uiteraard ontwikkelde lezers
voorbehouden.
Het derde deel van deze trilogie, alsmede de er bij behandelde erudiete nota's
werden bij een bombardement vernield. De S. kan geen uitgave hiervan binnen
afzienbare tijd beloven, daar deze hem nog jaren werk zal vragen om alle gegevens
opnieuw te verzamelen. Een kleine critische studie van Dürers techniek aan de hand
van enkele photo's moet voorlopig in deze leemte voorzien.
P. Fransen
Gastmaal der Eeuwen: N. 6. De Hoofse Gaardenier: André Le Nôtre,
door Dr C. SERRURIER. - Van Loghum Slaterus, 1950, 48 pp., f 2,90.
Bij een bezoek aan Parijs en omgeving - zelfs wanneer dit bezoek slechts kort kan
zijn - hoort een uitstapje naar Versailles, naar het paleis van de Zonnekoning Lodewijk
XIV en de beroemde tuinen. Men ontkomt niet aan de indruk dat men vertoeft in een
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oord van droefgeestige verlatenheid; zelfs de fantastische waterfeesten die wij er dit
jaar nog zagen konden die indruk bij ons niet wegnemen.
Wie, aan de hand van dit fijnzinnig boekje, zich verplaatst in die roemrijke tijd
tussen de jaren 1660-1690, zal met meer vrucht een bezoek aan Versailles brengen.
André Le Nôtre (1613-1700), de zeldzaam geniale décor-ontwerper van het
meesterwerk der Franse tuinen, wordt hier met grote sympathie getekend, echter zó,
dat steeds Lodewijk XIV op de voorgrond treedt. Zo is dit boekje om verschillende
redenen zeer boeiend. Niet alleen komen er de zeer grote talenten van de tuin-architekt
ter sprake - o.m. het scheppen van wijde perspectieven, fijne compositie en delicate
schakeringen - maar ook andere meesters worden er getekend in de sfeer van die
merkwaardige tijd. De financier Colbert, de 'premier peintre du Roi', nl. Le Brun, ja
iedereen die in zijn vak uitmuntte en door Lodewijk XIV naar zich toe werd gehaald,
passeert even de revue. En bij dit alles, bij de alle perken te buiten gaande luxe van
tuinfeesten, leefde het volk in ontbering. Nog spreken het paleis, de
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tuinen, de hydraulische werken, de fonteinen en bassins, de beelden van een streven
om de glorie van de Zonnekoning uit te beelden en te verheerlijken, nog ziet men
thans de grootheidswaan van de Roi-Soleil, maar 'in donkere wolkenbanken ging de
zon ter kimme'. De tuinen van Versailles spreken een wondere taal en dit boekje
geeft daarbij 'een wel kleine maar fijne omlijsting'.
W.Th.
Charles LANNOYE, La Bibliothèque idéale. - Editions Universitaires,
Brussel-Parijs, 1950, 236 pp., Fr. 60.
Deze ideale bibliotheek omvat 900 titels op alle gebied van kunsten en wetenschappen.
Het is misschien het meest evenwichtige werk - niet het meest uitgebreide - in zijn
genre. Alleen werken van beproefde en blijvende waarde zijn erin opgenomen. Men
kan het natuurlijk spijtig vinden dat bij de letterkunde nooit meer dan één werk per
schrijver werd aangeduid. Wie echter een bibliotheek wil aanleggen of enkele goede
boeken over één of ander onderwerp wil vinden, zal in de korte doch rake en
suggestieve beoordelingen een zeer wijze, practische en betrouwbare gids vinden.
R. Hostie
Herders Volkslexikon, A-Z. - Herder, Freiburg i.B., 1950, 2064 kol.,
2700 afbeeldingen, geb. DM. 8.80.
Ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan heeft de wereldberoemde Herder-uitgeverij
een topprestatie geleverd. Naast de 'Grosse Herder' in twaalf delen en de kleinere
uitgave in drie delen krijgen wij nu een 'Volkslexikon' in een handig formaat maar
vol kostbare en tot op onze dagen bijgewerkte gegevens: 35.000 steekwoorden, 2700
afbeeldingen, 50 gedeeltelijk veelkleurige platen, een grote werelden Europakaart,
87 schetsen van kaarten, 175 tabellen en statistieken. Gezien het ontzaglijke materiaal
dat in de twee grotere encyclopaedieën verwerkt is, was het Herder niet moeilijk om
in een gedrongen stijl een massa interessante en exacte gegevens in dit werk neer te
leggen. Als wij dan nog letten op de uiterst lage prijs, begrijpen wij dat de eerste
oplage reeds voor haar verschijnen uitverkocht was. Een tweede druk is ter perse.
M. Dierickx
A.L. VISCHER, Als de zon ter kimme neigt.... - J.J. Romen en Zonen,
Roermond, 1950, 254 pp. f 6.50.
Een arts, die twintig jaar als geneesheer verbonden was aan een tehuis voor ouden
van dagen te Bazel, vat in dit boek samen het resultaat van zijn ervaring en bezinning.
Daar het aantal oude mensen sterk toeneemt, bestaat er stellig behoefte aan een boek,
dat een wijze gids is in de problemen van de ouderdom. Onlangs heeft ook een
geestelijk tijdschrift een nummer gewijd aan dit onderwerp. Maar wie zich hierover
wil oriënteren, kan beter dit boek kopen.
H. van Waesberge
Abbé C. HANLET, Publicistes et essayistes chrétiens de Belgique
(Etudes Religieuses nr. 671). - La Pensée Catholique, Luik, 1950, 100 pp.,
Fr. 20.
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Schrijver wijdt deze studie aan de frans-talige, christelijk-voelende leken, die
gedurende de laatste driekwart eeuw de journalistiek, de letterkundige critiek en het
essay beoefenden. De omvangrijke documentatie is verwerkt tot een nuttig
consultatieboekje, dat hulde brengt aan schrijvers, die soms ten onrechte over het
hoofd worden gezien.
R. Hostie
Prof. R. VANDEPUTTE, Toestanden en misstanden in Kongo (Kath.
Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Jg. 44, nr. 1). - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1950, 54 pp., Fr. 25.
De Schr. deelt in dit boekje zijn indrukken mee na een reis in Kongo. We krijgen
geen dagboek voor ogen, noch een verslag, maar een persoonlijke visie op
algemeen-geldende toestanden. Zoals de titel van het werk het aanduidt, zegt de schr.
de zaken zoals ze zijn, zonder nochtans in het minst te dramatiseren en vooral zonder
zich te bezondigen aan niet-gegronde veralgemening van feiten die hij persoonlijk
kon waarnemen of vernemen. We aarzelen dan ook geen ogenblik om dit kleine
boekje warm aan te bevelen omdat het in klare woorden en bondige vorm tot de kern
van belangrijke koloniale problemen doordringt.
L. Bruyns

Streven. Jaargang 4

559
Der neue Herder von A bis Z. Dl 2: M bis Z. - Verlag-Herder, Freiburg
i. Br., 1949, col. 2545-5069, geb. linnen DM 42,50, geb. DM. 55.
Enige tijd geleden hadden wij de gelegenheid in dit tijdschrift het eerste deel van dit
encyclopedisch woordenboek te bespreken. Dit tweede deel staat in niets ten achter
bij 't eerste. Wat van meet af aan opvalt is het aantal en de verscheidenheid der
trefwoorden, de omvang en de preciesheid van de informatie, de helderheid van de
meeste technische, mathematische of natuurkundige schema's. De techniek, zowel
van wetenschappelijk standpunt uit gezien, als van haar practische toepassing is ten
zeerste verzorgd. Zo vinden wij enkele heldere platen over melk- en
aardappelenbewerking, fabricatie van cement en cellulose, meerdere raamartikelen
over de draadloze, en tevens over de radioactiviteit en de radiotechniek, kleine
duidelijke schetsen over de werkwijze van een telefoon, van sluizen, horloges,
fotoapparaat, ook over tunnelbouw, waterwerken. Zelfs een niet onaardig artikel
over de relativiteitstheorie!
Kunst en sport komen vooral tot hun recht in talrijke foto's en platen over de
Renaissance, de Oud-russische en Spaanse kunst. Letterkunde en philosophie vindt
men er in talloze artikelen over schrijvers en denkers, en over meer algemene
onderwerpen als de mens, de staat enz. Godsdienst en theologie krijgen ook hun
beurt, vooral in een goed artikel over het Protestantisme en zijn nieuwe stromingen,
in kleinere artikels over de Mis, de Schrift, enz. Onze Nederlandse geschiedenis,
kunst en letterkunde krijgen er een voldoende behandeling. Jammer dat Servaes niet
meer bekend schijnt te zijn. Bij Walschap wordt foutief 'Welandan' geschreven voor
'Welaan dan'.
Verscheidene kleurplaten over vlinders, vogels, inlands en buitenlands fruit,
lichaamsbouw en een gekleurde wereldkaart van de verbindingswegen verhogen de
waarde van het hele werk. De landkaarten van provincies en landen hadden wellicht
beter kunnen zijn. Zij zijn te klein, en er moet te veel op staan dan dat ze werkelijk
met vrucht geconsulteerd kunnen worden.
Prachtige groenlinnen band en stevig glanzend papier laten ons onmiddellijk de
beste edities herkennen van de firma Herder.
P. Fransen

Romans en verhalen
Tom BOUWS, George en het sprookje. - Uitgeverij Voorland, Brugge,
1950, 260 pp., ing. Fr. 68, geb. Fr. 88.
Een zakenman, door lentewind en hyacinthen in een romantische bui geraakt, komt
terecht in het bonte wereldje van Moeder de Gans, Blauwbaard en de Gelaarsde Kat.
Ook zijn 'aards' leven duurt evenwel voort, en zo buitelt hij van de éne wereld in de
andere. Tenslotte komt natuurlijk alles terecht.
De schrijver heeft getracht enigszins symbolisch het tweeslachtige leven voor te
stellen van een zakenmens die de drang naar het sprookje bewaard heeft. Ook het
boek heeft iets tweeslachtigs: het is geen sprookje, en het is ook niet de roman, zoals
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het wordt aangediend. Voor een roman mist het de vastheid en het levensechte, voor
een sprookje de natuurlijkheid en het vanzelfsprekend mysterieuze. Rouws kan vlot
vertellen in een enigszins nerveuze stijl, die soms wel wat erg Hollands wordt. De
didactische praattoon waarin hij zich voortdurend tot zijn 'beste lezer' wendt, doet
een tikje geforceerd aan.
F. De Graeve
Raymond BRULEZ, Het huis te Borgen. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
z.j., 156 blz., f 5,90.
Een eigenaardig boek. Een soort raam-vertelling. 'Ons huis te Borgen, zoals het was
in het jaar 1900,' (en later). Een hotel met vijf winkels gelijkvloers. Van een paar
winkel-huurders en enkele hotelgasten en familieleden wordt in dit boek verteld.
Luimig en zorgeloos, maar met een tik cynisme en met een vlotte pen geschreven.
Toch grijpt dit boek de lezer slechts matig; daartoe zijn de meeste gevallen te licht
van gehalte. Waar godsdienst ter sprake komt, wordt deze als een kinder-episode
ietwat hautain terzijde geschoven. Daar is
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'men' overheen. Er komen zeker geslaagde passages in dit werk voor. De lezer kan
het inderdaad met de schrijver zelf eens zijn dat 'Juliette' zonder twijfel daartoe
behoort. Zijn we langzamerhand niet beu van de klein-burgerlijke mentaliteit en
welstands-begrippen?
Joh. Heesterbeek
Luc ESTANG, Een seizoen van Liefde. Vert. - Brand, Bussum, 1950,
213 blz., f 6,50.
Deze uit het Frans vertaalde (zeer zorgvuldig vertaalde) roman is nogal flets en
vervelend. De vertaler had een betere keuze kunnen doen.
J.v.H.
Antonia WHITE, De Eenzame Reiziger. Vert. - Brand, Bussum, 1950,
297 blz. f 8,90.
Volgens de omslag heeft niemand minder dan Evelyn Waugh deze roman geprezen.
En terecht! Het is een boeiende katholieke roman, die het leven van een Engels gezin
op originele en fijnzinnige wijze verhaalt. De milieu's en lotgevallen zijn zo
beschreven als slechts een meer dan gewoon talent die beschrijven kan.
J.v.H.
Julien KUYPERS, Mijn vriend vertelt. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
Antwerpen, 1950, 155 pp., f 5,90.
Een bundel vertellingen, tien in getal. De schrijver weet smakelijk en boeiend te
verhalen; en is dit niet de beste lofprijzing die een 'verteller' kan gegeven worden?
Of daarmede gezegd is dat alle tien verhalen op éénzelfde hoogte staan? De schets
'Providentia' - eerder een verslag dan een vertelling - behoort m.i. niet tot de
best-geslaagden. Doch dit is ook de enige uitzondering op de regel. De overige
vertellingen leest men met genoegen, ook en niet het minst om de wèl-verzorgde
taal. - Volwassenen.
Joh. Heesterbeek
Evelyn WAUGH, De laatste Latinist. Vert. - De Tijd, Amsterdam, 1950,
96 blz. f 2,90.
Dit satyrische verhaal over een buitenlands huldigingscongres is niet bijster geslaagd
en verdient nauwelijks een vertaling.
J.v.H.
J.V. KOPP, Brutus. Roman. - Benziger Verlag, Einsiedeln, 1950, 300
pp., geb. DM. 13.50.
De auteur, die in zijn 'Sokrates traümt', de Griekse wereld meesterlijk behandelde,
geeft nu in 'Brutus' de meer specifieke Romeinse levensopvatting. Een volk dat in
zijn groeicrisis vergeet te denken om grote daden te stellen, en wiens vroegtijdige
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wetten al te remmend werken om niet overtreden te worden gaat het heilige
beschouwen als niet heilig, het blijvende en bindende als een achteruitgang.
Nochtans blijft de strijd om de eertijds verworven rechten, in godsdienst en traditie
een hechte steun vinden. Lucius Junius Brutus, de vreemdeling, denkt en ontnuchtert
met mysterieuse woorden de waanzinnige Tarquinius Superbus. Hij haat het onrecht,
maar vreest het recht onder de massa te brengen. Alle pogingen toch om de liefde
tot wet te stellen zijn ijdel. In het rijk van Augustus, door Brutus voorbereid, verheffen
en kronen de mensen Jezus Christus, 'maar alweer op hun manier'.
Een donker mensenboek, dat de machtswellust scherp hekelt, en menselijke
onmacht in lusteloosheid smartvol ziet ondergaan.
Een uitmuntend boek voor gevormde lezers.
Dan. Vandenbunder
Annie WESTERMAN, Christientje. - N.V. Drukkerij De Tijd, Amsterdam,
1950, 186 pp., f 5,90.
Als men dit boek openslaat vreest men met een gewoon meisjesboek te doen te
hebben. Maar al spoedig blijkt, dat deze schrijfster niet houdt van het al te vlotte
schattige genre. Zij tekent scherp en raak de moeilijkheden van dit kind - ze kon niet
anders heten dan Christientje - dat zichzelf en anderen observerend zichzelf ontdekt
en dan haar eigen egoïsme tracht te overwinnen. En dit alles zonder zoetelijke
vroomheid of gemakkelijke wilsathletiek. De wijze van vertellen en beschrijven kon
kleuriger zijn. Het verhaal doet nu wat abstract aan hier en daar. Maar het is echt en
het succes van deze eersteling is verdiend.
B.v.M.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aesthetische opvoeding. Verslagboek van de 12de R.K. Paedagogische Week.
- Henri Bergmans, Tilburg, 1950, 184 pp., f 4,50.
ALBE., Orpheus (Gulden reeks van het Davidsfonds nr 384). - Davidsfonds,
Leuven, 1950, 128 pp., ing. Fr. 44, geb. Fr. 06.
AMMANN, Prof. Dr A.M., S.J., Ost Slawische Kirchengeschichte. - Thomas
Morus presse im Verlag Herder, Wien, 1950, 748 pp., S. 86.
ANDRIESSEN, Hendrik, Over muziek. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950,
198 pp.
BEEKMAN, Dom A., O.S.B., H. Benedictus. - S. Deutekom, Heilo, 1950, 209
pp., f 4,75 en f 5,95.
BERGENGRUEN, Werner, Weest niet bevreesd. - De Fontein, Utrecht, 1950,
520 pp.
BERKHOF, Aster. Land zonder schaduw. - Het Thijmfonds, Den Haag, 1950,
306 pp., f 6,25.
BERTINA, B.J. Film in opspraak. - De Koepel, Nijmegen, Antwerpen, voor
België, Sheed and Ward, Antwerpen, 1950, 213 pp., f 7,90.
BETHANIË, Met z'n twaalven. - Van Munster, Amsterdam, 1950, 95 pp.
BON, W.F., Wat weet ik van magnetisme? - Nederl. Keurboekerij, Amsterdam,
1950, 60 pp., geb. f 2,25.
BONI, Armand, Ernest Vander Hallen (1898-1948). (Davidsfonds nr 383). Davidsfonds, Leuven, 1950, 210 pp., buitentekstpl., ing. Fr. 46, geb. Fr. 62.
BORDEWIJK, W., De ambachtschooljongen en zijn beroep. - J.B. Wolters,
Groningen, Djakarta, 1950, 2de druk, 94 pp., f 3,25.
BOYLAN, Fr. M., Eugenius., Moeilijkheden bij het inwendig gebed. Foreholte, Voorhout, 1950, 199 pp., f 3,75.
BRINTON, Crane, Ideas and Men. The story of Western thought. - Prentice
Hall, New York, 1950, IX-587 pp.
BUYTENDIJK, F.J.J., De Psychologie van de roman. - Het Spectrum, Utrecht,
1950, 112 pp., geb. f 4,50. Fr. 70.
CIVARDI, Mgr Luigi, Handboek der Katholieke Actie. N.V. Vlaamse
Drukkerij, Leuven, 1950, 400 pp., Fr. 75.
CLAES, Ernest, De Witte. - 65e druk met silhouetten door H.D. Voss
(Wereldbibliotheek) Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 278 pp., luxe
editie geb. Fr. 135.
CONNOLLY, Myles., De klap op Brannigan's hoofd. - De Fontein, Utrecht,
1950 175 pp.
CORNELISSEN, Dr A.J.M., Eenheid en doorbraak. St. Joris-Librije, Den
Haag, De Fontein, Utrecht, 1950, 137 pp.
DEWACHTER, Richard, Herfstpreludium. Tekeningen van Jan Verheyden.
- Uitg. 'Steen voor Steen', Boom, 1950, 36 pp.
DOOREN, F.J.P. van., De persoonlijkheid als uitgangspunt van de
psychologie toegepast in het bedrijf. - W. Bergmans, Tilburg, 1950, 20 pp.,
f 1,20.
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DOORNIK, Dr N.G.M. van., M.S.C., Gij zijt niet langer pelgrims. - Het
Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950, 367 pp.
DREW, Elizabeth., F.S. Eliot, The design of his poetry. - Eyre and
Spottiswoode, London, 1950, 256 pp., 12/6.
Geschiedenis der Kerk, onder redactie van Prof. Dr G. de PLINVAL en Prof.
R. PITTET. Dl IV. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1950, 290 pp., 22-29 cm,
rijk geïll., 4 gekleurde buitentekstpl., Fr. 350.
GEVERS, Marie, En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door Ernest Claes,
ill. van Nelly Degouy. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1950, 67 pp., 7 gekl.
buitentekstpl., 22 × 31 cm., geb. Fr. 75.
GREEFF, Etienne De, Het duister is mijn licht. Nederl. van F. von Oldenburg
Ermke.- 'Pax', Den Haag, Antwerpen, 1950, 515 pp., geb. Fr. 153, geb. f 9,75.
Grootmateriaal voor kleine kinderen. - J. Muusses, Purmerend; 1950, 2de
druk, 42 pp. f 1,50.
HäNDEL-MAZETTI, Enrica., Stephana Schwertner Deel III. - Paul Brand,
Bussum, Sheed and Ward, Antwerpen, 1950, 295 pp., f 8,90.
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HEES, Gilles van., De school. - J.B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1950, 5de
druk, 283 pp., f 3,25 en f 3,75.
HELD, Dr G.J., Magie, Hekserij en Toverij. - J.B. Wolters, Groningen,
Djakarta, 1950, 203 pp., geb. f 6,50.
HEYLEN, Kan. Prof. V.L. La base idéologique des services mutualistes. Vanmelle, Gent, z.j. 24 pp.
HEYN, Prof. Dr Ir F.A. en J.J, MULCKHUYSE. Vorderingen en Problemen
van de Parapsychologie. - Waltman, Delft, 1950, 103 pp., f 4,75.
HEYSTER., Dr Sis., Kroniek van een gezin. - Nederl. Uitg. Mij., Leiden, 1950,
200 pp., f 4,65 en f 5,90.
HILDEBRAND, Dietrich von, Der Sinn philosophischen Fragens und
Erkennens. - Verlag P. Hanstein, Bonn, 1950, 106 pp., DM. 4.50.
HOORNIK, Ed., Verzamelde gedichten. - A.A.M. Stols, Amsterdam, 1950,
204 pp.
HOORWEG, Ds L. Jr., Ons gezinsleven. - J.H. Kok, Kampen, 1950, 141 pp.,
f 3.50
JONG, Dr K.H.E., Wat is het onderbewustzijn? - Nederl. Uitg. Mij, Leiden,
1950, 16 pp., f 0,50.
JONGES, J., Psychologisch leer- en werkboek. - J.B. Wolters, Groningen,
Djakarta, 1950, 155 pp., geb. f 3,90 en f 3,50.
JUNG, C.G. De mens op weg naar zelf-ontdekking. H. Meulenhoff,
Amsterdam, 1950, 298 pp., f 11,50.
KARRER, Otto, Neues Testament übersetzt und erklärt. - Verlag 'Ars Sacra',
München, 1950, 816 pp. en 2 kaarten, geb. DM. 9.90.
Kleine (De) Winkler Prins Encyclopaedie. - Elsevier, Amsterdam, Brussel,
1949, 192 + 1545 pp., Fr. 560 (voor ééndelige editie).
KNUVELDER, Gerard., Handboek tot de geschiedenis der Nederl.
Letterkunde. Derde deel. - L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1950, 460 pp., f 15
en f 17,50.
LAER, Gustave Van en CEUPPENS, Clément, Initiation au français commercial.
Dl I met bijvoegsel. - A. De Boeck, Brussel, 1950, XV-254 en 40 pp., Fr. 95.
Leibliche (Die) Himmelfahrt Mariens. - J. Knecht, Frankfurt am Main, 1950,
148 pp. DM. 4.
LEPP, Ignace, Noden en verwachtingen van het proletariaat, vert, door Truus
Durenkamp. - 't Groeit, Antwerpen, 1950, 198 pp.
LIEFLAND, W.A. van., Jr., Decroly en de Decrolyschool. - J.B. Wolters,
Groningen, Djakarta, 1950, 159 pp., f 4,25.
LOGGEM, Manuel van., Oorsprong en Noodzaak. - Het werk van Gerrit
Achterberg. - Born, Assen, 1950, 41 pp., f 2,45.
LUNN, Arnold., The revolt against Reason. - Eyre and Spottiswoode, London,
1950, 236 pp., 15 s.
MAPES, Mary, Moeder, speel met je kind. - C. Winants, Heerlen, 1950, 172
pp., f 4,90.
MASTHOFF-VERMAAS, J., Het zeer moeilijke kind. - Uitg. Van Munster,
Amsterdam, 1950, 176 pp., f 6,90.
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MOREL, P. Valentinus, O.F.M. CAP., De dogmaverklaring van de
lichamelijke tenhemelopneming van Maria. - Franciscaanse Standaard,
Brugge, 1950, 24 pp., Fr. 7.50.
NUYENS, P.J.A., O.P., Paulus, auteur (K. VI. H.U., Verh. nr 412). Standaard-Boekhandel, 1950, 68 pp.
PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA, C., Pioniers der Volksopvoeding.
- M. Nijhoff, Den Haag, 1949, 604 pp., f 18.Reisgids voor Belgisch Congo en Ruanda - Urundi. Vert. Jos. Joos. - Bureau
voor toerisme in B.C. en R.U., Wetstraat 87, Brussel, 1950, 757 pp., geïll, 3
kaarten, plannen en buitentekstplaten.
ROMME, Prof. Mr C.P.M., Staatspensionnering ouderdomsverzekering. Uitg. van de Alg. R.K. Ambtenaren Ver., 1950, 20 pp.
SAAL, C.D., Hoe leeft en denkt onze jeugd? - Boekencentrum, Den Haag,
1950, 212 pp., f 6.90.
SALZMANN., Chr. G. Het Mierenboekje. - Wereldbibliotheek Amsterdam,
Antwerpen, 1950, 117 pp., geb. f 2.
SAUVAGE-NOLTING, Dr W.J.J. de., Verpleging van Geesteszieken vroeger
en thans. - N.V. Dubbeldemans, Leiden, 1950, 96 pp., f 2,50.
SCHAPER., Edzard, De laatste Pope. - J.J. Romen en Zonen, Roermond,
Maaseik, 1950, 362 pp., f 7,90 en f 8,90,
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SCHMIDT, Herman, A.P., S.J. Liturgie et Langue vulgaire. - Apud Aedes
Universitatis Gregorianae, 1950, 212 pp.
SCHREUDER, J.G., Vorming en training van het bedrijfskader. - N.V.
Noord-Hollandse Uitg. Amsterdam, 1950, 170 pp., f 7,90.
SEAGRAVE, Dr Gordon., Dokter in Birma. - La Rivière en Voorhoeve, Zwolle,
1950, 256 pp., ing. f 5.30 en f 6.90.
SHEEN, Dr Fulton J., Zielevrede. - J.H. Gottmer, Haarlem, Antwerpen, 1950,
322 pp., f 6.90.
SLIKBOER, Drs J., Psychologie van de verkoop. - Nederl. Uitg. Mij, Leiden,
1950, 313 pp., f 3,50 en f 4,50.
SOUTHERN, A.C., Elizabethan Recusant Prose. - Sands en Co, Limited,
London, Glasgow, 1950, 554 pp., 22 £.
STACHHOUWER, Dr J.D.F., Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord bij
immigranten. - Dekker en van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1950, 145 pp., f
6,50.
STALIS, I., De Dietse Jeugdbeweging (Blauwvoetuitgave nr 1). - 'Oranje',
Gent, 1950, 40 pp., Fr. 12.
STAP, Dr J. van der, Progressiviteit en andere tendenzen. - Foreholte,
Voorhout, 1950, 104 pp., f 2,50.
STAVERMAN, W.H., School en Karaktervorming. - W.J. Thieme en Co,
Zutphen, 1950, 29 pp., f 0,75.
STEINBUECHEL, Theodor, Annette von Droste-Hülshoff nach hundert
Jahren. - Verlag J. Knecht, Frankfurt am Main, 1950, 50 pp., geb. DM. 2.80.
STERKENS, R. en Paula, Het stellen van brieven voor het Middelbaar
onderwijs. - A. De Boeck, Brussel, 1950, 152 pp., Fr. 45.
STOLL, A. Van drie tot zeven. - Dijkstra, Zeist, 1950, 2de druk, 360 pp., geb.
f 9,75.
SWILLENS, P.F.A., Johannes Vermeer, - Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1950 220 pp., 80 platen.
Synopsis Totius Summae Theologicae S. Thomae. - Tertia Pars. - M.D.'Auria,
Napels, Italia, 1950, 615 pp., 2600 Lire per deel.
TIBOUT., P.H.C., Over het onderzoek en de behandeling van kinderen met
afwijkend gedrag. - J. Muusses, Purmerend, 1950, 2de druk, 333 pp., f 7,50
en f 8,50.
TIGCHELAAR, Joh., Godsdienstige opvoeding in de Puberteit. - J.B. Wolters,
Groningen, Djakarta, 1950, 111 pp., f 2,25.
VELDE, Anton Van De, Met permissie.... (Davidsfonds nr 382). - Davidsfonds,
Leuven, 1950, 246 pp., ing. Fr. 46. geb. Fr. 62.
WAGENINGEN, J.C, van, Wat weet ik van astrologie? - Nederl. Keurboekerij,
Amsterdam, 1950, 67 pp., f 2.25.
WATERINK, Dr J., De mens in het bedrijf. - Gebr. Zomer en Keuning,
Wageningen, 1950, 226 pp., geb. f 5,90.
WARD, Maisie, Gilbert Keith Chesterton. Vert, door H. Reynen. Sheed and
Ward, Antwerpen, 1950, 504 pp., photo's, geb. Fr. 195.
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WARD, Maisie, The Saints in Pictures: St Anthony of Egypt; St Catherine
of Siena; St Francis of Assisi; St Jerome. - Sheed and Ward, London, 1950,
40 pp., (ieder deel), geïll., geb. sh. 3/6 (ieder).
WATKIN, E.I., A Philosophy of Form. - Sheed and Ward, Londen, 1950,
XXVIII-442 pp., geb. Fr. 180.
WAUGH, Evelin, Helena. - Chapman and Hall, London, 1950, 265 pp., 9 s. 6
d.
WEISMANTEL, Leo, Albrecht Dürer. II, Der junge Meister. - Verlag K.
Alber, Freiburg/München, 1950, 404 pp., geb. DM. 9.60.
WERTHEIM, Dr W.F., Herrijzend Azië. - van Loghum Slaterus, Arnhem,
1950, 187 pp., f 6,90.
WOODHAM-SMITH, Cecil, Florence Nightingale. - Constable, London, 1950,
615 pp., 15 s.
Wij klagen aan.... - Gewestbond Overmaas van het Davidsfonds, St. PietersVoeren, 1950, 68 pp., Fr. 25.
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[1951, nummer 6]
De rechten van de mens
RUIM twee jaar geleden, de 10e December 1948, werd te Parijs door de Algemene
Vergadering van de UNO de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'
door al de afgevaardigden, behalve door de Russen en hun satellieten, plechtig
aanvaard. Deze Verklaring was niet bedoeld als een wet, die door de Staten-leden
zou moeten worden bekrachtigd en ten uitvoer gebracht, maar eerder, evenals andere
dergelijke Verklaringen in het verleden, als een soort principieel voorwoord tot verder
mogelijke wetgeving. Op de 'Verklaring' moet een 'Pact' of overeenkomst volgen hieraan werkt op dit ogenblik de UNO - waarvan de artikelen bindend zijn voor de
overeenkomende partijen. De staten zullen dan positieve en afdwingbare
verplichtingen op zich nemen tegenover hun onderdanen. Er zal wel een groot verschil
bestaan tussen de 'Verklaring' en het 'Pact'. De eerste immers is een idealistische
opsomming van de rechten, waarover elke mens zal kunnen beschikken in een
samenleving, die in haar geheel, het niveau bereikt heeft van de meest beschaafde
landen; het tweede zal zich moeten beperken tot die rechten, welke de staten
metterdaad aan hun onderhorigen kunnen waarborgen.
Twee voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Het eerste betreft de sociale
beginselen van de Verklaring. Artikel 23 zegt in zijn twee eerste alinea's: 1. Eenieder
heeft recht op arbeid, op de vrije keuze van zijn arbeid, op billijke en voldoende
voorwaarden van de arbeid en op bescherming tegen werkeloosheid; 2. Allen, zonder
enig onderscheid, hebben recht op een gelijk loon voor gelijke arbeid. Het volgende
artikel luidt aldus: Eenieder heeft recht op rust en op ontspanning, met name op een
redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodieke betaalde verlofdagen.
Hoeveel staten, zelfs onder de meest ontwikkelde, zouden zich nu in een Pact kunnen
verbinden om aan al hun onderdanen al deze rechten zo te verzekeren, dat elk individu
deze met rechtsmiddelen zou kunnen opeisen.
Nog duidelijker komt het idealistisch karakter van de Verklaring naar voren in de
artikelen 26 en 27, welke handelen over de opvoeding en het culturele leven. Hier
lezen we inderdaad: 'Iedereen heeft recht op opvoeding. De opvoeding moet kosteloos
zijn, tenminste wat betreft het elementair en fundamenteel onderricht. Het technisch
en professioneel onderwijs moet worden veralgemeend; de toegang tot de universi-

Streven. Jaargang 4

562
taire studies moet voor allen openstaan in volledige gelijkheid, alleen rekening
houdend met hun aanleg' (art 26 § 1), en 'Iedereen heeft het recht vrij deel te nemen
aan het culturele leven van de gemeenschap, de kunsten te genieten en deel te hebben
aan de wetenschappelijke vooruitgang en aan de weldaden, die er uit voortvloeien'
(art. 27). Wanneer we bedenken, dat deze artikelen ook de stem ontvingen van
afgevaardigden van landen, waar het analphabetisme soms de 90% overschrijdt, waar
in het geheel geen of geen noemenswaardig technisch of hoger onderwijs bestaat,
waar kunsten en wetenschappen haast onbekende waarden zijn, dan mag men zich
afvragen, of deze afgevaardigden niet door ironie werden gedreven. In elk geval
zullen zeer weinig staten een Pact ondertekenen, dat hen verplichten zou elk van
deze rechten aan al de enkelingen te verzekeren.
Men kan hier weliswaar wijzen op het onderscheid tussen een recht en de
uitoefening van dat recht. Zo heeft de mens recht op zijn eigendom. Maar als hij
niets bezit, dan kan hij dit recht niet uitoefenen. Zo kan een staat, die nog geen hoger
onderwijs kent, de universitaire opleiding 'voor allen gelijkelijk toegankelijk stellen
op de grondslag van begaafdheid', met een soort restrictio mentalis, nl. 'voor zover
dit hoger onderwijs zal voorhanden zijn'. Het Pact zou dan aan de staat alleen de
verplichting opleggen, er naar te streven een dergelijk onderwijs in te richten, zodat
de rechten van de enkelingen niet alleen zouden bestaan, maar ook kunnen worden
uitgeoefend. Maar deze verplichting heeft de staat door het ondertekenen van de
Verklaring reeds impliciet op zich genomen. Elke staat heeft slechts de verplichting
die rechten te waarborgen, die in feite kunnen worden uitgeoefend gezien de graad
van culturele ontwikkeling van de volksgemeenschap. Hij is verder verplicht deze
ontwikkeling in de mate van het mogelijke te bevorderen, zodat door zijn onderdanen
meer en meer rechten feitelijk kunnen worden uitgeoefend.
De Verklaring van 1948 heeft ongetwijfeld als positief resultaat opgeleverd, de
staten, d.w.z. de regeringen hun sociale taak op het hart te drukken. Zij heeft in haar
artikelen de merkwaardige vooruitgang vastgelegd, die in de opvatting van de Staat
sedert de Verklaring van de Rechten van de Mens door de Franse Revolutie heeft
plaats gegrepen. Wanneer wij de Verklaring van 1789 met die van 1948 vergelijken,
dan valt onmiddellijk op, hoe in de eerste de staat wordt opgevat als een louter politiek
rechtsorganisme, dat uitsluitend de individuele vrijheden bekrachtigt en waarborgt,
terwijl de tweede aan de regeringen de plicht oplegt, het welzijn niet alleen van de
individuen, maar ook van de kleinere natuurlijke menselijke groeperingen te
waarborgen. De

Streven. Jaargang 4

563
eerste is individualistisch en eerder negatief, de tweede daarentegen is sociaal en
positief. Volgens de Verklaring van de Verenigde Naties moet de staat het sociale
welzijn van de gemeenschap bevorderen en de bestaande gemeenschappen
beschermen. Terwijl de Wet Le Chapelier van 1791 de vrijheid van vereniging
beperkte en de vorming van natuurlijke belangengemeenschappen tegenwerkte,
geheel in de geest van de Verklaring van de Franse Revolutie, stipuleert art. 20, § 1
van de Verklaring van 1948; 'Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame
vereniging en vergadering'. En in art. 16 worden de rechten van het gezin, als
constituerende groep van de gemeenschap veilig gesteld: 'Het gezin is de natuurlijke
en fundamentele eenheid der gemeenschap en heeft recht op bescherming door de
gemeenschap en de staat'.
Uit dit alles blijkt, dat er in anderhalve eeuw tijds een grote kentering ten goede
is ontstaan met betrekking tot de opvatting over het wezen en de taak van de staat.
De individualistische idee, die de Franse Revolutionairen huldigden, is definitief
overwonnen en er valt een terugkeer te constateren tot de klassieke christelijke theorie,
die op het staatsgezag de verantwoordelijkheid legt van het bonum commune, van
hetgeen goed is voor de in gemeenschap levende mens. De finaliteit van de staat,
zoals die in het klassieke natuurrecht wordt bepaald, wordt impliciet door de artikelen
van de Verklaring van 1948 erkend. En het is geen gering argument ten gunste van
dit natuurrecht, dat volkeren uit alle werelddelen, van elke godsdienst en
levensopvatting, na maandenlang beraad tenslotte zijn overeengekomen, dat de ideale
regering die zal zijn, welke haar gedrag zal regelen naar de voorschriften van het
natuurrecht.
Ook vinden we in deze Verklaring een bevestiging van het progressief karakter
van de natuurwet. Deze vindt haar onmiddellijke oorsprong in het wezen zelf van
de mens. In dit wezen immers ligt de wortel van alle mogelijke menselijke rechten
en plichten. De eerste plicht en het eerste recht van de mens is het goede te doen en
het kwade te laten: niets kan hem dwingen tegen dit eerste zedelijk beginsel te
handelen. Waarin echter het goede en het kwade bestaan, dat weet de mens
onmiddellijk slechts voor enkele algemene handelwijzen: zichzelf eerbiedigen, de
medemensen geen kwaad berokkenen, God dienen. Maar deze algemene wetten van
de natuur, die universeel en on veranderlijk zijn, moeten verder worden
geconcretiseerd door het voortschrijdend onderzoek en door de verfijning van het
geweten en van de zeden. Door de ontwikkeling zelf van de beschaving treden allerlei
nieuwe situaties te voorschijn, die het sociaal geweten voor nieuwe problemen stellen.
Ten gevolge van de uitvinding der atoom-
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energie b.v. zijn er een hele reeks problemen gerezen, die ongetwijfeld van invloed
zullen zijn op de ontwikkeling van het sociale recht. Want de vrees voor de atoombom
werkt niet alleen negatief. Zij verplicht de regeringen er toe, de pogingen om de
vrede te bewaren tot het uiterste door te zetten. En wellicht zal dit leiden tot de
ontdekking van nieuwe vormen van internationale samenleving, welke in een nabije
toekomst toepassingen zullen blijken te zijn van het natuurrecht.
Want niet minder dan op het plan van de opvoeding en van de sociale veiligheid,
ontstaan er in de internationale betrekkingen nieuwe toestanden zodat we een nieuw
internationaal recht a.h.w. onder onze ogen zien geboren worden. Een volgende
Verklaring van de Rechten van de Mens zal waarschijnlijk naast de verbeterde
bepalingen van die van 1948 geheel nieuwe alinea's bevatten. Hierin zullen de
resultaten worden geformuleerd van de natuurwet, toegepast op de betrekkingen
tussen staten en volkeren, zoals ze zich nu reeds aftekenen. De processen van
Neurenberg, hoe aanvechtbaar ook in menig opzicht, hebben toch begrippen in het
menselijk geweten wakker geroepen als dat van 'misdaad tegen de menselijkheid',
die niet zo snel er uit zullen verdwijnen. En wanneer op 9 December 1948 vijf en
vijftig volkeren een overeenkomst sloten, 'Convention sur le génocide' genaamd,
hebben zij de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het natuurrecht op
internationaal plan1)).
Dit alles is geheel in overeenstemming met de klassieke katholieke leer van het
natuurrecht, die naast de onveranderlijkheid van de fundamentele princiepen van een
moreel en menselijk verantwoord samenleven, het progressieve ius gentium2)) kent,
hetwelk afhankelijk is van de steeds evoluerende sociale ervaringen van het mensdom.
In zijn recent groot werk Social Ethics schrijft J. Messner3)) dan ook terecht: 'In de
loop der geschiedenis heeft het ius gentium bewezen een sterke kracht te zijn in dienst
van de menselijke vooruitgang. Het was de drager der aangroeiende erfenis van
toegepast natuurrechtelijke princiepen, het was tezelfdertijd een middel voor de
ontwikkeling van het menselijk geweten, daar het deze erfenis geleidelijk verspreidde
bij de volkeren voor zover ze met elkaar in betrekking stonden. Het was een langzaam
proces. Hierdoor werd de sfeer van de natuurrechtelijke

1) Door deze Conventie wordt als misdaad gebrandmerkt elke handelwijze, welke tot doel heeft
een nationale, ethische of godsdienstige groep uit te roeien.
2) Het ius gentium is niet te verwarren met het Volkerenrecht! Het betekent eigenlijk 'recht der
volkeren' en omvat de algemene rechtsnormen, die door al de beschaafde volkeren worden
beschouwd als voortvloeiend uit het natuurrecht. Door de groei zelf der beschaving ontwikkelt
zich het ius gentium.
3) Engelse uitg. Social Ethics, p. 205-206.
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beginselen overal in de wetboeken vastgelegd, aanzienlijk uitgebreid. Heden behoren
tot de fundamentele regelen van de wetgeving van de beschaafde volkeren niet alleen
de vrijheid van persoon (na de afschaffing van de slavernij) maar ook de vrijheid
van godsdienst, de vrijheid van het woord, van vereniging, een minimum bescherming
van de menselijke arbeid. Daar deze regelen de uitdrukking zijn van het juridisch
geweten op het huidige peil van de menselijke ontwikkeling, vormen zij een modern
ius gentium. Het lijkt dus meer ter zake de inwendige evolutieve plooibaarheid ervan
te beklemtonen, dan het tot het onderwerp van een historisch dispuut te maken'.
***
De lezer van begin 1951 zou het paradoxaal kunnen vinden, dat we hier de aandacht
vragen voor de Verklaring van de Rechten van de Mens, voor het natuurrecht, en
voor de gelukkige ontwikkeling van het ius gentium.
Constateren we niet, hoe deze rechten door verschillende minder geëvolueerde
volkeren worden geïgnoreerd, hoe ze door anderen cynisch met voeten worden
getreden? We kunnen deze feiten niet loochenen. Wanneer we b.v. art. 10 van de
Verklaring van 1948 lezen: 'Een ieder is gelijkelijk gerechtigd tot een eerlijk en
openbaar verhoor door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie,
wanneer het gaat om de vaststelling van zijn rechten en verplichtingen en in geval
van een tegen hem gerichte beschuldiging van een strafbaar feit', dan denken we
vanzelf aan hetgeen in de roes van de bevrijding bij ons is kunnen gebeuren, en aan
de processen, die nu in koelen bloede achter het ijzeren gordijn zich afspelen. En
nochtans menen we, dat de Rechten van de Mens zullen zegevieren. De geschiedenis
is steeds het schouwspel geweest van de strijd tussen de realiteit en het ideaal, tussen
de overblijfselen van het verleden, die door een soort traagheid een tijd blijven
voortleven en de nieuwe gedachte, die zich niet zonder moeite doorzet. Vele bestaande
sociale toestanden, die we bekrachtigd vinden in de Verklaring van 1948 behoorden
een eeuw geleden tot het rijk der dromen, en het heeft veel strijd en veel leed gekost,
om ze tot werkelijkheid te maken. Niets, dat de moeite waard is, wordt ons zo maar
in de schoot geworpen. De strijd is de wet van het leven en de verenigde krachten
van denkers en zoekers zullen eenmaal bereiken, dat de sociale normen van de
Verklaring van 1948 voor alle mensen als vanzelfsprekend gelden, ja zelfs ietwat
verouderd zullen schijnen. Het mensdom zal dan rijp zijn voor een nieuwe Verklaring,
waarvan we nu reeds enigszins de strekking kunnen vermoeden.
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Het moge bijgevolg in deze sombere tijden een troost wezen dat onder de trieste
gebeurtenissen, waarvan we getuigen zijn, een morele onderstroom zijn weg gaat,
die volgens de normale wetten van de geschiedenis eenmaal zal te voorschijn komen
wanneer de huidige sombere tijden tot het verleden behoren. Misschien kunnen deze
beschouwingen ons leren, niet zulk een overwegend belang te hechten aan ons eigen
aandeel in de onzekerheden, de bedreigingen en de angsten van deze tijd. Wat ook
ons eigen lot moge wezen, de mens zal zegevieren, en die gedachte kan ons de moed
geven, om ons eigen lot met moed en vreugde te dragen.
Nochtans zou deze visie op de geschiedenis onvolledig blijven als we onze geest
niet kunnen verheffen tot het inzicht, dat dit optimisme wordt gerechtvaardigd door
de aanwezigheid in het historisch gebeuren van de goddelijke Voorzienigheid, van
de verlossende kracht van Christus, die ons leidt per crucem ad lucem, langs het
Kruis naar het Licht.
Daarom voelen wij het als gelovigen terecht als een tekort aan, dat de Verklaring
van de Rechten van de Mens niet expliciet verwijst naar de laatste bron en de hechtste
waarborg van onze rechten, naar Hem, die in onze natuur de kiem heeft gelegd van
het recht, naar God. Niettegenstaande de pogingen van de - al te weinige - katholieke
afgevaardigden bij de UNO steunt de Verklaring van 1948 op de immanente
menselijke waardigheid, en niet op de transcendente oorsprong van deze waardigheid.
In de 'considérants', die de artikelen voorafgaan wordt er alleen gezegd dat 'de
erkenning van de waardigheid eigen aan alle leden van de familie der mensen en van
hun gelijke en onontvreemdbare rechten, de basis is van de vrijheid, de
rechtvaardigheid en de vrede in de wereld'. Zij zijn zeker een basis, maar niet de
laatste, niet het fundament waarop de menselijke waardigheid tenslotte gegrondvest
is. Misschien waren in 1948 de tijden nog niet rijp voor een dergelijk inzicht. Het is
reeds een winst, dat de onvervreemdbare rechten van de mens werden erkend.
Waarschijnlijk zal de bezinning op de natuurwet de universaliteit van het mensdom
er toe brengen, hieruit de onafwendbare conclusie te trekken en zal in een volgende
Verklaring de hoogste Wetgever niet alleen impliciet, maar ook expliciet worden
erkend.
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De Vrijheid1)
door Zijne Excellentie Paul van Zeeland, Belgisch Minister van
Buitenlandse Zaken
IN vroegere tijden spraken onze voorouders, die de bloeiende Belgische provinciën
bewoonden, slechts zelden van 'dé Vrijheid' in het enkelvoud. Doch in de loop van
hun roemrijke en woelige geschiedenis, komt er daarentegen geen term vaker voor
dan het woord 'Vrijheden', in het meervoud. Zij stelden zich niet tevreden over hun
vrijheden, vrijdommen, keuren en rechten te praten, ze te roemen en ze op te eisen;
doch om ze te veroveren of te verdedigen hebben ze op alle wijzen en op alle
slagvelden gevochten; zij hebben tientallen malen alles opgeofferd, alles gewaagd....
en ze slaagden er tenslotte in alles te winnen!
Maar bestaat er dan tussen beide woorden 'Vrijheid' en 'Vrijheden' geen ander
onderscheid dan een verschil in grammatisch getal? Gaat het hier uitsluitend om een
bijkomstige afwisseling in de uiterlijke vorm? Helemaal niet: Er kan inderdaad een
afgrond liggen tussen de toestanden die door beide termen worden bedoeld!
Uit het korte onderzoek van onze eigen toestand, waaraan ik, samen met U, dit
half uur moge wijden, zal spoedig blijken in welke mate onze voorgangers bevoorrecht
waren!
Wat was het gevaar en welke waren de bedreigingen die zij met onverschrokken
moed en welbeloond uithoudingsvermogen hadden te trotseren?
Wanneer zij vochten, dan deden zij dit ter verdediging of ter verovering van
bepaalde voordelen en bezittingen, die ongetwijfeld een grote, maar niettemin beperkte
waarde hadden. Zij wilden onder hun eigen Prinsen leven en aan geen andere
gehoorzamen. Zij beschermden hun politieke onafhankelijkheid. Nooit hebben zij
geduld dat hun geloof werd aangevallen of dat hun werd belet te geloven of te bidden
volgens de drang van hun geweten. Zij waren vast besloten mede de macht uit te
oefenen; door harde strijd verkregen zij hun keuren, die zij tot het uiterste verdedigden.
Dit was voor hen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Zij aanvaardden alleen
de belastingen die zij zelf hadden

1) Rede uitgesproken in het Paleis voor Schone Kunsten, te Brussel, op Zaterdag 13 Januari
1951.
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gestemd; zij zagen hierin een afdoend middel om zich zelf, d.w.z. hun persoon en
hun goed, tegen de willekeur van het Gezag te beschermen. Heel dit tijdperk - met
gans zijn waardigheid, zijn veiligheid en zijn vrijheid, - wordt samengevat in een
prachtig gezegde, dat schril klinkt in deze tijd van dakloze vluchtelingen, ontheemden
en bannelingen: 'Pauvre homme en sa maison est roi!' Het ging toenmaals ongetwijfeld
om kostbare goederen, ter verdediging waarvan terecht alles, zelfs het leven, mocht
gewaagd worden. Nooit zijn de Belgen daarin tekortgeschoten.
Maar toch was de bedreiging niet 'totaal'. Indien zij het onderspit moesten delven,
indien zij bij ongeluk verslagen werden, dan bleven zij toch zich zelf, - de zin van
hun leven bleef ongewijzigd en zij behielden de kans, eens op het Lot of op de
Geschiedenis hun weerwraak te kunnen nemen. De fundamentele waarden, de
grondslagen zelf van hun levensbeschouwing stonden niet op het spel en dreigden
niet voor altijd te verdwijnen ingeval een nederlaag werd geleden.
De inzet was kostbaar, voorzeker, maar niet 'totaal'. Thans is hij het wel; in de strijd
waarin wij in feite met de machten der vernietiging zijn gewikkeld, gaat het beslist
om een totale inzet.
Is het de eerste maal in de geschiedenis dat alles op het spel staat? Neen. Onze
beschaving vond haar bakermat aan de oevers der Middellandse Zee; zij heeft zich
op het Europese vasteland ontwikkeld, alvorens zich in overzeese landen uit te
breiden. Aan de Grieken heeft zij de zin voor schoonheid en wetenschap ontleend,
aan Rome de zin voor politieke orde en de organisatiegeest; van de Volken van het
Noorden heeft ze de eerbied voor de individuele en de gemeenschappelijke inspanning
overgeërfd. Zij heeft al die volken met de hoge spiritualiteit van het Christendom
doordrongen. Haar vredelievende veroveringen zijn tot een harmonisch geheel
uitgegroeid, dat in de loop der eeuwen Europa's grootheid heeft gevestigd en over
de hele wereld het zaad heeft uit gestrooid voor een toekomst waarin de mens eindelijk
de stof zal overheersen.
Deze beschaving werd soms tot in haar grondvesten bedreigd; crisissen van
dergelijke afmetingen zijn evenwel zeldzaam geweest. Een eerste maal werd de
beschaving uit de handen van de Hunnen gered toen Attila (in 451) op de
Catalaunische Velden verslagen werd. Drie eeuwen later stelde de overwinning te
Poitiers voor goed een einde aan de overrompeling van de Westerse beschaving door
de Islam (711). Nog andere veldslagen hadden een dergelijk beslissend karakter. Zo
bij voorbeeld, de vernieling van de Turkse eskaders te Lepanto in 1571; -
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of de overwinning door Jan Sobieski behaald op de Tartaren in 1683 bij Wenen. Ook
thans staan wij vóór zulk een keerpunt in de geschiedenis.
***
Ik vraag mij soms af, of er in gans de geschiedenis van het Westen één generatie te
vinden is, waarvan het lot met dat van onze generatie kan vergeleken worden. Heel
onze jeugd, - ik bedoel hier de jeugd van hen die op het einde der XlXe eeuw geboren
werden, - hebben wij te midden van het wapengekletter doorgebracht. Tweemaal
werden wij in de oorlog betrokken, en thans komt geen woord veelvuldiger onze
verwachtingen teleurstellen en onze vrees voeden dan het kwellende woord: oorlog,
oorlog!
Nog erger wellicht dan de talrijke veldslagen, is de atmosfeer waarin wij tijdens
het laatste wereldconflict en tussen de jaren '18-'40 verplicht waren te leven.
Voortdurend zijn wij omgeven geweest van 'totalitaire' stelsels en regimes, en de
bedreiging die daarvan uitgaat is wel degelijk een 'totale' bedreiging, een bedreiging
met 'algehele vernietiging' van onze beschaving. Men zou zich moeilijk een radicaler
tegenstelling kunnen voorstellen dan die welke bestaat tussen de totalitaire ideologie
en de beginselen die de grondslag vormen van onze beschaving, zowel van ons
individueel leven als van ons leven in gemeenschap.
Heel onze beschaving steunt op het begrip der verantwoordelijkheid, en bijgevolg
op dat der Vrijheid.
Zal ik u hier een bepaling voorstellen van de Vrijheid? Ik denk er niet aan. U kent
er wellicht een vijftigtal, of nog meer; en waarschijnlijk bevredigt u geen enkele.
Ieder van ons, hij weze intellectueel of handarbeider, leraar of boer, 'voelt' min of
meer duidelijk aan, wat het begrip 'vrije mens' inhoudt. Wij zullen evenwel pogen
enkele aspecten van dit kostbaar begrip der Vrijheid te belichten en nader te
omschrijven.
Vooreerst staat vast dat het al de traditionele vrijheden, concrete vrijdommen en
positieve rechten behelst waarover ik u zoëven sprak en die onze voorouders ons
nagelaten hebben. Doordat deze vrijheden en voorrechten ons reeds tweemaal tijdelijk
ontnomen werden, weten wij dat het leven zonder hen niet waard is geleefd te worden.
En wij houden er des te meer van, daar men er ons opnieuw van wil beroven. Maar
de Vrijheid op zichzelf is nog veel meer, en iets veel beters. Het begrip der Vrijheid
strekt zich zowel tot het individu als tot de gemeenschap uit.
Beschouwt men de mens afzonderlijk, dan berust dit concept op de
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aard zelf van de menselijke Persoon; deze heeft een hogere, een transcendentale
bestemming die hem verbindt met het Oneindig Wezen in hetwelk Kracht en Daad
één zijn. Om dit doel te bereiken beschikt de menselijke persoon over plichten en
rechten. Beide onderstellen een verband met een hogere levensregel waarop het
onderscheid tussen goed en kwaad berust. Om deze regel na te leven dient men in
de eerste plaats te oordelen, zich rekenschap te geven van de overeenstemming van
eigen gedrag met bedoelde levensnorm, en te kiezen. Hierin bestaat de vrije wil. Dit
is het innerlijk aspect van de Vrijheid. Zonder deze Vrijheid ware het de mens niet
mogelijk goed of slecht te handelen. Hij zou dan evenmin leven als een steen die
valt volgens de wet der zwaartekracht. De adel van de Mens ligt in zijn Vrijheid.
Door deze vrijheid is hij Mens.
Indien wij nu het begrip Vrijheid vanuit het standpunt der gemeenschap, der
maatschappij beschouwen, dan komen wij spoedig tot dezelfde conclusies. In onze
ogen is de Maatschappij gemaakt voor de mens. Ze is nodig, maar ze is geen doel
op zichzelf; ze is een middel - onontbeerlijk weliswaar - maar toch slechts een middel
om de mens bij te staan in zijn streven naar een volkomen ontplooiïng van zijn wezen.
De werking nu van elke gemeenschap steunt op een fundamenteel begrip: de Wet,
het Recht. Geen recht zonder plicht; geen plicht zonder verantwoordelijkheid; geen
verantwoordelijkheid zonder vrijheid. Onder de bescherming van het recht vinden
de burgers de gelegenheid hun persoonlijke vrijheid uit te oefenen; deze vrijheid
vindt haar concrete waarborg in de Wet. De gezamenlijke wetsbepalingen verzekeren
aan de burgers en aan hun wettige leiders hun vrijheden en hun positieve rechten;
diezelfde bepalingen schrijven tevens aan allen hun plichten voor, zulks met het oog
op het algemeen welzijn.
Aldus komen wij, van welk standpunt wij het vraagstuk ook benaderen, telkens
weer tot een positieve notie van de Vrijheid, waardoor zij de hoeksteen van onze
beschaving wordt. Dit is onze opvatting van de vrije wereld.
Laten wij nu de andere zijde van het tweeluik beschouwen: Enkele trekken volstaan
om de aard van het Totalitarisme te schetsen.
Zoals het monster uit de Oudheid, verslindt de Staat zijn eigen kinderen. Ten einde
zijn totale oppermacht te verzekeren, - dit woord 'totaal' komt telkens terug als een
bitter refrein - negeert hij zelfs het onderscheid tussen goed en kwaad. Hij duldt
slechts wat hem op stipte en slaafse wijze dient. Niet alleen de vrijheid van handelen
maar ook de vrijheid van zelfstandig te denken verdwijnt. De enkeling bezit geen
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eigen recht meer: hij beschikt voortaan noch over zijn lichaam noch over zijn ziel.
De menselijke persoon zelf wordt getroffen, mishandeld, onderworpen: indien hij,
ondanks alles, niet van de aarde verdwijnt, ligt de reden beslist hierin dat hij met een
geestelijk, dus onsterfelijk beginsel bezield is.
Maar weldra vereenzelvigt de Staat zelf zich met de éénheidspartij, de totalitaire
partij. Deze partij komt op haar beurt volkomen in handen van een bestuurscomité
en ten slotte in die van één man: de Leider, de Dictator, het Genie! De totalitaire
keten krijgt aldus haar laatste schakel, waardoor ze definitief wordt gesloten. De
Vrije Mens, de Mens zonder meer, is uitgeroeid en met hem is een einde gemaakt
aan de levensvreugde, de vrijwillige arbeid, de beschikking over eigen hart, lichaam
en geest; - al verworvenheden van een duizendjarige beschaving.
***
Wij willen echter het hoofd niet buigen.
Een eerste maal hebben wij vastberaden op de uitdaging van het Hitleriaans
totalitarisme geantwoord. Zoals onze voorouders hebben wij gevochten samen met
de andere vrije volken. Er wordt wel eens beweerd dat het toen gemakkelijk was, en
de overwinning verzekerd. Doch dit is niet waar! De strijd was hard, meer dan eens
schenen onze vijanden het van ons te winnen. Maar tenslotte, na lange jaren
verdrukking en strijd, wisten de vrije volken eens te meer de overwinning te behalen.
In onze vreugde, in onze rechtschapenheid en ook in onze honger naar vrede,
dachten wij dat de wereld nu definitief van elk totalitarisme bevrijd was, en dat onze
beschaving in kalme tevredenheid verder haar opgang zou kunnen voortzetten. De
mensen van goede wil hebben een sterke neiging om zich illusies te maken. Zolang
mogelijk hebben wij getracht onze hoop tegen de werkelijkheid te verdedigen. Maar
er kwam een ogenblik dat zelfs de meest hardnekkigen de waarheid gingen inzien:
eens te meer wierp een totalitaire ideologie, gesteund door een verpletterende militaire
macht, een steeds dreigender schaduw op de weg der vrije beschaving; ditmaal onder
de vorm van het Communisme. Welk een tragisch lot is het onze! Niets toch is harder
te dragen dan de uiterste teleurstelling: na eindeloze inspanningen denkt men het
doel bereikt te hebben en dan opeens stelt men vast dat alles weer van vooraan te
beginnen is!
Wij hebben helaas niet te kiezen. De inzet van de koude oorlog die ons opgelegd
werd is, voor u als voor mij, veel meer dan het leven of de
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dood; veel meer dan het genot of het verlies van materiële bezittingen; veel meer
zelfs dan een bepaalde vorm van het maatschappelijk leven; het is werkelijk het
essentiële dat thans op het spel staat! Door de Vrijheid en de Menselijke Persoon te
verdedigen wensen wij de grondvesten van onze beschaving te beschermen en
inzonderheid al het kostbaarste dat wij bezitten in onze families, in onze steden en
dorpen en ook in onze harten: met één woord, de reden zelf van ons bestaan. En
daarom juist kan er, in verhouding met de inzet, die 'totaal' is, geen offer te zwaar
en geen inspanning te groot zijn.
In dit verband moge ik het volgende gezegde van Pascal aanhalen: 'Wanneer het
er om gaat de Eeuwigheid te winnen, wat belang heeft dan het risico van enkele
povere jaren?' Zo redeneerde deze geniale denker. Moeten wij dan nu niet, 'mutatis
mutandis', dezelfde redenering op onze Verdediging toepassen?
Uw antwoord luidt bevestigend: Gij zijt bereid alles te doen wat nodig is opdat
onze vrije beschaving niet ten onder ga, maar integendeel voor immer zal voortleven.
Ik weet dit. Niettemin vind ik het gewenst hier verder op in te gaan. Ik gis dat er op
dit ogenblik in uw geest vragen rijzen die ik mijzelf reeds dikwijls gesteld heb: is
het gevaar dan werkelijk zo groot? Bestaat er geen ander middel om uit het slop te
geraken? Is het ten andere niet reeds te laat? Zullen we nog op tijd komen? Hebben
we nog een kans van slagen?
***
Ik zal trachten in het kort op deze vragen te antwoorden: het komt er eigenlijk op
aan eens te meer nauwkeurig te berekenen hoe groot het risico is dat we lopen!
Dat het oorlogsgevaar het gevaar voor een derde wereldoorlog - werkelijk aanwezig
is en ons bedreigt, zal wel door niemand worden geloochend. De tragische
gebeurtenissen in Azië hebben aller ogen geopend, zelfs die van hen die halsstarrig
blind bleven voor de werkelijkheid. Het volstaat trouwens even een blik op de
wereldkaart te werpen om zich bewust te worden van de onmetelijke omvang der
streken waar het communisme zijn wil heeft weten op te dringen, dank zij een handige
en krachtdadige politiek, een betere zaak waardig. Wij bevinden ons hier tegenover
een expansie-politiek die niet enkel meer in voorbereiding, of alleen als ontwerp
bestaat, maar die integendeel volop in uitvoering en in verwezenlijking is. Het geldt
hier een ideologie die regelrecht in tegenstelling staat met ons ideaal van een vrije
samenleving en die vast besloten is de gehele wereld te veroveren; een ideologie die
ons niet alleen haar plannen voorhoudt, maar die daden
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stelt waarvan de ontzettend logische gevolgen bijna overal verontrustende successen
kennen. - En wij zouden onze ogen sluiten?
Deze expansie-politiek steunt, zoals dat gebruikelijk is, op een militair apparaat,
waarvan de waarde en de kracht op zich zelf reeds aanzienlijk zijn, maar die,
vergeleken met andere legers, een werkelijk tragisch aspect krijgen. Wat beduidt dit
alles? Heel eenvoudig het volgende. Onmiddellijk na hun overwinning op de Nazi's,
ontwapenden de Vrije Naties uit alle kracht; ze vertrouwden immers op hun goed
recht, verlangden vurig naar vrede en meenden vast dat ze de toekomst hadden
verzekerd.
Ver van dit voorbeeld te volgen, spande intussen het Sovjetblok al zijn krachten
in om, met behulp van een sterk gecentraliseerde economie, spoedig het aantal zijner
troepen te verhogen en de kwantiteit en kwaliteit zijner krijgsuitrusting te vergroten.
Juist in dit gebrek aan evenwicht in de bewapening schuilt het grootste gevaar
voor oorlog; daarin ligt de directe bedreiging van de Vrede. En het zwakste punt van
het verdedigingsstelsel is nu, ongelukkig voor ons, Europa. Europa, de bakermat en
tevens de fakkel van onze kostbare Westerse beschaving. Europa, dat wel een
aanlokkelijke prooi mag heten, met zijn overvloedige rijkdommen, maar vooral met
zijn industriële inrichting, die de onontbeerlijke sleutel biedt voor de toegang tot de
wereldoverheersing. De conclusie ligt voor de hand. Indien wij werkelijk de vrede
willen redden, indien dit van onzentwege geen ijdele en leugenachtige woorden zijn,
maar wij, integendeel met een vurige wens en een onwrikbare wil bezield zijn, - dan
moeten wij beginnen met het evenwicht in de bewapeningen te herstellen, welk
evenwicht niet dóór ons, maar tegen ons verbroken werd.
Deze conclusie werd trouwens door de Vrije Naties zelf reeds aanvaard en zij zijn
reeds begonnen haar in feiten om te zetten. Zo is vooreerst het Vijflandenpact, en
later het Atlantisch Pact ontstaan. Dit verklaart ook de inspanning, die elk der twaalf
landen van het Pact zich thans getroost en het is tevens de reden waarom België op
dit ogenblik eens te meer aan zijn volk vraagt zich in staat van gedeeltelijke
mobilisatie te stellen, ten einde het zijne bij te dragen tot de gemeenschappelijke
verdediging van de Vrede en van de Beschaving.
***
Maar hebben wij wel de tijd om dat evenwicht in de bewapening te herstellen? Zijn
wij er toe in staat?
Men zou een profeet moeten zijn om de eerste vraag met zekerheid te kunnen
beantwoorden. Ik vrees evenwel dat de tijd der profeten voorbij
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is. Ik persoonlijk ken er in elk geval geen. Wij zullen het dus wel zonder hen moeten
stellen. Laten wij met eigen middelen trachten wat meer klaarheid in deze zaak te
brengen zonder evenwel te beweren dat ons antwoord volledig juist zal zijn.
Eerst en vooral moge ik hier nogmaals uitdrukkelijk verklaren dat de oorlog niet
onvermijdelijk is. Hij is het trouwens nooit. Door aan te nemen dat de oorlog niet
kan vermeden worden, zouden wij op voorhand toegeven aan de wil van hen die hem
wensen en hem voorbereiden. Tot op het laatste ogenblik toe moet alles gedaan
worden om hem nutteloos te maken en om de agressie niet alleen als schuldig te
brandmerken, maar om haar tevens te doen voorkomen als absurd en bij voorbaat
tot mislukking gedoemd. Op dit ogenblik vloeien twee practische gevolgen hieruit
voort: enerzijds, herbewapenen, onze kracht herwinnen en die inspanning standvastig
en onverbiddelijk volhouden totdat het doel bereikt is; anderzijds, alle gelegenheden
waarnemen om overleg te plegen, te onderhandelen en aan ieder die het horen wil
te verkondigen dat onze bedoelingen oprecht en vredelievend zijn en dat wij alleen
om het behoud en de versteviging van de Vrede bezorgd zijn en blijven.
De oorlog is dus slechts onvermijdelijk wanneer wij niets doen. Maar ik zal nog
meer zeggen. Ik geloof niet dat Sovjet-Rusland, op dit ogenblik, welberaden en
onwederroepelijk zou besloten hebben oorlog te voeren en tot agressie over te gaan.
Wel beschouw ik het, bij een eenvoudige ontleding van de gebeurtenissen der jongste
jaren, als uitgemaakt dat de expansie-politiek die het land nu volgt, bepaalde
oorlogsrisico's inhoudt die voor niemand een geheim zijn en die dan ook als dusdanig
worden beschouwd. In deze omstandigheden blijft het gevaar van een losbarsting op
de ene of andere plaats van de aardbol groot, en wordt het nog groter naarmate de
tijd voorbijgaat.
Dit gevaar nu, dat iedere dag weer opdoemt, zouden wij doen toenemen en zelfs
in zekere zin, over ons roepen, indien wij het gebrek aan evenwicht in de
bewapeningen, waarvan ik u daarjuist heb gesproken, lieten voortbestaan. Laten wij
op onze hoede zijn: wij zouden tegenover ons geweten, een enorme
verantwoordelijkheid op ons nemen indien wij, uit zwakheid, zouden aanvaarden
dat deze toestand blijft voortduren!
Maar ik weet dat wij dit niet zullen doen. Het verzet is losgekomen. Het komt er
nu op aan vlug genoeg te handelen om niet overrompeld te worden. In dit verband
moge ik u de twee volgende punten in overweging geven.
Hier is het eerste: laten wij ons zelf niet langer afvragen of wij nog
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op tijd zullen komen. Laten wij onze kans resoluut wagen! Persoonlijk ben ik trouwens
van mening dat ze zeer groot is en dat wij het pleit zullen winnen. Het is in elk geval
de enige weg die voor ons nog openligt; elke andere houding leidt tot zelfmoord.
Elke vooruitgang op het gebied der versterking van onze legers verhoogt onze kans
op vrede. En mochten wij, - God behoede er ons voor, - toch eens aangevallen worden,
dan zouden wij door die inspanning des te sterker zijn om weerstand te bieden en
om onze haarsteden op doeltreffende wijze te beschermen.
En hier kom ik tot het tweede punt: per slot van rekening hangt het practische
antwoord op de vraag of wij nog tijd genoeg hebben, van ons zelf af. Wat wordt
bedoeld door 'tijd'? Gaat het om jaren? Om een trage inspanning die niet de minste
storing veroorzaakt en onze gewoonten onveranderd laat? In dit geval kunt u het
antwoord raden: het luidt: neen! Of zijn wij integendeel bereid, in een uiterste
inspanning van onze zenuwen en van onze wilskracht, onverwijld alles te doen wat
nodig is; kortom, zijn wij vast besloten ten volle gebruik te maken van de tijd die
ons overschiet? Dan antwoord ik 'Ja' en ik breng u dadelijk het bewijs bij de
behandeling van de laatste vraag: zijn wij tot deze verwezenlijking in staat?
Hier steunen wij goddank op vaste grond. Het gaat hier niet om opinies, maar om
feiten. Laten wij even die feiten aandachtig beschouwen, zonder onze ogen alleen
gericht te houden op de beschikbare divisies en op de reeds voortgebrachte en
voorhanden wapens. Wij weten dat wij op dit laatste gebied voor een vreselijke
wanverhouding staan. Ze is een oorzaak van het oorlogsgevaar en ze kan de aanleiding
worden tot agressie.
Maar laten wij onze gezichtskring verruimen en het oog gericht houden niet alleen
op wat is, maar eveneens op wat kán zijn, op wat móet zijn, op wat morgen zál zijn
indien wij het willen. Europa telt, buiten het ijzeren gordijn, nagenoeg 200 à 250
millioen inwoners. Hierbij dienen ongeveer 150 millioen Amerikanen te worden
gevoegd. Het nijverheidspotentieel van de Verenigde Staten en van Canada is
ontzaglijk. Dat van het vrije Europa is practisch geheel hersteld, zowel kwalitatief
als kwantitatief. Men denke aan de wetenschappelijke ontwikkeling, aan het culturele
peil en aan de politieke maturiteit van de volken der Atlantische gemeenschap en
bovendien aan de zedelijke steun die hun, in de Verenigde Naties, door alle vrije
volken van de wereld wordt verleend, waar het er om gaat de agressie te veroordelen.
Hier moge worden herinnerd aan een der meest betrouwbare lessen van de ervaring:
de overwinning wordt behaald door hen die de heer-
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schappij ter zee bezitten. Men bedenke ten slotte dat onze grote bondgenoten
beschikken over vreselijke wapens - zoals de atoombom. We wensen van ganser
harte dat die wapens steeds ongebruikt mogen blijven, maar we weten dat ze zullen
te voorschijn gehaald worden indien onze bondgenoten daartoe worden gedwongen
door de aanvallers. Kortom, indien men het mensen- en het nijverheidspotentieel,
de cultuur, de materiële en morele reserves vergelijkt waarover beide tegenover
elkaar staande groepen beschikken, dan halen de vrije landen het vier à vijf maal op
de anderen.
Het is goed dat we ons bewust worden van de mogelijkheden die we bezitten.
Indien we ze in daden omzetten, is er geen enkele aanvaller ter wereld die tegen ons
iets vermag. In dit verband wijs ik er op dat de Macht in onze handen niet leiden
moet naar een oorlog, noch zelfs naar een overwinning, maar naar de Vrede, voor
ons en voor alle mensen van goede wil.
Ik besluit dan met te verklaren dat wij alle redenen hebben om te vertrouwen in de
toekomst.... op één voorwaarde evenwel, - en dit is een conditio sine qua non -: dat
wij willen! Het ogenblik is thans gekomen waarop wij bewust moeten worden van
onze verantwoordelijkheid, en wij gebruik moeten maken van die onvervreemdbare
vrijheid, - onze trots - om te kiezen en om te handelen alvorens het te laat is. Alles
kan nog gered worden: de schitterende geestelijke en materiële erfenis van het
verleden, de grenzeloze verwezenlijkingen die onze Westerse beschaving voor de
toekomst in pand houdt; de onschatbare weelde van een vrij bestaan, en dit alles met
behoud van de Vrede! Het is niet te laat, maar het is hoog tijd!....
Van al de gangbare bepalingen van de Vrijheid zal ik er slechts één aanhalen: zij
komt van het Oude Griekenland en stemt thans meer dan ooit met de waarheid
overeen. Ongeveer vijf en twintig eeuwen geleden zei reeds Perikles: 'Er bestaat geen
geluk zonder vrijheid, noch vrijheid zonder moed'.
Mogen we in het streven naar geluk de moed putten om de Vrijheid te redden.
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Ontmoeting van genade en cultuur in de kerkelijke symboliek
door S. Jelsma M.S.C.
WIE het wezenlijke van het katholicisme tracht te benaderen, zal ontdekken, dat in
deze levensbeschouwing de aandacht onmogelijk beperkt kan blijven tot wat zij
uiterlijk aan de wereld en aan de mensen presenteert. Tegelijkertijd zal hij echter tot
de bevinding komen, dat haar belangstelling zich niet zonder meer kan verliezen in
het innerlijk. In het leven der katholieke Kerk wordt, evenals in het dagelijks bestaan
der mensen in het algemeen, een druk gebruik gemaakt van symboliek, en symboliek
is altijd iets waar innerlijk en uiterlijk samenkomen. De Kerk heeft de mensen iets
te verkondigen en bij die verkondiging is zij vanzelfsprekend normaal aangewezen
op mondelinge overdracht. Zij predikt. Doch naast en samen met die prediking bedient
zij zich ook van allerlei andere uiterlijke middelen, om haar woord kracht bij te zetten
en met haar boodschap de mensen dichter te benaderen. Zij geeft aanschouwelijk
onderricht. Wat zij predikt laat zij de mensen ook zien en meemaken. In een grote
verscheidenheid van symbolen maakt zij ons attent op de diepste geheimen van haar
bestaan en van ons eigen bestaan.
Van haar bestaan. Om dit te bemerken behoeft men slechts een katholieke kerk
of kapel te betreden en het interieur in ogenschouw te nemen. Er is veel te zien. Een
hoge ruimte, het licht valt zuinig door de gebrandschilderde ramen over pilaren,
beelden en muurschilderingen. Aan de wanden prijken de veertien Kruiswegstaties;
in lijnen en kleuren worden lijden en dood van Jesus op rustige of dramatische wijze
uitgebeeld. Verder zien we voorstellingen uit het Oude Testament en beelden uit het
leven van Jesus op aarde. Dan zijn er nog de heiligenbeelden, waarvoor soms een
eenzame kaars staat te branden. Opzij enige biechtstoelen en ergens vooraan of
middenin de kansel of preekstoel. Het sterkst wordt de aandacht echter meestal
getrokken naar het altaar, dat helemaal vóór in de kerk staat, opgesierd met wat
kandelaars en enkele bloemstukken. Een kleine olielamp brandt daar dag en nacht.
Af en toe - niet al te dikwijls - komt er iemand binnen, knielt een ogenblik neer en
gaat weer heen. Hier wordt gebeden. Hier schijnen mensen op een of andere wijze
contact te zoeken met God. Hier is een wereld van uiterlijkheid, een wereld van
symbolen, kleuren en figuren;
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een uiterlijke wereld, welke men binnentreedt om er een innerlijke wereld in te
ontdekken. Dit is meer dan louter kijkspel; dit is een poging om vanuit de wereld
van de stof binnen te dringen in de wereld van de geest. Dit is een poging om de
aandacht van mensen op te roepen voor allerlei geheimen, die samenhangen met de
oorsprong en de zin van hun leven. De kaars brandt langzaam weg, verteert, en voedt
met alles wat zij is en heeft een kleine vlam die straalt en schittert voor God, zoals
mijn leven geheel zou moeten opgaan in de dienst van diezelfde God. Hoe dit kan,
brengen mij de beelden der heiligen in herinnering; en vanuit welke kracht deze
heiligen het hebben klaargespeeld, leert mij het Kruis met de stervende Verlosser
boven het altaar.
Dit is een stilzwijgende prediking van elk katholiek kerkgebouw, waarbij het
kerkgebouw ons tracht duidelijk te maken wat de kerkgemeenschap inhoudt.
Het christendom maakt ons echter ook attent op de geheimen van ons eigen bestaan.
Het geeft ons een visie op de wereld en op onszelf in die wereld. En het christendom
houdt strikt rekening met de wijze waarop wij als mens in de wereld te leven hebben.
In ons eigen bestaan hebben wij schijnbaar te maken met twee grootheden. Daar
is enerzijds de wereld van het zichtbare, het hoorbare, het grijpbare, het onmiddellijk
nabije; de wereld van klank en kleur, van concrete vormen, van stoffelijke schittering,
welke zich zonder enige tussenweg rechtstreeks aan mij opdringt. Het is een wereld,
waarmee ik geen moeite heb om me er scherp bewust van te zijn. Het eten staat voor
me op tafel; het geld draag ik in mijn portefeuille en een verblindende en
oorverdovende reclame doet mij weten, wat ik er voor kan kopen. In deze uiterlijke
wereld ben ik zelf opgenomen; ik maak er deel van uit; ik ga mee met haar rhythme;
ik kan me er niet van losmaken; geen enkele poging, om die uiterlijke wereld te
ontvluchten, zal slagen. Van nature bezit ik overigens ook geenszins de neiging, om
mij aan de glans van het uiterlijke en stoffelijke te onttrekken. Integendeel, ik ben
er gevoelig voor. Ik ben gevoelig voor haar soms intense en meeslepende schoonheid.
Wat ik onderga en ervaar, wanneer een wonderlijke, harmonieuze samenklank van
muziek mij omspoelt en overstelpt, vermag ik niet uit te drukken. Ik ken me zelf niet
terug, wanneer ik in vervoering geconfronteerd wordt met de schone vormen, welke
de stof kan aannemen: de schoonheid van oude Europese steden, de ruige golving
der Franse Alpen, de bruisende en eindeloos-monotone schoonheid van de wateren
der zee, de ontroerende kracht en zachtheid der menselijke taal, de veroverende glans
en souplesse van het menselijk
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lichaam; wij worden erdoor omringd en meegetrokken. Dit is een wereld, waarin wij
leven en ons kunnen bewegen; dit is een wereld waarin wij ons thuis kunnen voelen,
een wereld waartoe wij zelf behoren.
Anderzijds, juist in deze overweldigende wereld van het uiterlijke wordt mij een
andere wereld openbaar. Ook deze andere wereld kan ik niet wegredeneren. Het
geweld en de schoonheid van het uiterlijk zetten het innerlijk in beweging. De
klankenrijkdom der geïnspireerde muziek raakt mij niet enkel uiterlijk, maar vooral
inwendig. Ik ervaar en leef mee; ik voel en word mij bewust; en allerlei krachten en
vermogens in mij, die ik niet kan zien of waarnemen, brengen mij in contact met
deze andere wereld: de wereld van de geest, van het geheimvolle maar zeer werkelijke.
God, de smetteloos zuivere geest, kunnen wij slechts in de wereld van dit innerlijk
ontmoeten. Voor Hem en voor ons is het uiterlijke slechts tussenweg. Hij gebruikt
het om ons te laten zien, dat Hij er is, en om ons enigszins te doen vermoeden, wie
Hij is. Hij gebruikt dus de uiterlijke wereld als waarschuwing, als teken en symbool.
In die zin zou men heel de wereld een grandioos en allesomvattend Sacrament kunnen
noemen: de verbindingslijn tussen de mens en zijn God. In deze gedachtengang kan
men ook begrijpen, hoe het komt dat God - naar zijn eigen getuigenis - 'de wereld
zo zeer heeft liefgehad'; want uiteindelijk betekent de wereld voor God: de mensheid,
en de brug van de mensheid naar God.
Nu heeft God zelf door een onbegrepen mysterie in de uiterlijkheid van deze wereld
willen delen; Hij nam een menselijke gestalte aan; Hij werd mens. Hier was in de
persoon van Christus, geen brug meer tussen het goddelijke en het menselijke; hier
waren beide één. Hier verborg een uiterlijke wereld (een zichtbare mensengedaante)
een nog veel groter geheim dan heel de wereld der glanzende en stralende stof ooit
versluierd hield of in een mensenhart had opgeroepen. Hier was een Sacrament, dat
niet alleen iets geheimvols, iets innerlijks en goddelijks symboliseerde en aanduidde,
maar het ook was en meedeelde.
Bij Christus ligt de sleutel van het mysterie der sacramentele symboliek in de
Kerk. In Christus wordt het duidelijk, dat God de absolute wil bezit om binnen te
dringen in onze uiterlijke wereld, opdat Hij ons innerlijk voor zichzelf zou kunnen
veroveren en gelukkig maken. In Christus doet God met ons mee en gaat Hij met
ons om. En wie met mensen omgaat en verkeert, is aangewezen op tekenen en
symbolen, op klanken en kleuren, op woorden en gebaren. Een God, die met Zijn
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boodschap en met Zijn eigen leven wil doordringen tot de wereld van de menselijke
geest, maakt daarbij gebruik van de wereld der uiterlijkheden, om onze aandacht te
trekken en om zich te verzekeren van een weg, een kanaal, waarlangs en waardoorheen
Hij ons kan geven wat Hij in goddelijk-souvereine vrijheid wil schenken.
Zo wordt de Kerk van God op aarde een gemeenschap, waarin de voortlevende
Christus voortgaat ónze taal te spreken en alles wat Hij ons te zeggen en te bieden
heeft op aangepaste wijze aan ons te openbaren. Zo is de Kerk voor de mensheid dus
eens te meer het mateloos geheim van den levenden Christus, die dezelfde is gisteren,
vandaag en in eeuwigheid.
Deze Christus, die zich in onze wereld incarneert, vindt tegenover zich een
christenheid, die zich voortdurend met hem bezighoudt. Langs de weg der symboliek
zal die christenheid een hele geschiedenis lang de voortlevende Christus trachten te
benaderen. Zij moet daarbij deze 'weg door de uitwendigheid' wel kiezen, omdat zij
bestaat uit mensen en omdat voor deze mensen de gebondenheid aan de symboliek
samenhangt met hun wezen. Herinnering en verbeelding, gevoel en hartstocht
bedienen zich van de symboliek als praktisch middel om zichzelf gestalte te verlenen
en eigen inhoud te manifesteren. Wij menen dat hier het wordingsmoment ligt van
wat men wel eens 'christelijke cultuur' noemt.
Dit laatste zou men als volgt kunnen verduidelijken.
Wanneer iemand niet als zakenman maar als oplettend toerist of wandelaar door
Amsterdam loopt, wordt hij voortdurend herinnerd aan het verleden. Een oude gevel
die voorover helt naar de gracht, een sierlijke inscriptie, het stille isolement van het
Begijnhof bij de drukte van de Kalverstraat, het huis van Rembrandt en dat van
Vondel in de Warmoesstraat, maken Amsterdam tot een levend museum, waarin de
beelden en schilderingen zich aaneenrijen tot een rijke bonte historie, welke
ononderbroken doorloopt tot op de dag van vandaag. Men komt terecht in het
Rijksmuseum en wordt daar onmiddellijk geconfronteerd met de glanzen en
schitteringen van de Gouden Eeuw. Daar heeft men een ontmoeting met de levende
Rembrandt. Geheimzinnig zacht en dreigend donker, fel en grondeloos zuiver licht
komen vanaf zijn schilderijen op ons toe, om - fluisterend, heftig en boeiend - ons
te vertellen over het wisselend, dramatisch en gespannen bestaan van een eenzaam
mens, die drie eeuwen geleden leefde en streed. Daar kom ik in aanraking met de
lawaaierige, half-deftige en half-volkse wereld van de Nachtwacht, met de
melancholiek glimlachende Saskia, met de licht-
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donkere bijbelse inspiraties, met de achtergronden van een oud en toen reeds levendig
Amsterdam. We merken het: die tijd, de tijd van Rembrandt en zoveel andere groten,
is voor ons niet verloren gegaan. In tekenen en symbolen, in kleurige herinnering,
in schone verzen en in harde stenen leeft het verleden voort. Vondel en Rembrandt,
Pieter Corneliszoon Hooft en Jan Steen kan ik vandaag tegenkomen in een oud boek,
op een oude prent, op de hoek van een straat waar een oudhollandse spreuk is
ingemetseld tussen de verweerde stenen. Het verleden is nog aanwezig in het heden.
Deze gedachten kunnen bij ons opkomen, als we door onze hoofdstad dwalen. De
rustige grachten weerspiegelen nog veel van wat schijnbaar voorgoed voorbij ging.
Maar het leven zélf uit het verleden lééft niet meer; het heeft slechts sporen
achtergelaten.
Welnu, ook een ander verleden, de tijd van de historische Jesus Christus, heeft
zijn sporen in de geschiedenis achtergelaten. Negentien eeuwen scheiden ons van
de levende Christus. Maar ook: negentien eeuwen verbinden ons met Hem. De
herinnering aan Hem leeft nog in vele harten. De mensen die na Hem kwamen
probeerden Hem niet te vergeten. Zijn woorden werden nagezegd, overwogen en
uitgediept. Aarzelend begon men Zijn beeld te houwen uit steen en Zijn trekken uit
te drukken in lijn en kleur, nadat men eerst in onderaardse gangen - wat schuw nog,
maar wel heftig en met een brandend geloof - duistere symbolen in wanden en muren
had gekrast: een vis, de Ichtus, een zinvol monogram. De mensen maakten hun
herinnering aan Christus concreet in woord, in kleur, in steen. Basilieken en tempels
verrezen op de heuvels van Rome en op alle plaatsen, waar de Blijde Boodschap
geklonken had. Zijn Kruis stond opgericht op de kruispunten van vele wegen. De
parabels, die Hij voor de eenvoudigen had verteld, keerden niet enkel terug in de
regelmatige prediking, maar ook in levende scheppingen van kunstenaars, die zich
over het Evangelie bogen en uit dit oude boek de gestalten te voorschijn riepen van
een oude wereld: de wereld van Keizer Augustus en Pontius Pilatus, de wereld van
Herodes en Judas, de wereld van Petrus en Johannes, de wereld van de hartstochtelijke
Paulus en zijn reisgezellen; maar vooral: de wereld van Jesus Christus.
De mensen deden hun best. Met het primitieve doch felle geloof der eerste
christenen, met de onstuimige eenvoud der Middeleeuwen, met het doorbrekend en
bijna bovenmenselijk geweld der Renaissance, met de onverzadigbare grilligheid
der Barok, hebben zij een cultuur geschapen, waarin Christus glorieus en machtig
voortbestaat als een grootse en rijke herinnering.
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Ook Christus zelf heeft echter Zijn best gedaan. Hij heeft gezorgd, dat Zijn
gedachtenis levend zou blijven, en Hij is er beter en voortreffelijker in geslaagd dan
wij met heel onze Europese cultuur. Deze cultuur drukt immers slechts uit wat zij
van Christus denkt, wat zij zich van Hem herinnert en wat zij voor Hem voelt. Zij
spreekt van Hem in schone stoffelijke vormen, in lijnen en figuren, in woorden vol
poëzie, in liederen en hymnen, in rustige en bruisende muziek. Maar zij geeft ons de
Christus zelf niet; slechts een ongrijpbare herinnering aan Hem. Wij hebben de
gigantische artistieke pogingen van Michel Angelo, de wijd-golvende koralen uit de
Mattheus-Passion, de milde Italiaanse fresco's, de Divina Comedia, het Avondmaal
van Leonardo da Vinci. En achter stof en klank en kleur en rhythme leeft een
onvergelijkelijke weelde aan menselijk voorstellingsvermogen en menselijke creatieve
geest. De levende Christus echter leeft niet dáár. Zijn Avondmaal vind ik in de realiteit
van vandaag niet terug op het doek van een Italiaanse meester, maar ergens anders,
dáár waar Christus zélf een levend en vruchtbaar teken heeft opgericht voor alle
tijden, toen Hij, Zijn mysterieuze woorden uitgesproken over het brood en de wijn,
besloot met een 'doet dit tot Mijn gedachtenis'.
Zeven symbolen heeft Hij geschapen, die méér zijn dan symbolen, méér dan
zinrijke voorstelling en troostende herinnering. In deze zeven tekenen, die wij
'Sacramenten' noemen, d.w.z. heilige geheimen, goddelijke mysteries, heeft Christus
zichzelf onsterfelijk gemaakt en Zijn aanwezigheid in de wereldgeschiedenis blijvend
gewaarborgd. Zeven monumentale wonderen Gods, tot ons komend in de uiterlijke
omhulling van woord en gebaar, van klank en kleur, garanderen ons een blijvende
reële en concrete gedachtenis, aan Hem die mens werd en de wereld verloste. Zijn
verlossing is niet enkel een historisch feit, gedateerd op een bepaalde dag; langs
zeven mysterieuze kanalen, dwars door de eeuwen en door de tijd heen, is die
verlossing ook in het heden actuele werkelijkheid. Vandaag vind ik de goddelijke
levenskracht van de historische Christus niet enkel afgebeeld en verzinnebeeld terug;
ik ontdek die goddelijke levenskracht zélf en kan er persoonlijk en levend mee in
contact komen. Hier is dus veel meer dan enkel zwakke uitbeelding en gebrekkige
uitdrukking van de verlossingskracht. Het kerkgebouw verandert, wanneer binnen
zijn muren een der Sacramenten zich voltrekt. Dan wordt dit bouwwerk een kostbaar
schrijn, waarin het heilige en goddelijke aan mensen wordt getoond en gegeven. Dan
wordt de kerk een geheimzinnige ruimte, waarbinnen God zelf op onbegrepen wijze
werkzaam is. Dan is het een van die vele plaatsen waar de vruchtbare activiteit van
den levenden Christus voortgang vindt.
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Er is een levende uitwisseling tussen God en mens. De kracht van Jesus' lijden en
dood worden niet automatisch op de mens toegepast. God kent geen automatisme.
Hij kent slechts vrije personen, aan wie de kracht der Verlossing kan worden
geschonken als een glanzende genade, welke niet tegen de wil in wordt opgedrongen.
Voor een volwassene is het geloof in Jesus Christus - zo zeer benadrukt in de
Reformatie - de eerste stap en het eerste contact. Zonder dit geloof - aldus ook de
overtuiging der katholieke Kerk - betekent noch Christus iets voor ons noch Zijn
Verlossing. Zonder dit geloof gaat de kracht Zijner Verlossing en de stroom van Zijn
leven aan de mens voorbij. Zonder dit geloof is Christus voor de wereld slechts een
mens, die hoogstens iets menselijks te bieden heeft; het goddelijk geheim en de
onuitputtelijke bron van goddelijke kracht zijn geheel verdwenen. Door het geloof
maakt men zich voor dit geheim en voor deze kracht toegankelijk en stelt men zich
open voor Christus' Verlossing: geloof en genade ontmoeten elkander.
Hoe verloopt echter deze ontmoeting (normaliter) in concreto? Vanuit het geloof
in de Verlosser krijgen de tekenen en symbolen, welke wij Sacramenten noemen,
een diepere zin. Christus heeft zichzelf ingeleefd in onze wereld van uiterlijkheden.
Hij maakte een keuze uit onze handelingen en gebaren, uit stof en woorden, en gaf
daaraan de betekenis van hetgeen Hij ons wilde schenken. Water vloeit over het
hoofd van hem die gedoopt wordt; en ik geloof dat God hier in een mens reiniging
van zonden bewerkt en dat goddelijk leven binnenstroomt in een menselijke ziel.
Christus heeft zeer eenvoudige dingen uitgekozen om teken en instrument te zijn bij
de toepassing en verdeling van Zijn verlossingsgenade; eenvoudige dingen, die wij
allemaal kennen of gebruiken: water, brood, wijn, olie; elementen die ook van nature
en in het dagelijks gebruik reeds heenwijzen naar reiniging, voeding, verfrissing,
versterking en genezing. Al deze zaken kregen in de symboliek welke Christus
opbouwde een nieuwe en hogere betekenis. Reiniging wordt: reiniging van kwaad
en zonde; voeding en versterking hebben betrekking op de goddelijke levenskracht,
die door Christus werd vrijgemaakt in Zijn lijden en dood; genezing wordt: herstel
van goddelijk leven. Zo duiden de Sacramenten gezamenlijk het totale proces aan
van de persoonlijke Verlossing en verheffing van de mens. Als teken en werktuig
der genade staat het Sacrament, dat ik vandaag ontvang, tussen de tijd van Jesus'
aardse leven en de stralende eeuwigheid die komen zal. Het teken wijst terug en het
wijst vooruit. Het brengt mij in contact met de Christus die leefde, predikte, leed en
stierf; en het bereidt mij voor op wat er zal aanbreken na het einde. Zoals Vonier
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het uitdrukt: 'Wanneer ik het doopwater zie uitstorten over het hoofd van de
catechumeen en de woorden hoor, welke de priester daarbij uitspreekt, dan legt mijn
geest, gestuwd door deze uitwendige riten en tekenen, een lange weg af. Ik keer terug
naar de Jordaan, waar Christus juist gedoopt wordt; ik keer terug naar Calvarie, waar
water en bloed vloeien uit de zijde van Christus; mijn geest snelt vooruit naar de
schare die staat voor de troon van God, gehuld in witte gewaden, gereinigd in het
Bloed van het Lam; en nog stoutmoediger, mijn geest schouwt rechtstreeks in het
diepste in de ziel van de dopeling en onderscheidt deze ziel van alle andere
niet-gedoopte zielen door het geestelijke zegel waardoor zij lidmaat wordt van
Christus' (Vonier O.S.B.: Het Sacrament van het Kruisoffer, blz. 26).
Zó werkt het Sacrament als teken; zó wekt het herinneringen op, duidt het
werkelijkheden aan en doet het de geest vooruitlopen op het heden naar een glorieuze
toekomst. Maar het Sacrament is oneindig veel meer dan louter teken en symbool.
De verzinnebeelde werkelijkheid roept het te voorschijn. Wat het teken zégt, gebéurt.
De reiniging, de voeding, de versterking, het herstel worden niet enkel in symbool
gebracht, maar ook gerealiseerd. Het zijn tekeneri en symbolen van Jesus Christus,
en Hij maakt ze werkdadig; Hij is alles en doet alles; de Sacramenten zijn Zijn
instrumenten en het resultaat, dat Hij er van mens tot mens voortdurend mee bereikt,
ontvangt zijn goddelijke grondslag van Hém. Hij is zelf deze goddelijke grondslag.
'Niemand immers', aldus Paulus, 'kan een andere grondslag leggen dan die welke
gelegd is: Jesus Christus' (1 Kor. 3:4). Als Híj niet gestorven was, zouden de
Sacramenten ijdel zijn. Daarom is het grote geheim van de Sacramenten in de
katholieke Kerk niet, dat zij in schone en door de traditie gewijde vormen en riten
tot ons komen. Het grote geheim is dít: dat de Sacramenten ons rechtstreeks en
werkelijk verbinden met den levenden Christus, de Enige die ons kan redden en
verlossen, en met Zijn eeuwig Rijk, waarin voor iedere mens voor altijd genade,
vrijheid, en geluk te vinden zijn.
Er is dus van twee kanten getracht de gedachtenis aan de Godmens in de
geschiedenis levendig te houden. God heeft het gedaan en de mensen hebben het
geprobeerd. Zoals steeds is ook hier het christendom iets tussen God en de mensen,
een wonderlijke op- en neergang, een wisselend vragen en antwoorden, een levende
ontmoeting. Dit christendom is goddelijk en menselijk. Het spreekt namens God tot
de mens; het openbaart goddelijke geheimen aan mensen. Tegelijkertijd echter biedt
het de mens gelegenheid van zijn eigen geheimen te gewagen bij God. Beiden, God
en mens, bedienen zich daarbij van de
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luisterrijke taal der symboliek. Zo ontmoeten elkander en verenigen zich de poging
van God om Christus voort te doen leven via de Sacramenten en de poging van
mensen om Christus onsterfelijk te maken in een cultuur, welke Hem, Zijn ideeën
en idealen en de herinnering aan Hem wil vasthouden. Wanneer men in kerk of
kathedraal de scheppingen van het menselijk uitbeeldend vermogen aanschouwt, ziet
men de ontmoeting in concrete symbolen voor zich: beelden, gewelven, schilderingen
en gebrandschilderde ramen sluiten zich aaneen rond het allergrootste en allerdiepste
geheim der nederige en kleine broodsgedaante, waarin God in de uiterste vertedering
van Zijn liefde tegelijk verborgen houdt en openbaart het geweld van Zijn machtige
wil om in Jesus Christus bij de mensen te blijven.
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Na-oorlogse evolutie van de Christelijke Sociale Leer
Pauselijke richtlijnen over medebeheer en vrije onderneming
door N. de Volder O.F.M.
DE rede, door Paus Pius XII uitgesproken ter gelegenheid van het Internationaal
Congres voor Sociale Studiën op 3 Juni 1950, heeft over heel de wereld een reactie
uitgelokt, die meestal, door overdrijving in linkse of rechtse richting, van de ware
leer van onze H. Vader afwijkt. - De communistische bladen zagen niets anders dan
een 'Amerikaans en Trumaniaans' reactionnaire houding, die de arbeiders aan de
onbeperkte heerschappij van het kapitaal wil onderwerpen. - Van de zijde van
conservatieve patroons werd getracht deze pauselijke richtlijnen zó te verklaren, dat
aan de arbeiders het recht op enige vorm van medebeheer moet ontzegd worden.
Daarentegen verklaarde de vice-president van de Duitse Syndicaten, dat de pauselijke
rede geenszins indruiste tegen het verlangen om deel te nemen aan het economisch
medebeheer van de onderneming.
Waar ligt bij al deze verscheidenheid van meningen de ware interpretatie? De
oplossing is niet zo eenvoudig, omdat het pauselijk document uitzonderlijk rijk is
aan een genuanceerde gedachteninhoud, terwijl de officiële tekst bovendien gesteld
is in zware Franse zinnen, die zoals beweerd wordt, aan een oorspronkelijk Duits
document herinneren. Nochtans worden vele allusies duidelijk, wanneer men de tekst
ziet als een antwoord op allerlei problemen, die sedert het einde van deze oorlog de
christelijke sociale kringen in spanning houden. De beste inleiding op het pauselijk
document is een overzicht van de recente evolutie van de christelijke sociale gedachte.

Nieuwe elementen in de christelijke sociale opvattingen
Bij een overzicht van de overvloedige sociale literatuur, die gedurende deze nog
korte na-oorlogse periode verscheen, valt het op hoe een centrale idee uit
Quadragesimo Anno niet langer meer in het centrum staat van de belangstelling: nl.
de bedrijfsorganisatie of corporatieve orde. Paus Pius XI verwachtte het herstel van
de orde van een harmonische rangschikking van alle sociale krachten. De sociale
vrede
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zal pas opbloeien wanneer zich in het sociale lichaam goedgebouwde ledematen
zullen vormen, waarbij de mensen worden ingedeeld, niet naar de positie die ze
innemen op de arbeidsmarkt, maar naar de diensten die ieder aan de samenleving
bewijst. Deze stelling werd in socialistische milieu's erg bestreden; ze zagen de door
de Paus voorgestelde bedrijfsorganisatie als een concessie aan het staatscorporatisme,
dat in de fascistische staten een hefboom werd van het dictatoriaal etatisme. Het
einde van de oorlog bracht nu de overwinning op alle vormen van dictatuur en
staatscorporatisme, waarbij ook de bedrijfsorganisatie, door Quadragesimo Anno
aanbevolen, ten onrechte betrokken werd. In de belangrijke rede, uitgesproken op 7
Mei 1949 tot het Uniapac (Internationale Unie van Katholieke Patroonsverenigingen)
doet Paus Pius XII er zijn beklag over, dat dit essentiële punt van Quadragesimo
Anno zo weinig belangstelling vindt: 'Deze stelling uit de Encycliek werd heftig
bestreden: sommigen zagen er een veel te ver gaande concessie in aan de moderne
politieke gedachtenstromingen (n.b. staatscorporatisme), terwijl anderen ze
brandmerkten als een terugkeer naar de middeleeuwen. Het ware onvergelijkelijk
veel wijzer geweest de onhoudbare verouderde vooroordelen af te leggen en zich
met goede wil te beijveren voor de verwezenlijking van dit voorstel'.
Daarentegen zien wij een ander punt, dat in Quadragesimo Anno slechts een
ondergeschikte plaats bekleedt, na de oorlog op de voorgrond treden, nl. de passage,
waarin wordt aanbevolen 'het looncontract, zover dat mogelijk is, enigszins te
temperen door het contract van maatschap. Op die manier worden de arbeiders en
de bedienden betrokken in het bezit en het beheer van de onderneming of delen zij
enigszins in de behaalde winsten'. Deze passus werd zodanig op het voorplan gesteld,
dat velen de indruk kregen hier de essentie van de Encycliek en de toekomstige
evolutie van de christelijke sociale leer te hebben ontdekt. Door een geleidelijke
uitbreiding van deze wens tot een recht hoopte men een verzoening te kunnen
bewerken, zo niet met het Marxistisch socialisme, dan toch met de Engelse
Labour-Party en de zo populaire thesissen van J.M. Keynes en W. Beveridge.
Gedurende heel de duur van de oorlog had de B.B.C. haar propaganda gebaseerd op
de belofte van een 'volledige tewerkstelling' die echter in alle opzichten de
werkgelegenheid van de fascistische landen zou overtreffen. Het ging hier immers
om een werkgelegenheid, die aan drie voorwaarden zou voldoen: de mogelijkheid
om spoedig werk te vinden, dat waarlijk productief is en dat bovendien zó betaald
wordt en zozeer met eenieders bekwaamheden overeenstemt, dat elke werkloze het
vrijelijk zal aanvaarden. De optimistisch-edele zin van deze theorie valt
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dadelijk in het oog. De werkgelegenheid, die een democratische gemeenschap wil
aanbieden, moet in eenieders bereik liggen en ze moet van dien aard zijn dat zij,
zowel wat het loon betreft als de omstandigheden van plaats, milieu, technische eisen,
enz., spontaan, zonder enige dwang wordt aangenomen. Bovendien zal de
werkgelegenheid een economische en sociale waarde bezitten, waardoor de werkman
zich bewust voelt een maatschappelijke rol te vervullen.
Deze stellingen werden voorgedragen niet slechts als een wens, maar als een recht.
De oude leuze 'recht op arbeid', waaronder men vroeger verstond een recht op
levensonderhoud of een recht om naar eigen goedvinden zijn arbeid te kiezen, kreeg
nu een meer radicale betekenis van een recht op het vinden van een gepaste
werkgelegenheid. De arbeid is van meer belang voor de arbeider dan de winst voor
de ondernemer. Vindt deze laatste niet de geschikte arbeidskrachten dan ondergaat
hij stoffelijke schade, kan de arbeider echter geen werkgelegenheid vinden, zo lijdt
hij naast stoffelijke schade ook morele nadelen.
Tot zover dacht menig katholiek socioloog aan het Engelse propaganda-programma
niets ernstigs te kunnen verwijten. Integendeel, het scheen wel of een punt van de
christelijke sociale leer, dat niet altijd voldoende werd beklemtoond, hier in het volle
licht werd geplaatst, nl. de zorg, niet enkel voor een menswaardig loon, maar ook
de bekommernis om een menswaardige werkgelegenheid.
De eerste moeilijkheden doen zich echter voor wanneer men, voortbouwend op
de theorie van J.M. Keynes, naar middelen uitziet om deze ideale werkgelegenheid
tot stand te brengen. Volgens deze auteur is de allesvermogende oplossing te vinden
in een blijvende harmonie tussen consumptie en productie. Een gepaste organisatie
van de arbeidsmarkt zou elk spoor van werkloosheid doen verdwijnen. De
oorlogseconomie leert dat alle mensen een werkgelegenheid vinden, wanneer de
staat een onbeperkte vraag naar industriële producten in het leven roept. De
voornaamste oorzaak van de werkloosheid is een tekort aan investeringen en aan
uitgaven voor productie- en consumptiegoederen. De gemeenschap moet in iedere
periode evenveel terugschenken aan het geldverkeer als zij er in een vorige periode
heeft uit geput. Gebeurt dit niet en onttrekt men door ongepast sparen of 'potten' een
deel van de inkomsten aan het economisch verkeer, dan ontstaat een naar onder
gerichte spiraal van inkomens en uitgaven, waardoor de werkgelegenheid in
evenredigheid afneemt. Deze harmonie tussen consumptie en productie zal niet
verwezenlijkt worden door de ongebonden liberale economie. De totaal vrije markt
biedt geen waarborgen voor juist geregelde investeringen en voor voldoende uitgaven
voor verbruiks-
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goederen. Hier immers worden de beslissingen tot sparen en tot uitgeven getroffen
door verschillende bevolkingslagen op verschillende tijdstippen en om verschillende
motieven, zodat het wel een mirakel mocht heten, wanneer deze ver uiteenliggende
factoren een economisch evenwicht en een blijvende werkgelegenheid tot stand
zouden brengen.
De staat alleen kan er voor zorgen dat de investeringen te allen tijde
overeenstemmen met de omvang van de koopkrachtige behoeften en het aantal
arbeidskrachten. Om dit te verwezenlijken moet de staat een programma op lange
termijn opstellen, waarbij niet alleen de uitgaven van het middenbestuur en de
gewestelijke autoriteiten geregeld worden, maar ook de private investeringen en
uitgaven worden geleid. Wanneer de minister het jaarlijks budget indient, moet hij
vooraf beramen hoeveel de burgers zullen uitgeven aan consumptiegoederen en
investeringen, om vervolgens zulke publieke uitgaven voor te stellen, die, samen
met het bedrag der private uitgaven, een arbeidsintensieve arbeidsmarkt verzekeren.
Dit alles moet nochtans zó geregeld worden, dat de essentiële democratische vrijheden
gewaarborgd blijven. Ook de vrije onderneming zal kunnen behouden blijven, op
voorwaarde echter dat het privaat-bezit der productiegoederen en het recht om andere
mensen in dienst te nemen gepaard gaat met een hooggestemd sociaal
verantwoordelijkheidsbesef.
Alhoewel tegen deze stellingen als zodanig niets valt in te brengen, kan toch het
beklemtonen van de staatsbevoegdheid om werkgelegenheid te verschaffen en de
slechts conditionele vergunning aan privaatondernemers geschonken om vrije
ondernemingen te stichten, aanleiding geven tot een verregaande inkrimping van het
privaat initiatief en van het eigendomsrecht. In Engeland heeft het
Labour-gouvernement gemeend de juiste oplossing te vinden in uitgebreide
nationalisaties en het heeft met fierheid gewezen op de verkregen resultaten: een
volledige tewerkstelling, die tevens volledig vrij bleef. Om dit succes te onderlijnen
wist de partij-propaganda handig gebruik te maken van de Belgische werkeloosheid:
het conservatieve, liberale systeem bewees hier nogmaals zijn organisatorische
onmacht en beroofde duizenden arbeiders van de financiële en morele voordelen van
de arbeid. Ondertussen vermeden deze goed ingelichte economisten naar Duitsland
om te zien met zijn bijna anderhalf millioen werkelozen. De Engelse Labour Party
plande de binnenlandse werkgelegenheid zo goed, dat zij zonder enig bezwaar de
beste Duitse machines en afzetgebieden in beslag nam en aan millioenen buitenlanders
de bestaansmiddelen ontnam.
Het ontbreken van een toonaangevende katholieke economie was
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oorzaak dat de theorie van J.M. Keynes en de propaganda van de Engelse Labour
een al te diepe indruk maakten op de christelijke sociale leiders. Bijna zonder critiek
werden de fundamentele stellingen van het 'full employment' als vaststaande
waarheden aangenomen. Het enig probleem scheen te zijn: hoe deze nieuwe gegevens
in het christelijk systeem in te bouwen. De voornaamste hinderpaal was de private
onderneming. Hoe kan men de productie regelen naar de eisen van het 'recht op
arbeid', wanneer de patroon-eigenaar het recht bezit om vrij de evolutie van de
productiviteit te bepalen?
Het antwoord op deze vraag werd niet gegeven in theoretische werken. De
na-oorlogse gebeurtenissen volgden elkander op in zulk snel tempo, dat zij niet
konden wachten op de resultaten van een ernstige bezinning. De christelijke sociale
beweging werd geleid door sociale werkers, die soms meer aandacht hadden voor
de eisen van hun publiek dan voor de vingerwijzingen van de theorie. In alle landen
van West-Europa gaan stemmen op voor drastische sociale hervormingen, worden
eisen gesteld en initiatieven aangekondigd, waarvan niemand een definitieve
theoretische grondslag kan aanduiden. Alles schijnt voort te spruiten uit een
idealistische stemming, die edelmoedig aanstuurt op een radicale oplossing van het
arbeidersprobleem, maar in haar practische uitingen soms gevaarlijk dicht bij de
stellingen van de Engelse Labour aanleunt. Voornamelijk drie stellingen verdienen
hier onze aandacht.
1. De arbeid is niet alleen object maar subject van de economie. Daarom moet de
arbeider in de onderneming een plaats verkrijgen evenwaardig met die van het
kapitaal. Medezeggenschap is een recht. De arbeiders moeten in de mogelijkheid
worden gesteld om mede te beslissen over het voortbestaan der onderneming, over
de aanstelling van bedrijfsleiders, enz. Het scherpst werd deze eis naar voren gebracht
op de Katholiekentag te Bochum in 1949. De sociale sectie onder voorzitterschap
van Joseph Gockeln, Oberbürgemeister van Düsseldorf, trof onder algemene
toejuichingen het besluit, dat economisch medebeheer een eis was van het natuurrecht.
2. De Syndicaten werpen zich op als enige vertegenwoordigers van de arbeiders.
Zij bereiden de arbeiders voor op hun nieuwe rol in de onderneming, stellen de
candidatenlijst op en zijn geneigd over alle aspecten te waken in het voordeel van
de arbeiders. Terzelfdertijd zullen zij ook verder zien dan de onderneming. Steunend
op het nog altijd vage 'recht op arbeid' achten zij zich bevoegd om mee te spreken
in alle nationale en internationale gebeurtenissen. Zij dringen door in alle
staatsorganismen, zorgen voor credieten aan de industrie en durven
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zich zelfs tot de zelfstandige patroons richten met de dringende wens, die soms een
eis wordt, dat zij de nodige werkgelegenheid moeten scheppen en alle arbeiders een
passende arbeid bezorgen.
3. Waar de patroons aan deze wensen slechts zelden voldoen, groeit geleidelijk
een animositeit, niet enkel om de ontoereikende lonen, maar ook om de ontoereikende
werkgelegenheid. Grote genationaliseerde bedrijven blijken veel gemakkelijker
toegankelijk voor de syndicale idealen dan kleine zelfstandige ondernemingen. Zou
het dan niet wenselijk zijn deze onhandelbare en bovendien onbekwame
ondernemertjes onder wettelijke contrôle te brengen? Het schijnt overigens in de lijn
te liggen van de economische evolutie, dat de kleine bedrijven geleidelijk opgeslorpt
worden door grotere economische collectiviteiten, zodat een collectivistische
maatregel én aan de arbeiders én aan de economie in het algemeen zou ten goede
komen. Met de overtuiging dat de gemeenschap belast is met de zorg voor een
volledige tewerkstelling ontwikkelt zich geleidelijk de mening, dat de ondernemingen
niet langer behoren tot het domein van het privaat recht maar van het publiek recht.
De ondernemers zouden enigszins moeten gelijk gesteld worden met openbare
ambtenaren en door de gemeenschap ter verantwoording kunnen geroepen worden,
ook voor contractuele handelingen, die men vroeger op het plan van het privaat recht
meende te moeten situeren.

Pauselijke richtlijnen
In het licht van de hierboven geschetste mentaliteit begrijpt men zonder moeite de
ware bedoelingen van onze H. Vader: de christelijke sociale leiders aanmoedigen in
hun edelmoedige opzet, maar tevens wijzen op de gevaarlijke tendenzen, die in hun
beweging zijn ingeslopen.
In de pauselijke rede van 5 Mei 1950 legt de H. Vader de theoretische grondslag
bloot van deze ontluikende dwalingen, nl. het overdreven vertrouwen in de theorie
van J.M. Keynes, W. Beveridge e.a. Vroeger verwachtte het Liberalisme van de
spontane werking van de wetten van het marktwezen en van de zuiver positivistische
economie een perfecte aanpassing van de productie aan de consumptie en een zo
groot mogelijke inkrimping van de werkloosheid; op dit ogenblik echter hechten de
vooruitstrevende sociale kringen al te veel geloof aan de macht van de geldcirculatie
en aan de regelende macht van een plannen-makende staat.
Tegen deze beide strekkingen verheft Paus Pius XII een waarschuwende stem.
Hij spoort alle katholieke sociologen en economen aan, niet alleen deze gevaren te
vermijden, maar ook hun krachten in te
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spannen om een met alle factoren rekening houdende oplossing te vinden. Want niet
enkel investeringen, consumptie, lonen, techniek, enz. spelen in het economisch
leven een rol; het is geenszins een katholiek ideaal zo vlug en zoveel mogelijk te
produceren om zo vlug en zo veel mogelijk te kunnen consumeren. De productie
moet aangepast worden aan de consumptie, maar de consumptie is niet de eindterm;
ook zij moet geregeld worden naar de waardigheid van de mens. Deze magistrale
passage verdient onze volledige aandacht; daarom citeren wij ze in haar
oorspronkelijke Franse versie: 'Devant le devoir pressant...., de proportionner la
production à la consommation, sagement mesurée aux besoins et à la dignité de
l'homme, la question de l'ordonnance et de l'établissement de cette économie sur le
chapitre de la production se présente aujourd'hui au premier plan. Il ne faut en
demander la solution ni à la théorie purement positiviste et fondée sur la critique
néokantienne des 'lois du marche' ni au formalisme tout aussi artificiel de la 'pleine
occupation'1)).
Deze waarschuwing tegen een overdreven geloof in het formalisme van het 'full
employment' geeft een heel bijzondere betekenis aan de argumenten ten gunste van
de vrije onderneming. De opwerpingen tegen de privaat rechtelijke onderneming
gingen niet zozeer uit van een objectieve feitenstudie als wel van een aprioristische
zekerheid.
Veronderstelt men bewezen dat de werkloosheid voornamelijk voortkomt uit een
disharmonie tussen investeringen en consumptie, dan schijnt het ook voor de hand
liggend, dat de bezitters van het kapitaal en de meesters over de investeringen hier
de voornaamste schuld dragen. Nu echter wijst de Paus op het eenzijdige van deze
theorie: andere, oneindig gecompliceerde en nog niet bekende krachten zijn hier in
het spel. De privaat ondernemer draagt niet meer alle schuld. Het betrekken van de
vrije onderneming in de publiekrechtelijke sfeer biedt geen waarborg tegen
werkloosheid; ook daar immers blijven de 'onbekenden' hun kracht behouden.
Wat meer is, door een al te eenzijdige beschuldiging van de privaatonderneming
brengt men onbewust een andere kapitale waarde van de christelijke sociale leer in
het gedrang: het eigendomsrecht. In arbeidsmilieu's kreeg men soms de indruk dat
de laatste Pausen de spreiding van het privaat-eigendom hadden opgevat als een
spreiding van nietproductief bezit. De Paus wenste deproletarisatie door bezitsvorming
en verzekering tegen ongunstige levenskansen, d.w.z. de arbeider zou

1) Wij ontlenen dit en alle andere citaten aan de Franse tekst, verschenen in La Documentation
Catholique, 2 Juli 1950.
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spaargelden bezitten, kunnen vertrouwen op sociale zekerheid tegen ziekte en
ouderdom en ten slotte eigenaar worden van zijn woonhuis.
Deze interpretatie stemt niet overeen met de pauselijke bedoelingen. Ter
gelegenheid van de Belgische arbeidersbedevaart van 11 September 1949 verklaarde
Paus Pius XII: 'Wij worden niet moede de geleidelijke verspreiding van het
privaat-eigendom, van de middelmatige en kleine ondernemingen aan te bevelen'.
Opzettelijk hebben wij deze laatste woorden onderlijnd: zij getuigen immers van een
opvatting, die door sommige leiders van de christelijke arbeidersbeweging al te zeer
wordt verwaarloosd en die de Paus nochtans zeer nauw aan het hart ligt, nl. de
verspreiding niet enkel van het niet-productief eigendom, maar ook van het
middelmatig en klein productief eigendom. Hierin herkennen wij de eeuwenoude
voorkeur van de Kerk voor productievormen, waarin persoonlijke relaties het
overwicht hebben op het juridisch en economisch formalisme van onpersoonlijke
reuzen-ondernemingen. Deze voorliefde spruit niet voort uit een conservatisme, dat
de vooruitgang van de gerationaliseerde ondernemingen tracht te remmen, zij berust
op haar morele bekommernis voor het persoonlijke, voor liefde en vertrouwen, die
veel gemakkelijker tot hun recht komen in eenvoudige levensverhoudingen dan in
koude, technische organismen2)).
Een tweede motief om de middelmatige ondernemingen te bevorderen kan worden
afgeleid uit de rechten van het eigendom. In zijn rede van 7 Mei 1949 gericht tot de
katholieke patroons zegt Paus Pius XII: 'De eigenaar der productiemiddelen, wie hij
ook zij.... moet.... meester blijven over zijn economische beslissingen'. Aan het
eigendomsrecht over de productiegoederen schijnt dus het recht vast te zitten om
ook naar eigen goedvinden de economische productie te regelen. Evenals elk
eigendomsrecht blijft ook dit economisch meesterschap onderworpen aan de
voorschriften van de zedeleer en aan de rechtmatige publiekrechtelijke beschikkingen;
dit belet echter niet, dat het eigendomsrecht zich verder uitstrekt dan het bloot bezit.
Wie eigenaar is over een productiegoed moet meester blijven over de economische
regeling van de productie.
In dit verband moet dan ook de verdediging van de privaat-onderneming gezien
worden, die voorkomt in de pauselijke rede van 3 Juni 1950. De H. Vader verdedigt
het looncontract en de privaat-rechtelijke verhoudingen tussen werkgever en
werknemer, omdat er in deze toestand niets intrinsiek immoreels ligt, maar ook omdat
deze toestand een

2) E. Troeltsch Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen, 1923. blz.
78-79.
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weldaad is voor de arbeiders, die hun bezit productief kunnen aanwenden en aldus
een onschatbare dienst bewijzen aan het veelstaltige economisch leven. Het onttrekken
van de productiemiddelen aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar
is niet zonder gevaar. Dit immers 'ne serait pourtant pas sans donner de l'inquiétude
à qui sait l'importance fondamentale du droit de propriété privée pour favoriser les
initiatives et fixer les responsabilités en matière d'économie'3)).
Bovendien betekent het privaat bezit der productiegoederen een vrijwaring van
de menselijke persoon tegen de alles omvattende grijparmen van anonieme
economische collectiviteiten, die voor de menselijke waardigheid van de arbeider
een even groot gevaar betekenen als 'trusts' en 'holdings'. Het feit dat deze anonieme
grootmachten medezeggenschap verlenen aan de arbeiders, is nog geen afdoende
waarborg tegen de bedreiging van een mechanische productie. Ook hier bestaat het
gevaar, dat de arbeiders vertegenwoordigd worden door 'formes anonymes collectives',
die, op hun manier, de dwalingen van het kapitalisme herhalen. '....le danger que la
classe ouvrière suive à son tour les errements du capital, qui consistaient à soustraire....
la disposition des moyens de production à la responsabilité personelle du propriétaire
privé....'.
Dit kan zover gaan dat de ergste misstanden van het Manchesterianisme herhaald
worden. Het Russisch Stakhavonisme is hiervan een afschrikwekkend voorbeeld.
Maar ook in democratische regimes kan een anonieme collectiviteit van arbeiders
soortgelijke buitensporigheden in het leven roepen. In Frankrijk b.v. hebben de
'comités d'Entreprise' samen met de Syndicaten geijverd voor een verhoging der
productie. Zij vroegen aan de arbeiders over-uren te doen en zelfs 's Zondags te
werken. 'Alles werd in het werk gesteld om de productie te verhogen en de hygiëne,
zowel als de veiligheid werden er dikwijls uit het oog verloren'4)).
In het licht van de voorafgaande gegevens moeten ook de veelomstreden passages
over de economische medezeggenschap verklaard worden. Biedt het formalisme van
het 'full employment' niets anders dan een artificiële oplossing van de werkloosheid
en moet de privaatonderneming behouden blijven als een bron van persoonlijk
initiatief en een natuurlijke uitbloei van het eigendomsrecht, dan volgt daar reeds

3) Documentation Catholique, bl. 835.
4) A. De Cuyper, Werking en Uitslagen van de 'Comités d'Entreprise' in Frankrijk, in De Gids,
Juni 1950, blz. 541.
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onmiddellijk uit, dat de medezeggenschap nooit de vorm mag aannemen van een
vernietiging van de eigendom en de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Daarom verwerpt Paus Pius XII in zijn rede van 3 Juni 1950 de volgende stellingen:
a. Economisch integraal medebeheer is een eis van het natuurrecht. - Vroeger
reeds had Quadragesimo Anno de leer van Orel, Lugmayer, Ude, enz. veroordeeld,
waarin het loonstelsel als intrinsiek onzedelijk werd aangeklaagd. Paus Pius XII
herhaalt hier de stellingen van Quadragesimo Anno, die onder de drang van een
linkse geestesoriëntatie reeds na twintig jaar in vergetelheid waren geraakt.
Ongetwijfeld een noodzakelijke rechtzetting, daar in alle landen van West-Europa
een sterke collectivistische tendens tot uiting kwam. Het duidelijkst was dit gebleken
op de 'Katholikentag' te Bochum in 1949, waar de sociale sectie, door het
gemeenschappelijk enthousiasme meegesleept onder luid applaus het medebeheer
had geproclameerd tot een eis van het natuurrecht. Een overijling, die ook hierin tot
uiting komt, dat zij als leken een authentieke interpretatie van het natuurrecht schenen
uit te vaardigen en onbewust ingingen tegen een paragraaf van de Syllabus (Denziger,
1756. 1757).
b. Economisch medebeheer in de onderneming mag uitgeoefend worden door
buiten de onderneming staande organismen. - 'Pareil danger se présente également
lorsqu'on exige que les salariés, appartenant à une entreprise, aient le droit de
cogestion économique, notamment quand l'exercice de ce droit relève en fait,
directement ou indirectement, d'organisations dirigées en dehors de l'entreprise'. Men
heeft zich afgevraagd of het woordje 'notamment' een limitatieve betekenis heeft, nl.
of de bedreiging van het persoonlijk initiatief en van de persoonlijke eigendom zich
alleen zou voordoen wanneer het economisch medebeheer zou uitgaan van vreemde
organisaties. Rekening houdend met de contekst, - waarvan een voorname passage
hier dadelijk zal worden geciteerd - moet men besluiten tot een versterkende betekenis
en het omstreden woord vertalen door 'voornamelijk'. De twistvraag doet echter niets
af aan onze stelling: economisch medebeheer mag in geen geval, ook al ware het
slechts op onrechtstreekse wijze, uitgeoefend worden door vreemde organismen.
Hieruit immers zouden alle nadelen van het collectief anoniem kapitalisme opnieuw
voortspruiten: opslorping van de persoonlijke verantwoordelijkheid en van het privaat
initiatief, onrechtmatige beperking van het eigendomsrecht en ten slotte een gevaar
voor de bloei van het economisch leven. Het optreden van syndicaten heeft voor
gevolg dat vreemdelingen.
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personen die niet op de hoogte zijn van de speciale bedrijfsproblemen, de ondernemer
beroven van zijn onmisbare bewegingsvrijheid.
c. Integraal economisch medebeheer door arbeiders in de onderneming werkzaam,
uitgeoefend moet beschouwd worden als een logische toepassing van de christelijke
sociale leer. - Deze stelling wordt verworpen omdat zulke inmenging in de
ondernemersactiviteiten strijdig is met het persoonlijk initiatief van de patroon en
met de rechten van het privaatbezit. '....en raison des principes et des faits, le droit
de cogestion économique, que l'on réclame, est hors du champ de ces possibles
réalisations'.
Het is rond dit laatste punt dat de hevigste polemiek ontstaan is. De conservatieve
richting meende hier een officiële veroordeling te vinden van de ondernemingsraden,
die in alle landen van West-Europa door de christelijke organisaties werden
voorgestaan. De meer democratische richting echter beweerde, dat haar practische
voorstellen in niets van de pauselijke richtlijnen afweken. Na enkele maanden is de
atmosfeer reeds zover opgeklaard, dat men geleidelijk in beide kampen de objectieve
en serene betekenis van de pauselijke boodschap begint te begrijpen.
Uit de polemieken is vooreerst een verduidelijking van het begrip 'medebeheer'
ontstaan. Wat eertijds als een eenzinnige term werd opgevat, bleek in de afwisseling
van woord en wederwoord vatbaar voor ver uiteenlopende betekenissen. Zo leerde
men het medebeheer onderscheiden: 1. naar de uitgestrektheid van het medebeheer
ofwel op het gebied van de onderneming of van het bedrijf of van de nationale en
internationale economie; 2. naar de inhoud van het medebeheer als economisch of
cultureel of sociaal medebeheer; 3. naar de intensiteit van het medebeheer als integraal
en partieel medebeheer. Dit laatste kan dan verder verdeeld worden in recht op het
geven van advies, recht op medeweten (weten vooraf of ook contrôle na afloop van
de industriële transactie); recht om mede te beslissen op voet van gelijkheid met de
patroon, maar slechts voor bepaalde activiteiten (culturele en sociale aspecten of nog
economische aspecten zoals uitbreiding of behoud van de onderneming, benoeming
van directeuren, enz.).
Dank zij deze distincties heeft men leren inzien dat de pauselijke rede zich niet
richt tegen alle medebeheer, maar slechts tegen één enkele vorm er van, nl. het
integraal economisch medebeheer in de onderneming. Alle andere vormen en soorten
van medebeheer behouden hun bestaansrecht: integraal economisch medebeheer in
nationale instellingen waarvan het loon en de werkgelegenheid van vele arbeiders
afhankelijk is; vertegenwoordiging en medezeggenschap in inter-
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nationale, financiële instellingen, enz. Het is ook vanzelfsprekend dat de arbeiders
zich bij deze gelegenheid laten vertegenwoordigen door de organismen die hun
vertrouwen genieten en door syndicale werking sinds jaren met de wensen en noden
van de arbeiders vertrouwd zijn. In de onderneming zelf blijft het recht op integraal
medebeheer van de culturele en sociale instellingen onaangetast. Evenmin wordt
afgekeurd dat dit medebeheer door buiten de onderneming staande organismen wordt
uitgeoefend, alhoewel dit laatste punt minder goed in overeenstemming is met de
ondernemingsgemeenschap. - Geen enkele afkeuring treft de vele mogelijke vormen
van partieel economisch medebeheer, waarbij persoonlijkheid en eigendom
ongeschonden gehandhaafd blijven. Zulk medebeheer zouden de arbeiders kunnen
verkrijgen door b.v. een vrijwillige concessie van de werkgever of nog als een
stipulatie van het vrij gesloten arbeidscontract.
Verder heeft men de behoefte gevoeld om de algemene term 'onderneming' aan
een nauwkeurige analyse te onderwerpen. Het blijkt immers meer en meer dat de
omschrijving van de onderneming als een primaire productie-eenheid al te zeer
abstractie maakt van allerlei kenmerken, die voor de toepassing van het medebeheer
van essentieel belang zijn. Een toneelmaatschappij en een filmmaatschappij stellen
heel andere voorwaarden aan het economisch medebeheer dan een steenkoolmijn of
een dagbladonderneming. Zal men een geniaal toneelleider verplichten zijn artistieke
initiatieven, die ook een economische betekenis hebben ter goedkeuring voor te
leggen aan zijn hoger en lager personeel? Zal men een filmuitbater verplichten het
'idee', waarvan hij millioenen verwacht, met 'stars' en arbeiders te bespreken en zijn
geheim aan de speurende ogen van zijn concurrenten bloot te stellen?
Ook in syndicale middens komt men meer en meer tot de overtuiging dat de
abstracte notie 'onderneming' niet geschikt is om concrete, algemeen geldende
maatregelen te treffen. De wetgever zal rekening moeten houden met de innerlijke
geaardheid van de zozeer verscheiden economische organismen en het medebeheer
doen overeenstemmen met de verschillende categorieën van arbeid en van
economische goederen.
In dit verband wordt zelfs de vraag gesteld of het integraal economisch medebeheer,
dat voor de totaliteit van de economische productie door Paus Pius XII verworpen
werd, niet als een recht zou mogen worden opgeëist wanneer het publieke instellingen
geldt. Het is inderdaad opvallend dat de pauselijke boodschap vooral afgestemd is
op de patronale, in de privaat-rechtelijke sfeer gelegen onderneming. Tegenover de
strekking om deze ondernemingsvorm als niet bestaande te
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negeren, was het inderdaad noodzakelijk op de waarde en het recht van deze
traditionele instelling de nadruk te leggen. Nochtans zijn Duitse sociologen, waaronder
de naam van Prof. O. von Nel-Breuning wordt geciteerd, van mening, dat er naast
deze privaat-rechtelijke sfeer een evenmin te verwaarlozen productievorm groeit,
die zich uit het privaatrechtelijke grotendeels heeft losgewerkt. Overheidsbedrijven,
anonieme collectiviteiten, enz. die met staatsgelden opgericht werden en naar officiële
richtlijnen functioneren, behouden slechts een uiterst los verband met
privaat-eigendom en vrij ondernemingsinitiatief. Zou het in deze gevallen niet
natuurlijk zijn ook aan de arbeiders een economisch medebeheer toe te kennen?
Dit probleem heeft alleszins nog geen oplossing gekregen en wij weten uit goede
bron dat een afvaardiging van de Duitse christelijke democraten thans contact heeft
opgenomen met de Romeinse kringen, die de pauselijke rede zouden hebben
geïnspireerd. Men hoopt weldra tot een oplossing te komen, waarbij het economisch
medebeheer als een rechtseis zou worden gesteld in de officiële ondernemingen en
wellicht overal, waar een publiekrechtelijke orde het bedrijfsleven volledig omvat.
In deze zin kon P.A. Brucceri schrijven in het blad Il Quotidiano van 7 Mei 1950,
dat de Paus geen onvoorwaardelijke veroordeling over het integraal medebeheer had
uitgesproken, wanneer dit in publiekrechtelijke instellingen kan verwezenlijkt worden.
De pauselijke rede mag in geen geval de indruk wekken, dat de christelijke sociale
beweging een definitieve stilstand wordt toegeroepen. Wat de H. Vader beoogt is
niet het tegenhouden van een verder schrijdende sociale evolutie, maar het
waarschuwen tegen vreemde tendenzen, die deze christelijke beweging van het rechte
spoor dreigen af te brengen. Het sociaal Katholicisme is niet statisch maar dynamisch.
Het veroordeelt niet alle medebeheer en medezeggenschap, maar slechts zulke
initiatieven, die een bedreiging vormen voor onvervreemdbare christelijke waarden.
'Het is volstrekt niet de bedoeling van de H. Vader', schrijft Kan. A. Brys, 'datgene
wat ondernomen wordt om de arbeider te laten deelhebben in de eigendom, het beheer
en de profijten van de onderneming af te keuren. Maar Hij wil niet dat bepaalde
grenzen zouden overschreden worden of dat men uit naam van het recht zou opeisen
wat men geen recht noemen mag. De essentiële draagwijdte van de huidige rede ligt
in het aanduiden van een grens en in het preciseren van een doctrinepunt in zake
recht'5).

5) Kan. A. Brys, De H. Vader over het economisch medebeheer, in De Gids op maatschappelijk
gebied, Juli-Aug. 1950, blz. 675.
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Dostojewskij onder existentieel-philosophische Belichting
door Dr J. van Heugten S.J.
HET is een dertig jaar geleden dat het essay van Dirk Coster over Dostojewskij en
het boek van J. Jac. Thomson 'De Russische Ziel en de Westersche Cultuur', dat
eveneens haast uitsluitend over Dostojewskij handelde, verschenen. Slaat men nu
na drie decennia deze boeken nog eens open, dan treft onmiddellijk de hooggestemde,
wat al te geladen en verbolgen toon van Coster en de innig diepe en warme toon van
Thomson.
Het waren, meen ik, de eerste belangrijke Nederlandse stemmen die de
uitzonderlijke grootheid van Dostojewskij erkenden en openbaarden. Coster prees
in nogal opgewonden taal de Russische schrijver als de gewetensspiegel der
negentiende eeuw, als de auteur die de Europese cultuur haar hoogmoed en
rationalisme verweet en de Christelijke deemoed als de enig mogelijke redding
aanwees. Zijn ethische verontwaardiging miste grotendeels haar uitwerking, omdat
hij Dostojewskij's lijn niet consequent genoeg doortrok door mét dezen het zuivere
Christendom te stellen tegenover ongeloof en liberalisme, maar zich hierover
nauwelijks uitsprak. Hoe diepgaand zijn Dostojewskij-begrip ook was en hoe echt
zijn verontwaardiging, hij verwachtte of scheen althans te verwachten een algemene
mentale en innerlijke omkeer door het werk van een romanschrijver. Van deze omkeer
is na dertig jaar weinig te bespeuren.
Het boek van Thomson dat merkwaardiger wijze verscheen in het revolutiejaar
1917 - het jaar dat alle voorstelling omtrent de 'mystieke Russische ziel' als een
afgedaan sprookje scheen te brandmerken - is nog altijd leerzaam en van waarde.
Hij beschouwde Dostojewskij onder metaphysisch en religieus aspect en wat er in
latere jaren aan bronnenmateriaal over de Russische schrijver verschenen is, bewijst
overvloedig dat dit aspect het enig mogelijke is tot zijn volle verstaan.
Er is langzamerhand in allerlei talen een hele bibliotheek over Dostojewskij
geschreven. Bekende grootheden van uiterst links zoals André Gide en Leo Sjestof
hebben hem bij het linkse kamp trachten in te lijven, een pogen dat meer verbluft
dan overtuigt; elk lezer van zijn werken moet de uiteindelijk christelijke oriëntering
van de schrijver wel
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overduidelijk worden. Dostojewskij's mysterieuze grootheid blijft de West-Europese
mensheid in stijgende mate fascineren. Ook is men, zoals te verwachten was, de
sleutel tot zijn innerlijk, tot zijn kernopvattingen in enkele kleinere werkjes gaan
zoeken, vooral in het venijnige en raadselachtige Herinneringen uit een Souterrain,
een geschrift, half bekentenis half novelle, dat hij schreef in allerellendigste
omstandigheden, aan het langdurige ziekbed van zijn eerste vrouw, met wie hij een
treurig huwelijksleven geleid had. Men zou dit stuk kunnen vergelijken met de
bekentenissen die hij zelf zo graag inlast in zijn romans; men denke aan de biecht
van Stawrogien uit De Demonen, aan de 'Verklaring' van Hippolyt uit De Idioot, aan
De Groot-Inquisiteur van Iwan Karamazof. Een dergelijke biecht of bekentenis, maar
dan van Dostojewskij zelf, lijken wel deze Herinneringen, ook al legt hij ze een ander
in de mond.
Hier treffen wij Dostojewskij op zijn pijnlijkst; al wat er aan bitters en opstandigs,
aan onredelijks en venijnigs in zijn getormenteerde ziel aanwezig was, schreef hij
neer in deze bijtende bladzijden. En uit de brief van Strachof aan Tolstoi niet lang
na Dostojewskij's dood blijkt wel dat er enig venijn en enige bitterheid in hem
gebleven was ook in de latere gelukkiger jaren. Ook de wijze waarop hij in De
Demonen Toergenjef hoont in de figuur van Karmazinof bewijst dat er gal schuilde
in Dostojewskij's gemoed. Zou hij trouwens anders zijn geweldige boeken hebben
kúnnen schrijven? Ware hij een soort vorst Myschkien uit De Idioot geweest, dan
had hij dit zeker niet kunnen doen.
Zoeken wij in zijn werken naar figuren - een vraag die men zich ook bij
Shakespeare wel eens gesteld heeft, een vraag zonder antwoord overigens! - die de
eigen romans van Dostojewskij hadden kunnen schrijven, dan belandt men
onwillekeurig bij sinistere personages als Iwan Karamazof, wellicht Wersilof uit De
Jongeling of Pjotr Werchowenskij uit De Demonen. Maar neen! dezen waren niet
in staat geweest het licht van de Paasmorgen, dat door al Dostojewskij's werken
gloort, te doen stralen. Alleen Dostojewskij zelf, deze langs alle hoogten en diepten
gedreven mens, die sommigen een wonder van eenvoud en goedheid, anderen een
vat van bitterheid vonden, was daartoe in staat. Er moet in zijn ziel zowel iets van
een engel als van een duivel gehuisd hebben, meer dan in andere mensen, en de
ondragelijke spanningen die we in zijn grote romans ondergaan, spanningen tussen
licht en duister, haat en liefde, goed en kwaad, hebben ook zijn innerlijk beheerst.
Zoals men Shakespeare de myriadminded genoemd heeft, zo moet
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men ook wel aannemen dat er in Dostojewskij iets gestoken heeft van al die
wonderlijke figuren die hij schiep, figuren die ademend en levend vóór ons staan en
dit leven ontvingen op die mysterieuze, ondoorgrondelijke wijze, waarop alles wat
wij 'kunst' in haar hoogste potentie noemen, ten leven gewekt wordt. Dostojewskij
heeft nu dit eigenaardige dat hij bij voorkeur personages schept in wie de hartstochten
en levensdriften van zulk een diepte en zulk een kracht zijn, dat zij om zo te zeggen
de verborgenste gronden der ziel openrijten, dat zij de naakte mens in al de
erbarmelijkheid zijner existentie voor ons stellen. 'Al het kwade, zo heeft iemand
gezegd, dat bij Dostojewskij steeds zijn oorsprong vindt in de geest, hoogmoed,
ijdelheid, Schadenfreude, wreedheid, haat, zelfs de wellust, stamt voor hem op een
of andere wijze uit de drang der ziel het gekrenkte en vernederde heilige in de mens
- het diepste oerwezen der persoonlijkheid - te wreken of zijn rechten, al is het ook
op onzinnige en perverse wijze, te doen gelden en te handhaven'. Dit behoort tot het
diepste en scherpzinnigste wat er ooit over de grote schrijver gezegd is.
Dostojewskij kiest altijd ongewone mensen als objecten zijner verbeelding, typen,
die in het alledagsleven niet voorkomen, maar in wie de levensdriften en
levenskrachten verhevigd optreden, de wereld der verschijnselen transcenderen en
hun licht of schaduw werpen op de achtergrond van het eeuwige. Er is wel geen
schrijver die het menselijk spel, een tragisch spel dikwijls, der 'Verstellung', van het
masker der ziel, van de onoprechtheid in de oprechtheid en omgekeerd, zo doorzien
heeft als Dostojewskij. De grote eeuwige waarheden, God, onsterfelijkheid, vrijheid
van de wil, verbondenheid van alle mensen en al het geschapene, onaantastbaarheid
der persoonlijkheid, al deze abstractheden zijn levende werkelijkheid in Dostojewskij's
werken en vervullen ze als een fluïdum, een aether, zonder welke zijn figuren niet
zouden leven of ademen. Men zou, geloof ik, wilde men karakter en strekking van
zijn werk in één korte formule samenvatten, kunnen zeggen dat alles te reduceren is
tot de 'waarde der ziel'. De mensenziel is oneindig gevoelig en kwetsbaar, zij is het
beeld Gods, maar kan het beeld des duivels worden als bij Stawrogien; het leven
spant een net van bedriegelijkheden en misleidingen om de ziel en brengt de mens
tot het spel der 'Verstellung' als bij Lebedef; het boze, de hartstocht, vertroebelt haar
klaarheid en doorzichtigheid en vervreemdt haar van Christus, met wie zij in
natuurlijke voeling en verwantschap leeft als vorst Myschkien; eenmaal in haar
diepste wezen en waardigheid gekrenkt, kan zij zich nauwelijks meer daarboven
uitheffen als Nastasja Philippovna. Er waren heel wat vrouwen door Dostojewskij's
oeuvre rond
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die in haar oorspronkelijke kuisheid of in haar kuisheidstrots geschonden zijn en nu
een allergrilligst masker voordoen om deze gekrenktheid te camoufleren. In zijn
bijna ziekelijke verering van het kuise, ongeschondene staat hij niet ver af van de
Puritein, evenals Pascal. Hij kent - althans in zijn werken - geen normaal geordende
zinnelijkheid zoals hij trouwens veel normaals ignoreert. Dit is echter wel minder
een niet kennen dan een opzettelijk elimineren van al dat normatieve, geordende,
doorsnee-evenwichtige uit zijn werk. Hij heeft een hogere visie van leven en mensheid
en ziet het mensenbedrijf en het mensenlot zich afspelen in eeuwigheidsperspectief.
In De Idioot spreekt hij enkele malen over 'gewone' mensen. Eens zegt vorst
Myschkien tot Gavrila Ardaljonitch Iwolgin, een jonge succesloze Streber: 'Ik zal u
zeker nooit meer voor een ploert houden. Ik zie nu dat je niet alleen niet tot de
schurken gerekend kunt worden, maar dat men u zelfs niet voor een al te verdorven
individu moet houden. Het komt mij voor dat ge eenvoudig een allergewoonst mens
zijt, zo gewoon als maar mogelijk is, behalve dan misschien dat ge heel zwak zijt en
in genen dele origineel'. Elders in ditzelfde boek weidt hij uit over de 'gewone' mensen
en deze beschouwing tekent zijn opvatting der 'werkelijkheid'. 'Er zijn mensen van
wie moeilijk iets te zeggen valt dat hen ineens en volkomen in hun meest typische
en karakteristieke trekken weergeeft, nl. die mensen welke men in 't algemeen
“gewone mensen”, “de menigte” noemt.... Meestal trachten schrijvers voor hun
romans en vertellingen mensentypen te nemen en die kunstvol uit te beelden, typen,
die men in de werkelijkheid buitengewoon zelden tegenkomt en die desalniettemin
bijna werkelijker zijn dan de werkelijkheid zelf.... Wij beweren enkel dat de
werkelijkheid het typische der personen als 't ware met water aangelengd geeft'.
Hij zoekt dus typische, geprononceerde mensen, mensen met grotere mogelijkheden
dan het dagelijkse leven oplevert. Heel gewone mensen zonder enige originaliteit
acht hij blijkens vorst Myschkiens woorden zelfs niet tot schurkerijen of grote
verdorvenheid in staat. Zijn werk krioelt dan ook van, men kan gerust zeggen, bestaat
uit mensen met de extreemste levensdriften en mogelijkheden en zelfs de heel gewone
zijn bij hem vaak nog extreem in hun zucht naar originaliteit. En met dit menselijk
extreme hangt het samen dat ook de lotgevallen en situaties in zijn romans zo
onmogelijk en onwaarschijnlijk zijn en dit straffeloos künnen zijn. In Dostojewskij's
verbeelde wereld worden de zotste scènes natuurlijk en volkomen aanvaardbaar. Hij
is een meester in het opvoeren van climaxachtige tonelen, waaraan hele groepen van
mensen deelnemen en waarbij men van verbazing in verbazing stort, zo bijvoor-
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beeld in het bezoek der Karamazofs bij de Starets Zosima, de openlijke erkenning
van Stawrogiens huwelijk met het zieke meisje, de dwaze avond van al haar
mededingers bij Nastasja Philippovna en de epileptische scène van vorst Myschkien
bij de Jepantchiens. In dergelijke tafrelen toont zich Dostojewskij een auteur van
buitengewoon formaat en van een zeldzaam dramatische kracht.
Trouwens door heel zijn werk liggen de kortere of langere ontmoetingen van
mensen, 't zij enkele of meerdere, verspreid, waarin Dostojewskij het allerhoogste
bereikt dat in welke litteratuur of door welke schrijver ook ooit bereikt is. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan de ontmoeting van Iwan Karamazof met Smerdiakof vlak vóór
Iwans vertrek naar Moskou, aan het gesprek van Schatof met Stawrogien kort voor
Schatofs moord, aan de bijeenkomst van Aglaja Jepantchien met Nastasja Philippowna
en de parallelle ontmoeting van 'Groeschenka' met Katharina Iwanowna in De
Karamazofs. In deze ontmoetingen wordt het diepste en onverwachtste uitgesproken
dat er in een opgehitste mensenziel in hevigste hartstocht en in vermenging van
bewust en onbewust kan opkomen. Hier staan de mensen tegenover elkaar in al de
schamelheid en de verschrikking hunner eenzaamheid en in al de naaktheid hunner
levensdrift. En altijd is het een verborgen ingekankerde gekrenktheid der ziel die
zulke scènes veroorzaakt, gekrenkte trots of jaloezie of stukgeslagen verering. Hier
stoten wij op de toppen van Dostojewskij's kunst en Dostojewskij's inzicht in het
menszijn. Want inderdaad! het is te schools en te beperkt van Dostojewskij als de
grote psycholoog te spreken. Meer dan enig philosoof of psycholoog heeft
Dostojewskij inzicht gehad in het menszijn. Het is moeilijk om over de bereiktheden
en verworvenheden in deze romans te spreken in rationele categorieën en in de taal
der begrippen. Hij brengt voortdurend het buitenredelijke en buitenbewuste van het
menseninnerlijk naar boven en volgt zijn wonderbare intuïtie, die de logica van taal
en begrip overstijgt. En in deze intuïtie van het menszijn ziet hij als de 'cardines', de
hengsels waarin het mensenleven als 't ware hangt en beweegt, de vrijheid des mensen
en daarmee de mogelijkheid tot goedheid en liefde en licht, maar ook tot haat en
duisternis en schuld, en dit alles in het eeuwige licht van Gods ordening.
Men kent Dostojewskij's eigenaardige en diepgrondige verering voor het 'volk'.
Deze verering past volkomen in de sfeer van zijn gehele overtuiging, zijn
geringschatting van het al te verstandelijke, zijn hoogachten der persoon, zijn eerbied
voor het lijden, zijn liefde voor het Russische wezen, zijn aanbidding van de, ik zou
bijna zeggen, Russische Christus. Toch is het merkwaardig dat dit 'volk' in zijn
werken
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niet of nauwelijks optreedt tenzij in terloopse anecdoten van anderen over het 'volk'.
Met het volk kan men in het Rusland van Dostojewskij moeilijk iets anders bedoelen
dan die ontelbare en onafzienbare onderlaag van het Russische leven, de moezjieks,
en wat in de steden daaraan enigszins beantwoordt, het dienend personeel en de van
dag tot dag levenden. Zijn romans en verhalen spelen zich echter zo goed als geheel
af onder de adel en de middenklassen. Ook heeft Dostojewskij ondanks zijn
overtuigingen en zijn verering voor het volk veel van de intellectueel en de artist.
Het is met hem enigszins gesteld als met Kierkegaard, die theoretisch het aesthetische
afzwoer voor het ethische en religieuze, doch het practisch leven als aestheet moeilijk
opgaf. Voor Dostojewskij's overtuigingen was Petersburg, deze 'Westerse' stad van
Peter de Grote, deze abstracte en on-Russische stad de verdringster van het oude,
Russische Moskou; maar jarenlang kon hij nergens aarden of leven dan in Petersburg,
waar het intellectuele en litteraire leven pulseerde. Gedwongen rondzwervend door
West-Europa klaagde hij telkens zijn heimwee uit naar de stad aan de Newa.
Op deze zwerftochten schreef hij enige van zijn grootste werken. De Idioot
bijvoorbeeld en De Demonen. Het grenst aan het wonderbare dat deze boeken konden
gescheven worden in zulk een opgejaagd en noodbedreigd bestaan. Of had deze
helziende en zenuwgekwelde auteur dergelijke abnormale prikkels nodig om tot
hoogspanning en tot 'Höchstleistung' te worden opgevoerd? Leest men De Idioot,
het werk, dat wel in de moeilijkste omstandigheden geschreven werd en dat het
boeiendste en levendigste, maar ook het angstdroom-achtigste uit zijn gehele oeuvre
is, dan zou men dit gaan vermoeden.
***
Na zoveel jaren litteraire Dostojewskij-verering heeft Professor F.J.J. Buytendijk op
het einde van 1950 een boek gepubliceerd, dat de titel draagt: De Psychologie van
de Roman, Studies over Dostojewskij1). Litteratuurliefhebbers die naar dit boek grijpen
om op aangenaam litteraire wijze te worden bezig gehouden, komen hier bedrogen
uit. Het boek is zeer moeilijk leesbaar en grotendeels geschreven in het eigenaardige
jargon der existentie-philosofen à la Heidegger. Wanneer men leest van 'het spel van
het Dasein met zich zelf in de objectiviteit der liefde', een beschouwingswijze die
Buytendijk aan Binswanger ontleent, dan is er enige studie en inlezing nodig om
deze wonderlijke

1) F.J.J. Buytendijk. De psychologie van de Roman. - Studies over Dostojewskij. Het Spectrum,
Utrecht, Brussel. 111 blz., 1950.
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termen te verstaan. De Duitsers hebben nu eenmaal aan hun philosofen de vrijheid
toegestaan om een Koeterwaals te schrijven dat een aanfluiting is van alle taal- en
cultuurrespect en de andere volken zijn van lieverlee dit voorbeeld gaan navolgen.
Een diepzinnig philosoof als Heidegger had in een werkelijke cultuursfeer zich
ongetwijfeld lange tijd moeten oefenen in taal en terminologie om zijn ideeën in
behoorlijke mensentaal aan de man te brengen. Ook Aristoteles en de Scholastici
hebben bedenkelijke taalnieuwigheden gesmeed, maar zij deden dit tot verheldering
en vereenvoudiging hunner ideeën; Heidegger echter, in het voetspoor van
voorgangers, schept een taal, waarin de diepzinnigheid zo zeer domineert dat de
helderheid en verstaanbaarheid erbij vervluchtigt.
Dit philosophische Bargoens is, voor mijn gevoel, de enige vlek op dit
voortreffelijke, diep speurende en inzichtrijke boek van Buytendijk. Hij benadert de
roman, in 't bijzonder de roman van Dostojewskij als 'existentieel psycholoog'.
Psychologie en existentie-philosophie liggen dicht bij elkaar. Sinds de philosophie
de abstractie en de beschouwing van de essentie der dingen verlaten heeft om de
mens, en bijna uitsluitend de mens, te beschouwen in de concrete voorwaarden zijner
existentie, zijn psychologie en philosophie elkaar tot identiek wordens toe genaderd.
En nu vond deze philosophische psychologie op haar weg een zeldzaam dankbaar
object in de romans van Dostojewskij. Hier treden volgens de woorden van Buytendijk
'de mensen in onze tegenwoordigheid vanuit de spanningen en verwikkelingen van
hun bestaan, de duisternis van hun misdadigheid en de glans van een kinderlijke
goedheid. Deze mensen zijn vervuld van één enkel probleem.... Het is de vraag naar
de zin van het bestaan, een vraag die niet door het verstand gesteld en beantwoord
wordt.... maar (die) in al (het) menselijk ervaarbare slechts tot een vragen en
antwoorden wordt, doordat het weerklinkt in de ruimte, waar de mens zijn eigen
“Dasein” ontmoet'.
In een voorafgaand hoofdstuk over de waarde van romans voor de psycholoog
bepaalt Buytendijk nauwkeurig welke romans deze waarde bezitten en welke kennis
zij de psycholoog verstrekken. Om het 'klimaat' en denk- en schrijftrant van zijn boek
enigszins aan te duiden citeren wij uit dit hoofdstuk het volgende: 'Het werkelijk
psychologisch kennen veronderstelt een transcenderen van het zorgend-in-dewereld-zijn door de ontmoeting en omgang met iemand in de ruimte van zijn
persoonlijk bestaan, echter zodanig dat deze ruimte ook de onze wordt. Dit samenzijn
in de modus der 'Wirheit' is.... meer dan een wederkerige communicatie. Het is een
zijn in de tijdeloosheid van
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het 'Dasein', dat de grond voor elk bestaan is. Daarom kon Binswanger het wezen
van het psychologisch kennen niet anders definiëren dan als 'das Spiel des Daseins
mit sich selbst in der Objektivität der Liebe'.
Romans 'die het surrealisme missen dat elke echte kunstuiting kenmerkt en dat evenals elke volwaardige psychologische ervaring - nooit re-productie van de wereld
der verschijningen is, maar het verschijnende transcendeert in de richting van het
zijnde, dat in elke verschijning verschijnt', zijn voor de psycholoog vrijwel waardeloos.
Slechts de romans, waarin de verbeelding van de schrijver 'als imaginatie, als
Ein-bildung, als één-wording met het beeld van het Dasein' scheppende is en die 'een
geloofwaardige openbaring van het zijn van menselijke werkelijkheid en van het
Dasein' bieden, zijn voor hem bruikbaar, 'Wat voor de psychologische vorming belang
heeft, is uitsluitend het beeld, dat door de beschrijvingen en de dialogen heen voor
ons oprijst als wezensbeeld en zin-beeld van die grond van ons zijn en verbonden-zijn
met elke mens en met elke vorm van menselijkheid'.
In een volgend hoofdstuk geeft Buytendijk een beschouwing over de romans van
Dostojewskij, Ook hier is zijn hoek van inval die van de existentie-psycholoog en
diep dringt hij door in het wezen van Dostojewskij's verbeelding. Voortdurend treffen
de lezer revelerende bemerkingen die een plotselinge lichtstraal op de figuren van
de Russische schrijver werpen. Wel bemoeilijkt ook hier het eigenaardige termenen begrippenspel der existentialisten een juist en goed verstaan en worden er telkens
veelbelovende aders aangeboord, dié te spoedig verlaten worden, zodat het geheel
een gevoel van onbevredigdheid en onopgehelderdheid nalaat. Anderzijds echter
dient erkend dat Buytendijk zich aldoor op zo uiterste gebieden van kennen en weten,
haast van gissen en divineren beweegt, dat de eis van volkomen helderheid en inzicht
onmogelijk wordt. De vakpsycholoog zal zich hier beter thuis voelen en wellicht
genieten van deze grenstaal. Misschien ook zijn de aangeboorde aders voor geen
verdere ontginning vatbaar.
Buytendijk ziet Dostojewskij als de grote christelijke dichter, voor wie de mens
geen deel der in en om hem heersende natuur is, ook geen 'psychische natuur', te
bepalen door het wetmatige, berekenbare of redelijke. Bij hem is er nooit het blinde
noodlot der antieke tragedies of der drama's van Shakespeare. Zijn helden ontmaskeren
zich 'in de existentiële crisis, waarin alle schijn doorbroken en het menselijke beeld
van een mens openbaar wordt'. Ook in deze crisis blijft de vrijheid en het is ten dele
de vrijheid die de existentiële angst veroorzaakt; 'de duizeling der vrijheid in de angst
der crisis doet Dostojewskij vragend zoeken naar wat de mens eigenlijk is'.
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In het derde en laatste hoofdstuk dat Buytendijk 'De Keuze van Hippolyt' betitelt,
geeft hij een treffende existentieel-psychologische analyse van dat merkwaardige
personage uit De Idioot, Hippolyt, een gymnasiast van zeventien, achttien jaar, die
zwaar aan tering lijdt en spoedig sterven zal. Deze Hippolyt is een opstandige die de
dood als 't ware uitdaagt en een lange 'verklaring' af legt, waarin hij protesteert tegen
een bestaan dat hij onrechtvaardig en zinloos vindt, waarom hij besloten is met een
pistoolschot er nog vóór de tijd een einde aan te maken. Buytendijk ziet dit niet als
een individueel eenmalig geval, maar als het beeld van het jeugdige leven zelf, dat
in verzet komt tegen de 'wet', tegen een wereld die door de rede gerechtvaardigd is.
'Wanneer wij inderdaad in de 'image imaginée', die Hippolyt heet, deelnemend
aan het doorschouwen vanuit het niveau van de vorst (Myschkien) zowel de condition
humaine als zijn ontologische grond menen te kunnen vinden, dan betekent dit niet
anders dan dat de haat en wanhoop van de zieke jongen ook de onze kunnen worden.
Daarmede ontdekken wij, hoe het bestaan als het uit de stromende verstrooiing tot
zich zelf komt, tegelijk voor zijn niet-zijn, zijn dood, gesteld kan zijn als 'die
Möglichkeit der Unmöglichkeit der Existenz, d.h. als schlechthinnige Nichtigkeit
des Daseins'. Ziekliggend heeft hij dag in dag uit tegen de muur van Meyer liggen
kijken en deze muur wordt hem onbewust een beeld van de dood, die de volstrekte
begrenzing is, de scheiding van het volstrekte, meta-existentiële Zijn, het
ondoorgrondelijke, volkomen andere, de scheiding van de Logos. Hippolyt kiest
vrijwillig de haat, zijn hoogmoed verwerpt de deemoed, de Goedheid, het goddelijk
Licht.
***
Buytendijk heeft met deze merkwaardige en oorspronkelijke studie het verschijnsel
Dostojewskij op een nieuwe wijze belicht. Langs existentieel-philosophische weg
heeft hij opnieuw en duidelijk aangetoond, dat 'voor Dostojewskij het menselijk zijn
in alles, in elke goedheid en boosheid uiteindelijk slechts uit zijn oorsprong te verstaan
is, uit zijn schepping naar Gods beeld en gelijkenis en uit zijn val door hoogmoed
en opstandigheid'.
Wie zich de moeite geeft dit niet gemakkelijk te lezen en te verstane boekje met
zijn eigenaardige terminologie aandachtig en herhaaldelijk te bestuderen, zal zich in
menig opzicht innerlijk verrijkt voelen. Dat wat we zijn eindconclusie mogen noemen
legt Buytendijk ongeveer vast op een der laatste bladzijden, waar hij schrijft: 'Het
(anthropologisch- existentiële standpunt) onderstelt wel een menselijke natuur,
waardoor
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de menselijke geschiedenis bepaald wordt, maar tevens een transcendentele grond
voor deze natuur, die echter niet begrepen kan worden als een metaphysische
algemeenheid, feit of idee. In de geschiedenis van de mens is er iets gebeurd, dat
door het christelijk geloof de val in het kwaad en de verlossing hiervan wordt
genoemd. Deze historische existentiële grond is nooit op zich zelf in de concreetheid
van een persoonlijk bestaan aantoonbaar, maar wij ontdekken hem door de
onmogelijkheid de vrijheid der laatste beslissing uit de menselijke natuur alleen te
verklaren'.
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Naar een atomische definitie van de lengtestandaard
door Fr. Elliott S.J.
ONDER de slachtoffers der Franse Revolutie was er een dat niemand lang betreurde:
het oude stelsel van maten en gewichten. Verschillend van streek tot streek,
onnauwkeurig bepaald en niet tot elkaar te herleiden, waren zij juist goed om het
bedrog in de handel te bevorderen. In 1790 besloot de Constituante de talloze maten
en gewichten van het Ancien Regime door één nieuw en rationeel stelsel te vervangen.
In een bevlieging van revolutionnaire romantiek decreteerde zij dat de lengtestandaard
door de omtrek van de aardbol zou worden voorgesteld.
Terwijl de 'Academie des Sciences' het nieuwe stelsel bestudeerde, voerde een
groep aardrijkskundigen de meting uit van de meridiaan-boog tussen Duinkerken en
Barcelona. Het tienmiljoenste deel van een kwart meridiaancirkel zou de 'meter'
heten en werd voorgesteld door de afstand tussen de uiteinden van een platina staaf,
bewaard in het nationaal archief. In de loop der XIXe eeuw wezen nieuwe
meridiaan-metingen uit dat de 'meter' van het archief, een half tiende millimeter
korter was dan het tienmiljoenste van het kwart meridiaan. Later bleek de fout een
kwart millimeter te bedragen. De aardbol als lengtestandaard te gebruiken was weinig
practisch. Het was toch ondoenlijk om na iedere verbeterde meridiaanmeting, alle
modellen van de meter over de wereld verspreid, evenredig te corrigeren; vooral daar
de methoden om de modellen van de meter onderling te vergelijken veel nauwkeuriger
en zekerder waren dan de meridiaanboogtriangulaties.
De eerste bepaling van de meter als breuk van de aardmeridiaan, overleefde de
eeuw niet. In 1889 besliste een Internationaal Congres, dat voortaan de 'meter' niet
meer zou zijn het tienmiljoenste van een kwart meridiaan, doch de afstand voorgesteld
door de platina staaf van het archief. Deze afstand werd met uiterste nauwkeurigheid
door twee fijne lijntjes afgetekend op een nieuwe platina-iridium staaf met ×- vormige
doorsnee, welke voortaan als 'meter-prototype' zou gelden. Al de landen die het
metrisch-stelsel hadden overgenomen ontvingen een kopie van deze standaard.
Ook deze definitie van de meter had nadelen. Het conventionele prototype van de
meter kon nu niet meer willekeurig nagemaakt wor-

Streven. Jaargang 4

610
den; als het eens zoek raakte of erg beschadigd werd, was het onherroepelijk verloren.
Bovendien was de nauwkeurigheid der bepaling beperkt, want de lijntjes die de
meter-lengte aftekenen, doen zich bij sterkere vergroting voor als groefjes, waarvan
de grenzen lastig zijn waar te nemen.
De destijds bereikte nauwkeurigheid was echter niet te onderschatten. Door de
meridiaanmetingen was de omtrek der aarde op 3 km na bekend. Latere metingen
herleidden deze fout tot 80 m (1:500.000). De verfijnde microscopische methoden,
waarmee de dertig eerste prototypen van de meter van 1889 werden vergeleken,
lieten maar een tiende-miljoenste als onzekerheid over. Een dergelijke nauwkeurigheid
aangaande de kennis van de aardomtrek zou slechts een speling overlaten van vier
meter.
Op zoek naar een nieuwe en betere definitie van de lengtestandaard stelde Jacques
Babinet in 1827 voor een lichtgolf te gebruiken. In die jaren was de meter nog altijd
bepaald door de aardomtrek, en de natuurkundigen waren zeer bezorgd, dat een
eventuele botsing van de aarde met een komeet, de aardbol zou vervormen, en zo de
lengte-standaard onherroepelijk beschadigen.... of nog iemand zo'n ramp zou
overleven, laat staan zich zou bekommeren om de oude lengte-standaard, lieten zij
buiten beschouwing.
Fizeau, een ander Frans geleerde, méér gedreven door zijn natuurkundig inzicht
dan door bedenkingen die thuishoren in de literatuur van Jules Verne, toonde in 1864
aan dat lichtgolven als een zeer nauwkeurige en practische lengtestandaard kunnen
dienen. Lichttrillingen hebben een volstrekt on veranderlijke golflengte. Iedere
lichtgolf kan men onbeperkt samentellen met de volgende, zonder gevaar door die
optelling enige fout in te voeren. Lichttrillingen kunnen zonder moeite in een
laboratorium verkregen worden, en wat vooral belangrijk is, met uiterste
nauwkeurigheid worden gemeten.
Dit laatste is mogelijk dank zij z.g. interferometrische methoden welke berusten
op het 'interfereren' van golven wier lengte bijna gelijk is. Interferentie van
geluidsgolven wordt aangewend bij het stemmen van een orgel: wanneer twee pijpen
dezelfde toon moeten geven, doch niet juist even hoog klinken, hoort men een
zweving, welke zich als een geklop voordoet, dat trager wordt naarmate de pijpen
beter gestemd zijn, en bij juiste instelling geheel verdwijnt. In 1894 voerden Michelson
en Morley de beroemde meting uit, welke de lengte van de meter uitdrukte in
golflengten van het rode cadmiumlicht. De afstand, doorlopen door 1.553.163,5
golflengten van deze rode lichtstraal, ver-tegenwoordigde één meter. Op deze bepaling
berusten nog steeds alle
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nauwkeurige lengtemetingen voor het wetenschappelijk onderzoek en industriële
laboratoria. De fout, gemaakt in de meting van Michelson, was van de grootte van
een miljoenste, groter dus dan bij het vergelijken van de platina prototypen. Om als
nieuwe definitie van de meter aanvaard te worden, moest de licht-interferometrische
methode nog verfijnd worden.
Dit vraagstuk werd sinds 1927 in behandeling genomen door de natuurkundigen
van het Amerikaanse Bureau of Standards. Zij onderzochten de mogelijkheid om in
plaats van de rode cadmiumlijn de groene kwikzilverlijn te gebruiken.
Kwikdamplampen zenden een zeer intens licht uit met violet-groene kleur. Zulke
lampen worden wel eens aangewend voor weg verlichting, of voor bestraling of
ontsmetting met ultra-violetlicht. Door een prisma gezien, wordt dat licht o.m. gesplitst
in een violette, een groene en een gele lijn. De groene lijn met haar golflengte van
0.0005461 mm scheen wel de meest geschikte lichtstraal te zijn, welke als
lengtestandaard kon dienen. Ze is tienmaal intenser dan de rode cadmiumlijn, en
bovendien is het oog zeven maal meer gevoelig voor die groene kleur dan voor rood,
zodat men er zeventig maal nauwkeuriger metingen mee kan uitvoeren. Verder is
het voor de juistheid der meting noodzakelijk de lijn zo smal en scherp mogelijk te
maken.
In dat opzicht had de cadmiumlijn een groot nadeel: ze werd voortgebracht door
electrische ontladingen verwekt in dampen van gloeiend cadmiummetaal. Welnu,
verhitting brengt een sterke agitatie der atomen teweeg, en dit maakt de lijn breder.
Wanneer een atoom zich naar de waarnemer toe beweegt wordt de golflengte van
het uitgezonden licht iets korter, wanneer het zich verwijdert iets langer; evenals het
geronk van een naderend vliegtuig hoger schijnt dan gewoon, en als het voorbij is
lager klinkt. Als nu het licht van snelbewegende atomen door een prisma
waargenomen wordt, werken die kleine verschillen in golflengte storend. In plaats
van een fijne scherpe lijn, vertoont het een iet of wat breed bandje, met onscherpe
randen. Dan staat de physicus voor dezelfde moeilijkheid als een stemmer die de
toonhoogte zou willen beoordelen van een zwerm vliegtuigen die in alle richtingen
boven zijn hoofd kruisen. Om er uit wijs te worden, zouden de vliegtuigen zo
langzaam mogelijk moeten vliegen.
Bij kwikzilver is het nu juist mogelijk de storende invloed van de agitatie der
atomen sterk te onderdrukken. Het hoeft niet, zoals cadmium, verwarmd te worden,
integendeel; ver beneden nul graden af gekoeld, levert het nog voldoende dampen
om er electrische ontladin-
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gen in te verwekken. Bij die zeer lage temperatuur is de beweging der atomen veel
geringer en de verkregen lichtband dus veel scherper. Hier komt nog bij dat het
kwikzilveratoom bijna dubbel zo zwaar weegt, en zich dus bij eenzelfde temperatuur
minder vlug beweegt dan het cadmiumatoom.
Restte nog een oorzaak waardoor de lijnen van het kwikzilver-spectrum, zoals
trouwens die van het cadmium, breed en onscherp worden. Beide metalen worden
in de natuur gevonden als een mengsel van verschillende 'isotopen': acht voor het
cadmium en zeven voor het kwikzilver. De isotopen van een element bezitten dezelfde
kernlading, dus hetzelfde atoomnummer, en vertonen ook alle juist dezelfde
scheikundige eigenschappen; zij onderscheiden zich echter door een gering verschil
in atoomgewicht. Hiermee hangt samen dat dezelfde spectraallijnen door elk van
hen uitgezonden, een weinig van elkaar afwijken; het gezamenlijk effect van die
afwijking is nogmaals een verbreding van de lijn door dampen van het mengsel
uitgezonden. Een volledig scherpe lijn wordt slechts verkregen door een lichtbron
gevormd uit één enkel isotoop.
Daar de isotopen van een element in al hun physische en chemische eigenschappen
nagenoeg geheel gelijk zijn, is het uiterst lastig ze van elkaar te scheiden, laat staan
volledig zuiver in handen te krijgen. Het is ongeveer hetzelfde als frankstukken naar
hun gewichtsverschil te willen sorteren, door middel van een kruideniersweegschaal.
De enige doeltreffende weg om een zuiver kwikisotoop te verkrijgen, was het te
'maken'. In de laatste tijden bleek dit mogelijk dank zij de transmutatie of omzetting
van een scheikundig element in een ander door middel van een kernreactie. Om een
atoom van een element in een ander om te zetten is het voldoende de kern ervan om
te vormen. Het is immers de lading van de atoomkern die het aantal electronen bepaalt
welke er omheen zullen wentelen en van dit aantal hangen alle scheikundige
eigenschappen van het element af. Het gaat er in het atoom aan toe als in de politiek
van wat wij een democratie plegen te noemen. De kernlading is als de heersende
politieke partij en de mantel-electronen als 's lands bestuur. Het is wel niet de partij
die het land bestuurt - doch de partij bepaalt de samenstelling en de politiek der
administratieve kaders, en determineert zo de tendenz der regering.
De kernreactie waaraan de ingenieurs van het Bureau of Standards dachten, bestond
in de omzetting van goud tot kwik. Door toevoeging van één neutron aan de kern
van een goudatoom, stoot deze een electron uit en krijgt hierdoor een positieve lading
er bij. De kern met 79 ladingen van het goudatoom is nu een kern met 80 ladingen
geworden;
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samen is het aantal electronen tot 80 gestegen, en de eigenschappen van het atoom
zijn geworden die van het element nr 80 uit de tabel van Mendelejeff: d.i. van
kwikzilver.
De nieuwe kwikzilveratomen onderscheiden zich in niets van de andere, tenzij dat
ze alle zonder uitzondering één enkel isotoop vertegenwoordigen. Dit komt omdat
het goud, dat in de natuur gevonden wordt, uitsluitend bestaat uit één isotoop met
197 als atoomgewicht, en wanneer er een neutron met de eenheid als massa in de
kern bijkomt, wordt de massa van het atoom: 198. In de kernphysica kloppen zulke
rekensommetjes altijd perfect; als men tenminste niet te nauw kijkt.
Het meest doeltreffende middel om een atoomkern om te zetten is geweld te
gebruiken (de vergelijking met een democratie gaat nog steeds op). De atomen worden
met een hagel van neutronen beschoten. In 1940 hadden Amerikaanse natuurkundigen
op deze wijze goud gebombardeerd met neutronen vrijgemaakt door de
reuzencyclotron van Californië. Doch bombardementen hebben doorgaans een vrij
slecht rendement. Pijnlijke ondervindingen ontnamen ons alle illusies omtrent de
trefzekerheid van zo'n operatie - ook wanneer de bombardier zogenaamd mikte. De
kans om door een neutronenbeschieting de uiterst kleine kern van een atoom te
bereiken is zeker even gering als de kans om bij een nachtbombardement van een
grootstad juist het stadhuis te treffen; en van mikken op de kern is volstrekt geen
sprake.
Na lang beschieten van het goud (197) verkregen de kernphysici een weinig
getransmuteerd kwikzilver (198), echter juist genoeg om de aanwezigheid ervan te
kunnen opsporen. Een nogal karig resultaat; het zag eruit alsof men vast was gelopen.
De ingenieurs zetten toch taai door. In 1942 kocht het Bureau of Standards 400 gram
goud, en kreeg van de Universiteit van Californië gedaan dat het kostbare klompje
één of meer jaar aan het neutronenbombardement van het cyclotron zou worden
onderworpen. Het ging een transmutatie op grote schaal worden. De oude
middeleeuwse alchimist, wiens geest door het laboratorium voor kernphysica
rondzwierf, zou er echter niet veel van gesnapt hebben. Hij zou wanhopig gepoogd
hebben de nieuwe kabbalistische formules te ontcijferen; maar het toppunt zou hij
toch vinden.... dat ze nu beslist goud tot kwikzilver wilden omzetten.
Doch zover waren de kernphysici nog niet: want toen brak wereldoorlog II uit.
Ook het wetenschappelijk onderzoek werd in de grote oorlogsmachine betrokken.
De toekomst zag er weinig bemoedigend uit. Toch was het juist de oorlog die uitkomst
bracht voor de bereiding van kwikisotoop 198. Bepaalde takken van het onderzoek
hadden steun ontvangen die men voor vredeswerk nooit zou gekregen hebben. Zo
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kwam de studie der kernreacties met recordtempo vooruit. Een hiermee samenhangend
resultaat daarvan was de atoombom - de belangrijke ontdekking echter lag in de
uraniumreactor. Deze bleek een overvloedige en onuitputtelijke bron van neutronen,
en opende hierdoor nieuwe mogelijkheden voor transmutaties.
Toen de oorlog eenmaal ten einde was werd het goud van Californië naar
Oak-Ridge, de atoomstad van de Tenessee-vallei, overgebracht om in de
uraniumreactor te worden getransmuteerd. Na een jaar kon reeds 60 mgr kwikzilver
overgedistilleerd worden uit het goudklompje. Een hele hoeveelheid was dat.
Bedenken wij dat zo'n speldekop kwikzilver even 180 miljoen biljoenen atomen
bevat, alle resultaat van een blinde beschieting. Indien die atomen zo groot waren
als fijn jacht-schroot, zouden zij naast elkaar geplaatst de oppervlakte van de aarde
bedekken.
Deze hoeveelheid was voldoende om een aantal ontladingsbuisjes bij lage druk te
vullen. Wanneer nu een electrische vonk door die buisjes ontspringt zenden zij een
violet-groen licht uit, waarvan de lijnen uitzonderlijk scherp afgetekend zijn op de
spectroscoop. Eindelijk bereikten de onderzoekers het doel van hun inspanning: een
geschikter en nauwkeuriger middel om de lengteëenheid te bepalen dan het platina
prototype.
In de volgende Internationale Conferentie van Maten en Gewichten zal het
Amerikaanse National Bureau of Standards voorstellen de meter te definiëren als
1.831.249,2 golflengten van de groene lijn (5460.7 å) van kwikzilverisotoop 198.
Het kwikdamplampje zal dan een practische lengtestandaard verschaffen in het bereik
van alle laboratoria, en waarvan de nauwkeurigheid die van het prototype zal
overtreffen. Bedenken wij dat de fijne lijntjes getrokken op de platina-meter, op
zichzelve reeds een veertiental golflengten breed zijn.
Indien de aardomtrek kon bepaald worden met dezelfde nauwkeurigheid, als de
natuurkundigen hopen te bereiken in de nieuwe bepaling van de meter, zou er enkel
nog een onzekerheid overblijven van vier centimeter; de afstand tussen Brussel en
Ostende zou dan bekend zijn op de dikte van een cigaretten-blaadje na.
Doch we mogen gerust zijn; die atomische definitie van de lengtestandaard zal
geen enkele van onze gevestigde gewoonten omverwerpen, en onze kleermaker zal
zich nog steeds van zijn oude lintmeter mogen bedienen.
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Rondom Jan Vermeer van Delft
De kinderen van Vermeer
door A. van Peer
Voor de minderbroeder Christinas Kops
IN de donkere dagen voor Kerstmis op 15 December 1675, toen de witte winterzon
schuin aan de hemel de Delftse huizen en pleinen, straten en grachten zette in een
bleke schemerschijn werd Jan Vermeer, zijn baar gedekt met het gildelijkkleed, en
omstuwd door zijn gildebroeders zijn woning aan de Oude-Langedijk uitgedragen
en ter ruste gelegd in de Oude- of St. Hippolytuskerk, in zijn familiegraf voor het
Choor. Voor eeuwig had Vermeer nu afscheid moeten nemen van de stad, die hij
tijdens zijn leven nimmer verlaten en wier naam hij vermaard gemaakt had de hele
wereld over.
Zijn vrouw en elf kinderen liet hij in finantieel zorgelijke staat achter. Niet omdat,
zoals de fabel wil, Vermeer een arm en berooid man zou zijn geweest. In notariële
protocollen heeft men gevonden, dat Vermeer bij zijn overlijden een broodschuld
had van ruim f 800 aan bakker Van Buyten, een schuld van f 442 aan Jannetje Stevens
voor geleverde winkelwaren en dat hij zes maanden vóór zijn dood een lening aanging
van f 1000.
Uit deze posten heeft men geconcludeerd hoe arm Vermeer wel moet zijn geweest.
Doch mijns inziens leggen deze posten juist getuigenis af van de soliditeit van
Vermeers finantiën.
Welke bakker zal een broodschuld laten oplopen tot ruim 800 gulden, terwijl hij
dan tevens nog verklaart, dat hij tot verdere levering bereid is? En welke
winkelhoudster schiet 442 gulden aan waren voor, als zij weet, dat zij nooit betaald
kunnen worden? Geen geldschieter zal aan een arm en berooid man met elf kinderen
de toentertijd kapitale som van 1000 gulden hebben geleend, als hij niet wist, dat
deze som door tegenwaarde gedekt was. Juist de zekerheid, dat al deze schulden
waren gedekt, verschafte aan Vermeer zo'n groot crediet.
Vermeer was ingetrouwd bij zijn schoonmoeder, de zeer goed gesitueerde Maria
Tins, wier enige erfgename zijn vrouw was. Hij zelf behoorde van huis uit zeker niet
tot de paupers. Hij kwam voort uit de handeldrijvende middenstand en was niet
geheel van aardse goederen verstoken. In het hart van de stad, in het huis Mechelen,
op de hoek van de Markt en de Oudemanhuissteeg had zijn vader een kunsthande
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gedreven annex herberg. Dit huis was hem als erfenis vanwege zijn ouders
aangekomen en bracht hem een huur op van 180 gulden per jaar. Toen zijn moeder
gestorven was regelde hij haar bezittingen met zijn zwager Van der Wiell. Vermeer
nam ten zijne laste alle lasten en schulden van die boedel, terwijl hij alle inschulden
daaruit ten zijne profijte zou mogen opeisen. Ook aangaande de erfenis van zijn
zuster Geertruyt treft hij een regeling met zijn zwager Anthony van der Wiell. Alles
wordt hem voldaan, behalve 648 gulden, een beduidend bedrag voor die dagen, die
zijn zwager hem nog schuldig blijft.
Hoewel de familie Vermeer door het kapitaal van de moeder Maria Tins,
gesepareerde huisvrouw van Reinier Bolnes, altijd welstand heeft gekend, blijkt, dat
enige jaren vóór de dood van de schilder de familie in zorgen geraakte.
Catharina Bolnes, Vermeers vrouw, licht ons daaromtrent in. Toen na de dood
van haar man de schuldeisers haar besprongen, verzocht zij op 30 April 1676 aan de
Hoge Raad mandement van cessie. In dit verzoekschrift zegt zij: 'hoe dat zij suppliante
belast zijnde met elf levende kinderen vermits de voorn, haar man gedurende deze
oorlog met de Koning van Frankrijk, nu enige jaren herwaarts, zeer weinig of bijna
niets hebbende kunnen winnen. Ook de kunst, die hij had ingekocht en waarmede
hij was handelende met zeer grote schade heeft moeten uit zijn handen smijten tot
alimentatie der voorsz. zijnen kinderen; daardoor dan zoverre is geraakt in verloop
van schulden, dat zij suppliante niet machtig is al haar crediteuren (die geen regard
willen nemen op het voorz. haar groot verlies en kwade fortuin door de voorz. oorlog
gecauseerd) te voldoen'. De brieven van cessie worden haar verleend. Hierbij doet
zij afstand van haar gehele boedel ten gunste van haar crediteuren. Door Schepenen
van Delft wordt als curator aangesteld de bekende natuurkundige Anthony van
Leeuwenhoeck.
Het afstand doen van haar gehele boedel ten gunste van de crediteuren is een wel
overwogen daad geweest, om te redden wat er te redden was. Onder de negen
crediteuren, die hun geld opeisen, staat haar moeder bovenaan, zij noemt zich de
principaalste.
Vóór de algehele boedelafstand had de Weduwe Vermeer aan haar moeder reeds
een belangrijke cessie gedaan1) in mindering van hetgeen zij aan haar moeder schuldig
was, n.l. 'een stuck schilderie geschildert by de voorn, haere man zal.r waerin wert
uytgebeeldt de schilderconst' (tegenwoordig noemt men dit stuk 'Het Atelier')2).
Vervolgens de

1) Notaris J. Vos. Den Haag 27 Febr. 1676. G.A. Den Haag.
2) Later ontstaat over deze transactie een meningsverschil met de curator van Leeuwenhoeck.
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revenues van een boerderij onder Schoonhoven, van vijf morgen land onder
Oud-Beierland en een lijfrente van 200 pond 's jaars.
Na de algehele boedelafstand aan crediteuren verhoogt haar moeder beduidend
de vorderingen en eist van haar dochter terug al het geld, dat zij in de loop der jaren
zo mildelijk aan het gezin Vermeer geschonken heeft. Doch tot algemene erfgenamen
van haar na te laten goederen stelt zij aan 'alle de kinderen, dewelcke by haer dochter
Catarina Bolnes ende haere Swager Sinjeur Johannes Vermeer zal.r zijn geprocreëert'.
Haar dochter zelf krijgt slechts haar gerechte zesde part3).
***
Uit het request aan de Hoge Raad om mandement van cessie blijkt dus, dat de oorlog
van het rampjaar 1672 de oorzaak is geweest van de zorgelijke finantiële toestand
van de familie Vermeer. Opdrachten aan de schilder bleven uit en de handel in
kunstwerken lag stil. Ook de moeder Maria Tins maakte een zware tijd door. Haar
inkomen bestond grotendeels uit huur van huizen en landerijen. En daar haar
landerijen lagen onder Gouda, Nieuwkoop en Oudewater stonden deze door de
inundaties van de Waterlinie blank. De pachters konden hun huur niet opbrengen.
Als in 1676 nieuwe pachtovereenkomsten worden gesloten, wordt dan ook drie jaren
pacht kwijtgescholden. De geldelijke zorgen werden dus vooral veroorzaakt door
gebrek aan contanten.
Toen Vermeer gestorven was bleef zijn vrouw met elf kinderen achter. In het
begrafenisboek van de Oude Kerk te Delft staat achter de inschrijving van zijn
begrafenis, dat de overledene 8 minderjarige kinderen achterliet. Hieruit volgt dat
bij zijn dood slechts drie zijner kinderen meerderjarig waren. Van vele dezer kinderen
vermelden de archieven niets, zelfs hun namen zijn onbekend. Zeven zijn er
betrekkelijk vroeg gestorven. In 1713, toen de oudste 59 jaar kan zijn geweest waren
nog slechts vier dochters n.l. Maria, Aleydis, Geertruy en Catharina en de jongste
zoon Ignatius in leven.
***
Het oudste kind was de dochter Maria. Hoewel de doopboeken van de Jezuïeten-statie
uit die jaren ontbreken, kan men toch veilig aannemen, dat zij daar gedoopt is, omdat
uit de kerkelijke registers van latere datum blijkt, dat de familie Vermeer er kerkte.
Over de doop stond als meter haar grootmoeder Maria Tins. In haar testament gedenkt
deze haar 'pille' met f 200 boven de andere kinderen van Vermeer. Ook de oudtante
Cornelia Tins bedacht in haar testament dit

3) Notaris Hendrick Terbeeck van Coetsfelt 25 Sept. 1676. G.A. Den Haag.
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kind rijkelijk. Deze oudtante was een klopje. Daar klopjes niet mochten testeren,
verzocht zij aan de Staten van Holland en West-Friesland om vrij over haar roerende
en onroerende goederen te mogen beschikken. Ofschoon het niet gebruikelijk is,
zeggen de Staten, geven zij permissie. De Goudse notaris Straffintveld laat zij op 28
Januari 1661 ontbieden. En de klerk, die haar testament opstelde, schreef: 'In den
Name Godes Amen. In den jare ons Hr. dusent ses hondert een ende sestich de 14de
Indictie op den 28 dach der maent January de clock ontrent zes uyren nae de middag
compareerde etc. de eerbare Juffr. Cornelia Thins bejaerde dogter poortersse de stat
Goude my Notario bekent, sieckelyck van lichaem op een stoel by de vier sittende
nochtans haer verstant, rede ende memorie wel hebbende ende gebruyckende ende
zoo uyterlyck blycken mochte, dewelck ten opsigte van de sekerheyt des doots ende
onseckere uyre vandien zeide van meeninge te zijn op de successie van heure
tydelycke goederen testamentairlyck te disponeren'.
Na enkele schenkingen aan de Goudse armen, haar dienstmaagd, enige bevriende
klopjes en 'Noch aan lepelen (drinken) sestich gulden ter behouve van de Jongmans,
die haer doode lichaem ter aerde sullen dragen', en na het dochtertje Lysbeth Jans
Vermeer een lijfrente van zestig gulden en 15 stuivers 's jaars geschonken te hebben
gaat haar testament aldus verder: 'Item, legateerde nog aan Maria Jans Vermeer mede
dochtertje van dezelfde Catharina Bolnes een woning met omtrent tien en een halve
morgen land, liggend in Bonrepas omtrent Schoonhoven, zijnde leen en te leen
gehouden van de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland, daartoe gebruikend
haar openbrief van octrooi door haar gekregen van de Staten van Holland en
West-Friesland in dato 28 Mei 1658'.
Maria Tins, die verwittigd was van de ziekte van haar zuster, kwam uit Delft naar
Gouda over. Het blijkt, dat zij zich niet kon verenigen met de schenking van Bon
Repas aan Maria Vermeer. Op 1 Februari, vier dagen later, verschijnt wederom de
notaris en wordt Bon Repas overgedragen aan Catharina Bolnes, Vermeers vrouw,
'zonder dat Maria Jans Vermeer daeraen eenig prerogatieve ofte voordeel sal genieten'.
Dit kan alleen op zakelijke motieven hebben berust. Maria zelf was nog maar een
kind van zeven jaren en van enige onaangename verhouding tussen grootmoeder en
kleinkind is nergens sprake.
Het landgoed Bon Repas4) is gelegen onder de Gemeente Vlist, tussen de Vlist en
de provincie Utrecht. Het omvat een woning met

4) Witkamp, Aardrijkskundig Woordenboek.
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9½ morgen land. Ook de polder van nagenoeg 300 bunders oppervlakte, waarin dit
landgoed gelegen is, draagt dezelfde naam. In vroegere tijden vormde deze landen
een afzonderlijke heerlijkheid. Over de benaming van deze heerlijkheid, Bon Repas,
gaat in de volksmond de volgende legende. Eens behoorde dit landgoed aan de Graaf
van Chatillon. Deze heer gaf bij zekere gelegenheid zo'n overvloedige maaltijd, dat
de opbrengst van het landgoed er door werd verslonden en voortaan naar deze
copieuze maaltijd 'Bon Repas' werd geheten. In het jaar 1562 was het landgoed aan
de familie Tins gekomen en bijna honderd jaar later bij de dood van Cornelia Tins
komt het aan de familie Vermeer, waaraan het ruim zestig jaren lang zou blijven.
Het Repertorium op de Lene5) vermeldt, dat het landgoed op 11 April 1661 kwam
'aan Catharina Bolnes oud 30 jaar bij dood ende makinge van Cornelia Thin'. Voorts
vermeldt het register op de Lenen ook nog, dat Jan Vermeer voor zijn vrouw in de
handen van Jan de Witt de leenhulde deed: 'Ende voor de voorn. Catharina Bolnes
heeft hierin ons hulde, eed ende manscap gedaen de voorn. Joh. Vermeer haer man
ende voogt in handen van onse lieve ende getrouwe Raadspensionaris Johan de Witt
als stadhouder ende registermeester van onze lenen'.
Toen Maria Vermeer 20 jaren oud was, huwde zij de Delftse lakenkoopman Joannes
Cramer. Deze was een zoon van de lakenbereider Gillis Cramer, die woonde in het
huis 'De Blauwe Hand' aan de Verwersdijk. De familie Cramer behoorde tot de
welgestelde burgers van Delft, want toen Sinjeur Cramer Sr. op 3 Februari 1681 door
een pater Jezuïet was bediend, stierf hij kort daarop en werd in de Nieuwe Kerk op
het Choor begraven in zijn eigen graf. Dit getuigt van zijn welstand. Het Choor was
de begraafplaats voor de goed gesitueerde burgers. Na de dood van de vader zette
Maria's man Joannes Cramer de zaak in 'De Blauwe Hand' alleen voort, nadat zijn
broer Dominicus naar Rotterdam was vertrokken. Uit hun huwelijk zijn verscheidene
kinderen geboren en gedoopt in de Jezuïetenstatie, waarbij de grootmoeder Maria
Tins als meter optreedt. Hun dochter Beatrix werd klopje en stierf 27 Augustus 1717,
slechts 34 jaren oud, op het Delftse Bagijnhof.
Catharina Bolnes, Vermeers vrouw, had na de dood van haar moeder Delft verlaten
en zich te Breda gevestigd. Uit een request aan de Goudse burgemeesteren blijkt,
dat zij te Breda in behoeftige omstandigheden verkeerde. In 1684 richt zij een verzoek
aan de Edelachtbare

5) Algem. Rijks Archief, Den Haag no 227.
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Heren Burgemeesteren der stad Gouda6). Zij zegt in dit request, dat zij bij het
overlijden van haar man is achtergebleven met elf kinderen, dat zij nu te Breda woont
en weinig middelen heeft. Daar deze toestand nu reeds acht jaren heeft geduurd, is
zij in een zodanige staat geraakt, dat het niet mogelijk is nog acht kinderen zonder
assistentie te kunnen onderhouden. Voornamelijk haar dochter Geertrui baart haar
vele zorgen. omdat dit kind 'van God de Heer soodanich met siekte is besocht, dat
sij niets kan winnen'. Vervolgens herinnert zij de burgemeesteren eraan, dat haar
voorouders een aanmerkelijk kapitaal hadden achtergelaten, waarvan de rente elk
jaar aan de huiszittende armen moest worden uitgedeeld. De rente van dit kapitaal
moest worden uitgedeeld 'ter presentie ende consent van de naaste vrinden ende
erfgenamen'. Catharina Bolnes zegt, dat zij die penningen ten hoogste van node heeft
en herinnert eraan, dat haar tante 10 honderd gulden gegeven heeft met de bepaling:
'dat de schamele vrinden van haer testatrices bloede altijt geprefereert sullen wesen
voor de andere armen'. De burgemeesters van Gouda verlenen haar de toelage. In
1687, na drie jaren, vraagt zij opnieuw aan. In Juni van dat jaar wordt het haar
wederom toegestaan. Zij woonde toen nog steeds te Breda. Doch op het einde van
dit jaar vertoeft zij te Delft. Het vermoeden bestaat dat zij met de Kerstdagen haar
dochter een bezoek bracht. Zij werd hier ernstig ziek. In de registers7) der
Jezuïetenstatie staat vermeld, dat werd bediend op 30 December 1687, 'Domicella
Catharina Bollenes', door Pater Philippus de Pauw. Kort daarop is zij overleden. Het
Begrafenisregister van de Oude Kerk te Delft zegt, dat op 2 Januari 1688 is begraven
Catharina Bolnes wed. van Johan Vermeer. Zij werd uitgedragen uit het huis van
haar dochter 'De Blauwe Hand' aan de Verwersdijk. Een kanttekening vermeldt nog,
dat 12 dragers haar droegen en dat zij vijf minderjarige kinderen achterliet.
***
De oudste zoon van Vermeer heette naar zijn vader Jan Vermeer. Rond het leven
van deze jongeman Jan Vermeer II hangt een even geheimzinnige sluier als rond het
leven van de vader. Op zeer jeugdige leeftijd, nog vóór zijn meerderjarigheid, trouwt
hij met Anna Frank. Hij vestigde zich te Rotterdam, want blijkens de doopboeken8)
der R.K. Gemeente wordt hen daar op 25 October 1688 een zoon geboren, Jan
Vermeer III. Als doopgetuigen traden op Antony van Wichelen en Maria Catryna
de Vlieger.

6) Gem. Archief Gouda, Requestboek 1683-1695.
7) R.K. Pastorie Burgwal, Delft.
8) Gem. Archief Rotterdam.
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Toen zijn moeder Catharina Bolnes te Delft was overleden, komt Jan Vermeer II als
oudste zoon in het bezit van het landgoed 'Bon Repas' onder Schoonhoven. Daar hij
nog minderjarig is legt de Haagse Notaris Terbeeck van Coetsfelt voor hem de leeneed
af9). Kort daarop verlaat hij Holland en trekt naar het buitenland. Ruim dertig jaren
vertoeft hij buitenlands zonder enig bericht van zich te laten horen. En ook nadien
is nooit enig bericht van hem in het vaderland gekomen. Of zijn vrouw Anna Frank
in de kraam gebleven is of met hem is meegetrokken? Zeker is, dat hun kind Jan
Vermeer III bij zijn tante Maria Vermeer en zijn oom Joannes Cramer te Delft werd
opgevoed. In een acte van vijf jaren later wordt hij het 'verlaten kind' genoemd. Uit
de testamenten van zijn grootmoeder vernemen wij dat zijn vader studeerde. Liep
hij college aan een buitenlandse universiteit, zoals dat onder de katholieken van die
dagen gebruikelijk was of maakte hij een kunstreis door Frankrijk en Italië?
Zijn oom Willem Bolnes was in bezit geweest van vicariegoederen uit de kerk
van Schoonhoven. Na zijn dood gaf zijn moeder deze goederen aan haar kleinkind
Jan Vermeer (II). Zij diende daarom een verzoek in aan de Staten van Holland en
West-Friesland10). Zij verklaarde daarin, dat zij 'als wettige ende eenige patronesse
van seeckre vicarie gefundeert inde kercke der stede Schoonhoven op St. Laurens
ende Barbara altaer, nu sijnde comende te vaceren door doode van haer comparantes
soon z.r Willem Bolnes, deselve vicary te hebben geconsereert, gelijck sij consereert
bij desen op haeren neeff Johannes Vermeer soon van haere dochter Catharina Bolnes
ende haeren swager Johannes Vermeer Zr in sijn leven constrijck schilder gewoont
hebbende binnen de stadt Delft'.
Uit een later testament11) spreekt haar bezorgdheid voor de studie van deze
jongeman. Zij zegt: 'doch of binnen de voorsz. tijdt Johannes Vermeer sijne studie
op het incoomen van de Vicarye goederen gefundeert op St. Barbara ende Laurens
Autaer inde Kercke tot Schoonhoven hem bij de voorsz. Testatrice geconsereert niet
en soude connen vervolgen', dat dan zijn voogd mr. Van der Eem hem uit andere
penningen kan bijstaan.
De toelage aan Catharina Bolnes en haar kinderen gegeven door de Goudse
Weesmeesters hield in 1690 op. Haar schoonzoon Joannes Cramer vraagt weer voor
drie jaren de toelage aan, en als reden geeft hij op, dat er nog een ongelukkig kind
is van Catharina Bolnes en een

9) A.R.A. Den Haag. Repertorium der Lenen.
10) Not. Terbeeck van Coetsfelt. Den Haag 26 Sept. 1676.
11) Not. Terbeeck van Coetsfelt Den Haag 6 Jan. 1677.
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kleinkind. De Weesmeesteren stellen een onderzoek in en vonden, dat het gebrekkige
kind al voor vier jaren was gehuwd en dat dus haar man de verplichting had voor
haar te zorgen. Tevens vonden zij het onredelijk, dat de Goudse Weesmeesters een
verlaten kind van Delftse ingezetenen onderhielden. De toelage werd daarom door
Burgemeesteren niet toegekend.
De kinderen van Vermeer wilden in het jaar 1706 het familiebezit 'Bon Repas'
onder Schoonhoven verkopen. Voor de kleinzoon Jan Vermeer III vraagt zijn oom
Joannes Cramer authorisatie aan het Gerecht van Delft12). Daar de Heren Staten geen
toestemming gaven, is de verkoop niet doorgegaan. Jan Vermeer III was bij zijn oom
Joannes Cramer in het lakenbedrijf opgeleid. In het jaar 1714 treedt hij te Leiden in
het huwelijk13). Zijn ondertrouwakte vermeldt, dat hij te Rotterdam geboren,
lakenwever van beroep was en dat hij woonde in de Haarlemmerstraat. Hij huwde
er Elisabeth de Roo, die te Delft geboren werd en nu woonde in de Koesteegh te
Leiden. Uit dit huwelijk zijn, blijkens de katholieke doopboeken te Leiden,
verscheidene kinderen geboren. Een jaar voor dit huwelijk hadden de kinderen van
Vermeer nogmaals getracht het familiegoed 'Bon Repas' te verkopen. Aan Franciscus
de Bie, advocaat voor het Hof van Holland, geven zij per notariële acte volmacht14)
tot verkoop van het landgoed.
Uit deze volmacht weten wij dat er nog 5 kinderen van Vermeer in leven zijn n.l.
Maria, Aleydis, Geertruy, Catharina en Ignatius benevens twee kleinkinderen Jan
Vermeer en Catharina Hosperius.
Ook nu geven de Staten geen toestemming. De reden hiervan zal wel geweest zijn,
dat Jan Vermeer II, wanneer hij in het vaderland zou terugkeren, zijn rechten kon
opeisen. Eindelijk 25 Juni 1720 krijgt Jan Vermeer III, oud 32 jaren, wonende te
Leiden, 'bij presumtie van sijns vaders dood, die ontrent 30 jaren uitlandig geweest
soude zijn, sonder dat er van hem eenige tijding gekomen is', het landgoed op zijn
naam15). En het jaar daarop 19 Juni 1621 wordt het overgedragen aan Aart Corevaar
'bij opdracht van de kinderen Vermeer'. Precies 60 jaren lang was 'Bon Repas'
familiebezit geweest van de Vermeers.
***
Van de zoon Ignatius Vermeer weten wij slechts dat hij het jongste kind was. Toen
de vader stierf was hij nog zeer jong, want toen zes weken na de dood van de schilder
een inventaris van zijn huis werd

12)
13)
14)
15)

A.R.A. Den Haag Camerboek v.d. Stad Delft 1698-1719.
Ondertrouwacten te Leiden Gem. Archief op dato 30 Juni 1714.
Not. Hugo Francois van Aken Den Haag. Gem. Archief Den Haag.
A.R.A. Den Haag Repertorium op de Lenen.
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opgemaakt, trof men in de kookkeuken nog de kinderstoel aan. De familie Vermeer
is zeker goed bekend geweest met de paters Jezuïeten. Hun schuilkerk en woning
grensden aan het huis van Vermeer. Blijkens de kerkelijke registers ging de familie
er ter kerke en evenals verscheidene andere Delftenaren uit die tijd noemde zij een
van haar kinderen Ignatius, naar de stichter der Jezuïetenorde.
***
Beatrix Vermeer was in het huwelijk getreden met Johannes Christophorus
Hosperius16). Beiden zijn waarschijnlijk vroeg overleden, want hun dochtertje Elisabeth
Catharina Hosperius werd toen zij drie jaren en acht maanden oud was, opgevoed
bij haar oud-tante Aleydis Magdalena van Roosendael, een Haags klopje, dat haar
laatste levensjaren sleet op het Delftse Bagijnhof. Zij werd bij de dood van haar
oud-tante haar algemene erfgenaam.
Dit klopje van Roosendael was een van de twee kleindochters van de Goudse
burgemeester, mr Jan Jacobsz van Roosendael, die zeer bekend is in de historie van
de opkomst der Republiek en die met recht gesteld wordt onder de eerste grondleggers
der Hollandse Vrijheid17). Door zijn beleid schaarde Gouda zich het eerst van alle
Hollandse steden onder Oranje. Vóór de val van Den Briel stond hij reeds met de
Prins in schriftelijk contact en ontving vanuit Dillenburg brieven van hem. P.C. Hooft
zegt omtrent hem18): 'dat veel van de geenen, die het geluk der vermaardheid te beurt
viel, nog hebben, nog eenige hunner naecoemelingen 't loon hunner verdiensten
genooten. Dit laatste hebben sijne nakomelingen maar al te wel ondervonden, want
naer van Rosendaels dood, den ondergang van zijn aloud geslagt door de herstelde
vrijheid begonnen is, dewijl die in 't kort door haar aankleeving aan de Catholyke
Religie, die zij van haar voorouders ontfangen hadden, buiten alle Regeering ende
andere ampten gesteldt, bijna geheel ten ondergebragt zijn. Hij hadt de vrije Oeffening
van Religie zoo wel voor de protestanten als catholieken bedongen, ende mede in
de vergadering der Staten vastgestelt, zooals aanstonds zal blijken ende had nooit
kunnen gelooven met zoovele deftige voorstanders der vrijheid, dat zijne medeburgers
voor welkers vrijheid van gemoed hij zijn goed ende bloed gewaagt hadt, naderhandt
zijne nakomelingen, voor dankbaarheid buiten alle Regeering ende ampten zoude
stellen, ja zelfs beletten de oeffening van de Godsdienst hunner voorouders'.

16) Noch hun huwelijk, noch enig ander gegeven heb ik van hen kunnen vinden.
17) I. Walvis Beschrijving der stad Gouda.
18) P.C. Hooft, Nederlandsche Historie, 6de boek pag. 224.
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Op een andere plaats zegt Hooft19): 'Als men nu opmerkt, dat Gouda onder d'eerste
steeden is geweest, die het Spaansche Juk afwierpen ende dat Mr Jan Jacobszn het
voornaamste bewind in handen had, daar d'andere regenten gansch niet Prins gezindt
waren, soo als ook boven aangehaalt is, ziet men klaar, dat hij geen gevaar van goed
of lijf, nog ook van vrouw en kinderen ontsien heeft ende sig onder de allereerste
aan de Spaanse bloeddorstigheid ende onmenselijke verwoedheid heeft blootgesteld
op een tijd dat genoegzaam alle de omliggende steden nog in de handen der Spanjaards
waren'.
Vergeten en ongeacht leefden zijn beide kleindochters eerst in de schaduw van
een Haagse schuilkerk in de Juffrouw Idastraat als klopjes en later de langst levende
op het Delftse Bagijnhof. Zij besteedden haar nog aanzienlijk kapitaal tot
wederopbouw van de Katholieke Kerk in ons vaderland. De langst levende,
mejuffrouw Aleydis Magdalena van Roosendael, maakte in 't jaar 1703 haar
testament20).
Maar tevoren liet zij per notariële acte vastleggen, dat zij geen eigenlijk klopje
was. Dit werd gedaan met het oog op het plakkaat van 1655 dat het testeren van
klopjes regelde. Dit21) plakkaat stelde de klopjes onder curatele 'tot wering van alle
onbehoorlijke fundatiën'. In haar testament schenkt zij f 100 aan haar nicht Elisabeth
van Dyck, oudste dochter van den E. Bartholomeus van Dyck, klerk van de Raad
van Staten te 's-Gravenhage, f 100 aan haar nicht Anna Maria van Roosendael dochter
van den E. Johannes van Roosendael conrector van de Latijnse School te Gouda, f
100 aan Johannes Vermeer zoontje van haar neef Johannes Vermeer wonend ten
huize van Sinjeur Joannes Cramer, koopman alhier, en tot haar algemeen erfgenaam
benoemt zij Elisabeth Catharina Hosperius, dochter van haar nicht Beatrix Vermeer,
aan haar verwekt door Johannes Christophorus Hosperius, en die sedert haar ouderdom
van drie jaren en acht maanden bij haar inwoont en door haar is opgevoed.
***
Ontroerend is de bezorgdheid voor Vermeers kinderen, die spreekt uit de testamenten
van hun grootmoeder, Maria Tins, eens de gesepareerde huisvrouw van Reinier
Bolnes. Na een zeer ongelukkig en mislukt huwelijksleven, was deze moeder Gouda
ontvlucht en te Delft komen wonen waar Vermeer bij haar introuwt. Nu begon voor
haar een heel nieuw en ander leven. Met Vermeer verschijnt in het leven dezer beide
vrouwen een man, die wel het scherpst contrast vormt met het

19) Ned. Historien boek 21 pag. 25.
20) Not. Jan de Bries, Delft 23 Jan. 1703 A.R.A. Den Haag.
21) Dr Eugenie Theissing Over Klopjes en kwezels bladz. 195.
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brute wreedaardige karakter van Bolnes. Bijna alle werken van Vermeer bezingen
de lof der vrouw. Hij is een late Middeleeuwer genoemd in hoofse vrouwendienst.
De vrouwen op de schilderijen van Vermeer vervullen er nimmer de rol van ornament
en decoratie, doch zij beheersen het vlak. Het interieur rondom haar met zijn voorname
stoffering accentueert haar gratie.
Een nieuwe ongekende wereld moet Maria Tins in de nabijheid van Vermeer zijn
binnengetreden. Deze zielsdiep gekrenkte vrouw, versmaad door haar man, geslagen
en getrapt in het bijzijn van haar kleine kinderen, ten aanschouwen van haar personeel,
veracht door haar zoon, befluisterd en besproken door het kleinsteedse volk, dat
samenliep voor haar deur bij de huiselijke scènes, moet bij Vermeer haar zelfrespect
en eigenwaarde weer teruggevonden hebben. In de opofferende zorgen voor het
kinderrijke gezin van haar dochter Catharina en Jan Vermeer vond zij tot op hoge
ouderdom troost en voldoening. Maria Tins is geboortig van Gouda en haar familie
was verwant aan de regentenkringen van de Hensbeecken, alias van Oudewater, en
van de van Roosendaels, geslachten, die in de stad- en landspolitiek van de 16e eeuw
een rol hebben gespeeld, in het bijzonder de van Roosendaels, die met Prins Willem
I en de andere Oranjevorsten in vriendschappelijke betrekkingen hebben gestaan.
Te Gouda woonde zij op de Haven in het huis 'de Trapges', het ouderlijke huis der
Hensbeecken. Als kind heeft zij hier de geheime bijeenkomsten gevolgd van de
Goudse katholieken, want het ruime huis 'de Trapges' gaf aan een talrijke menigte
gelegenheid om in het geheim de godsdienstoefeningen bij te wonen. Eenmaal is zij
getuige geweest van een nachtelijke inval van de Schout, toen deze een
godsdienstoefening kwam storen22). Op tienjarige leeftijd overleed haar vader. Drie
jaren na dit overlijden hertrouwde haar moeder met Gerrit Gerritsz. Camerlingh, een
zoon van de oudburgemeester van Delft Gerrit Michelsz. Camerlingh. Uit dit huwelijk
was een dochter geboren, Maria Camerlingh, die te Delft gehuwd was.
Toen haar huwelijk was uitgelopen op een scheiding van tafel en bed, vestigde zij
zich met haar beide dochtertjes te Delft, enkele huizen van haar halfzuster af. Uit de
verdeelde boedel bracht zij de voor die tijd kapitale som van ruim f 15.000 mee. En
op de lange lijst van goederen die haar volgden kwam ook voor een handboekje van
Canisius, een aanwijzing, dat haar kinderen bij de Goudse Jezuïeten de
catechismuslessen hebben gevolgd. Te Delft werd zij het middelpunt

22) Crimineel-Vonnisboek Gouda, R.A. 177 fol. 143.
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van Vermeers gezin, aan welke zij al haar moederlijke liefde schonk. Als een
schutsengel stond zij 30 jaren lang over zijn talrijk kroost.
Na de dood van Vermeer herriep zij al haar vorige testamenten en stelt zijn kinderen
als haar uiversele erfgenamen aan. Vier maanden later preciseerde zij haar testament23)
en eist nu, dat haar goederen onverdeeld en onverkaveld zouden blijven tot het jongste
kind 14 jaar zou zijn geworden, terwijl zij haar executeur, Mr Hendrik van der Eem,
haar nichten Aleidis en Cornelia van Roosendael en bijzonder haar dochter, die voor
haar kinderen het meest staat, te 'vigileren', dat zij toch goed acht gelieven te slaan
op hun opvoeding en te zorgen, 'dat zij eenige coopmanschappe ofte eerlycke
hantwerck coomen te leeren, oordelende, dat het getal van haere dochters kinderen
al te groot is omme alle leedich te gaen ende niet by de hand te nemen'.
Voor haar zelf vraagt deze zorgzame moeder niets meer. De minste statie bij haar
begrafenis moest achterwege worden gelaten om onnodige kosten te voorkomen. Zij
begeert slechts in Delft begraven te worden in de Oude Kerk in haar graf, hetwelk
ligt voor het Choor.
In haar laatste levensjaar blijkt het, dat de moeder gekweld werd door angst en
bekommernis omtrent het lot van haar kleinkinderen. Wederom ontbood zij een
notaris en verklaarde, dat zij enige wijzigingen nodig vond in haar testament, omdat
zij vreesde, dat haar landerijen, in Beijerland gelegen, gekomen van haar ouders en
zo zorgvuldig bijeengebracht en bewaard, dat deze landerijen indien zij na haar
overlijden in absolute macht van haar erfgenamen zouden komen, dat deze niet lang
onder hen zouden blijven, 'maer werden verteert, opgegeten, verkogt ende
veralieneert'. Deze landerijen met haar andere goederen mochten niet worden
bezwaard, belast of verkocht, totdat het jongste kind genaamd Ignatius Vermeer
zestien jaar zal zijn geworden.
Haar grootste zorg ging vooral uit naar de vier jongste kinderen: 'expresselijk
begerende, dat tot die tijd toe de vier jongste kinderen van haar dochter uit de vruchten
of de revenues van haar na te laten goederen zullen worden gereed ende gekleed,
opgevoed ende onderhouden in zodanig stiel, nering, ambacht of handwerk als de
executeurs raadzaam zullen vinden'.
Dit waren de laatste testamentaire woorden, die de zorgzame moeder sprak,
woorden vol liefde en bekommernis omtrent het welzijn van haar kleinkinderen, de
kinderen van Jan Vermeer.

23) Notaris Terbeeck van Coetsfelt Den Haag 25 Sept. 1676 en 6 Jan. 1677.

Streven. Jaargang 4

627

Een maatschappijschool voor jongens op katholieke grondslag
door Dr Nic Perquin S.J.
DOOR het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding is een boek
uitgegeven, dat in verband met de op 1 Januari 1950 in werking getreden verlenging
van de leerplicht van groot actueel belang is. Dr W. Bless S.J., J. Courtens, P.J. Rippe
en Drs Clé J.M.H. Souren hebben samengewerkt om een schooltype te ontwerpen,
dat beter dan de gewone 'V.G.L.O.-school' geschikt zou zijn die jongens op te vangen,
die na de lagere school niet overgaan naar scholen voor U.L.O., M.O. of V.H.O..
Aan dit schooltype hebben de ontwerpers de naam 'Maatschappijschool' gegeven.
Deze naam drukt inderdaad goed uit, wat met deze school nagestreefd wordt, nl. aan
de leerlingen een vorming te geven, die gericht is op het zelfstandig leven in de
maatschappij. Zij wil geen beroepsvorming, maar een zo algemeen mogelijke en
harmonische vorming.
De Maatschappijschool is gedacht als een zelfstandige school voor leerlingen die
zes jaar lager onderwijs hebben gehad en zal een tweejarige cursus zijn. Alhoewel
zij in hoofdzaak zal worden bevolkt door leerlingen, die een jaar het onderwijs in de
6e klas der L.S. hebben gevolgd, is er toch geen principieel bezwaar tegen jongens
van 12 jaar op te nemen, die minstens 4 klassen van de L.S. hebben doorlopen.
Zij moet een 'levensschool' zijn, d.w.z. leerstof en oefenstof moeten zoveel mogelijk
'levensecht' zijn en tevens gericht op de voorziening der behoeften, die de leerlingen
naar alle waarschijnlijkheid later zullen gevoelen. Zij moet een 'gemeenschapsschool'
zijn, voornamelijk doordat de leerlingen het samenwerken beoefenen. Zij moet
vervolgens een 'arbeidsschool' zijn, een 'doe-school' en niet in hoofdzaak een
'zit-luisterschool'. En tenslotte is haar taak algemeen-vormend te zijn, d.i. alzijdig
en harmonisch. De godsdienstig-zedelijke vorming, de karakter-vorming, behoort
de kern en de harmoniebrengende factor in program en methode te zijn. De sociale
en de individuele ontwikkeling behoren tot hun recht te komen. Geestelijke, affectieve
en lichamelijke vorming vereisen zorg; zowel kennen als kunnen moeten er
waardering vinden. De gehele leerling moet er worden gevormd (blz. 52).
Wat betreft de werkwijze verenigt de Maatschappijschool zowel het Dalton-stelsel
als het groepsonderwijs, wat betreft de leerstof volgt zij
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zowel de methode der leerstofcomplexen als de projectmethode en die der
belangstellingscentra, ja zelfs ook van het heemgericht onderwijs.
Aan dit plan ontbreekt niet een zekere durf en nog veel minder consequentie. Ook
in de uitwerking ervan, speciaal wat betreft de lichamelijke opvoeding en lichamelijke
oefening, moet het doordachte erkend worden. En toch - hoe spijtig het ook is dit te
moeten opmerken het bevredigt geenszins. Voortdurend heeft men het gevoel: 'er
klopt iets niet' en wanneer men er zich toe zet dit gevoel verstandelijk te
verantwoorden, dan komt men tot de volgende bezwaren.
Vooreerst blijkt het uitgangspunt, waartegen men direct reeds theoretische bezwaren
heeft, in zijn consequenties fataal. Het uitgangspunt is dat het doel der school de
algemene vorming is. Kennisvermeerdering (van geestesvorming wordt in dit boek
niet gesproken) is niet het doel der school, maar zij legt slechts daarop meer het
accent. Een Ambachtsschool behoort het accent te leggen op het bijbrengen van
vakkennis en vakvaardigheid. Lichamelijke opvoeding is algemene vorming met het
lichamelijke als aangrijpingspunt, zij is geen 'vak', zij is een 'aspect' van de totale
vorming. Kort gezegd de Maatschappijschool is opvoeden in schoolverband.
Het hoeft geen betoog, dat wanneer inderdaad de school geen eigen doelstelling
als onderwijs-instituut heeft, maar tout court een opvoedingsinstituut met bepaalde
accent-verleggingen, alles verder vanzelf volgt, zij is dan een soort ge-methodizeerd
huisgezin. Alles wat in het huisgezin zo maar te hooi en te gras, op goed geluk af,
God zegene de greep gedaan wordt of gedaan behoort te worden, wordt nu eindelijk
eens methodisch op orde gebracht.
Volgt men echter deze mening niet, dan zijn de gevolgtrekkingen ook vrijwel
waardeloos. Leest men desondanks toch verder, dan constateert men uit de conclusies,
dat het toch niet zo dwaas was voor het uitgangspunt reeds schichtig te worden.
Immers, wat gaat deze school doen? Enerzijds gewoon lesgeven, zij het gedeeltelijk
in repetitievorm, zij het in Dalton-vorm of volgens de methode van het
groepsonderwijs.
Men gaat weliswaar in het eerste leerjaar van 'de mens als lid van het gezin' uit en
het tweede jaar van 'de mens in verband met het maatschappelijk leven', terwijl men
de leerstof in drie hoofdcomplexen (levensbeschouwing, cultureel en maatschappelijk
leven, de natuur) verdeelt, maar dit zijn zuiver formele constructies, die aan de
leerinhoud alleen het systematische karakter ontnemen, zonder daarvoor in de plaats
een werkelijk levend geheel te plaatsen. Men beschouwe slechts de indeling van de
leerstof van het godsdienstonderwijs. Met
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min of meer succes wordt de openbaringsleer formeel familiaal beschouwd (het doel
van mijn leven: naar het vaderhuis; van de Vader naar de Vader; heilig-heilig-heilig;
de goddelijke Familie, enz.), in feite gaat het om leer-inhouden, die het 'familiale
aspect' ver op de achtergrond stellen; ja niet zelden nauwelijks raken (vgl.: God en
mens tegelijk; Jezus openbaart zich: gaat bouwen aan de grote Godsfamilie; wat
daarvoor nodig was, lijden en dood enz.). Daarbij is het nog de vraag, of de jongens
op deze leeftijd zich voor de verschillende onderwerpen zullen interesseren, omdat
zij over de familie en over de maatschappij gaan. Er wordt trouwens ook niet getracht
hiervoor argumenten te geven.
Waar nu echter niet 'gewoon' les gegeven wordt, maar aan algemene vorming
gedaan wordt, blijkt het programma allemaal dingen te bevatten, die in meer zinvol
verband in de vrije jeugdvorming gedaan worden. Er is sprake van kampvuren, van
het aanleren van knopen en sjorringen, van model-pionieren, van fancy-fairs, van
het inrichten van feestterreinen en tentoonstellingszalen. Ongewild humoristisch heet
het: 'We wensen meer de aandacht te vestigen op de mogelijkheden die schuilen in
het wandelen, fietsen, schaatsenrijden en de zgn. 'verkenningsspelen' (blz. 123), alsof
men daar nog nooit aandacht aan besteed heeft. Het enig nieuwe eraan is, dat datgene,
v/at wij vroeger spel noemden, nu leerstof geworden is.
Er worden ook nog een paar uur in de week uitgetrokken voor het methodisch
profiteren van het 'toevallige'. Het methodische bestaat hierin, dat op bepaalde uren
in de week toevalligheden aan de orde komen: 'elke week vindt een bespreking plaats,
waarbij wordt nagegaan, wat er in de afgelopen week zoal is gebeurd' (blz. 119). Dit
betekent dus, dat wat in de huiselijke kring zo maar gebeurt of behoort te gebeuren,
een methodische 'verbetering' ondergaat.
Wat blijkt hieruit? Dat deze school geen kans ziet om aan algemene vorming te
doen, dan door aan het gezinsleven en de vrije jeugdvorming de activiteiten te ontlenen
en daardoor ófwel doublures te veroorzaken ófwel gezinsleven en vrije jeugdvorming
volkomen uit te hollen. Over enige tijd zal het wel het gemakkelijkste blijken heel
de rompslomp van de gezinsopvoeding over boord te gooien en de jeugdigen
eenvoudigweg te interneren om hen methodisch te leren slapen, eten, baden en wat
dies meer zij.
Men wil de school de gezinsopvoeding in alle opzichten laten aanvullen, omdat
men van mening is, dat de ouders te kort schieten. Dit nu is geen argument, want
blijvende aanvullingen dienen slechts verstrekt te worden voor die dingen, die de
ouders niet kunnen volbrengen. Doet
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men het ook in gevallen, waar de ouders zelf moeten handelen, dan gaat men het
gezinsleven in zijn eigen betekenis aantasten.
Het tweede punt, wat onze aandacht verdient, is deze merkwaardigheid, dat de
opzet van deze school in het geheel geen rekening houdt met de mentaliteit der
jongens, waarvoor zij bestemd is. Héél de opzet verraadt de bedoeling de inschakeling
in het productieproces of de intrede in de vakschool wat te rekken. Wat men daarvoor
vindt, is, behalve een repetitie en bescheiden uitbreiding van de gewone leerstof der
L.S., niets dan een vorm van bezig-houden. Men zal moeilijk kunnen ontkennen, dat
de doorsnee-arbeidersjongen meer dan genoeg van alles heeft, wat niet direct
zakelijk-nuttig is, hij wil werken (d.i. geld verdienen, dus nuttig zijn) of een vak leren
(d.i. om een betere positie te krijgen), hij wil in geen geval geremd worden in die
drang door allerlei bezigheden, die zgn. voor zijn vorming dienen. In zijn vrije tijd,
à la bonheur, maar niet in de werk-tijd, de tijd die de school in beslag neemt, in die
tijd moeten dingen gedaan worden, die zichtbaar van practisch belang zijn. Nu is dit
in het programma van de Maatschappijschool in het geheel niet duidelijk. Zij krijgen
zangles, waarbij uitgegaan wordt van het Gregoriaans, het goede profane en geestelijke
Nederlandse volkslied (Daar was e wuf; O alderbeste Jan Baptist, Kyrie enz.); zij
leren 'rythmische instrumenten' gebruiken als stokjes, hamertjes, flesjes, triangels,
cymbalen, tambourijnen, trommen, belletjes enz.; zij mogen in verband met het
deelproject 'de ontspanning' instrumenten van muziekcorps uit triplex vervaardigen
(met behulp van een mirliton kan de jongen het instrument 'bespelen' en met zijn
kameraadjes een muziekcorps nabootsen); zij mogen illustraties, foto's en
krantenmateriaal verzamelen; zij leren surprises te maken, adventskranzen,
kerststalletjes; zij mogen een rechtszitting 'spelen' en vingerafdrukken maken, een
speelgoedtreintje fabriceren en een douanekantoor (met slagboom).
Deze jongens staan ongetwijfeld op een primitiever niveau dan die der middelbare
scholen, maar op één punt zeker niet - en dat is juist waar het over gaat -, niet op het
punt van zakelijkheid. Elke jongen wil weten, waar zijn werk voor dient, de jongen
uit arbeiderskringen bovendien waarvoor het direct zakelijk dient.
Het gebrek aan begrip voor de mentaliteit der jongens blijkt ten overvloede uit de
onderschatting der schoolprestaties in verband met het algehele ontwikkelingsniveau
der leerlingen. Jongens, die tweemaal op de L.S. zijn blijven zitten, staan
normalerwijze in de algehele ontwikkelingshoogte ver achter bij hun gelukkigere
kameraden, die vlot de hindernissen der L.S. genomen hebben. Het is zeer de vraag,
of de
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chronologische leeftijd een beter indelingsprinciep der leerlingen oplevert dan de
ouderwetse schoolse ontwikkeling.
Er zou over deze poging om een nieuw school-type te ontwerpen nog veel gezegd
kunnen worden. Het bovenstaande geeft slechts aanduidingen van de ernstigste
bezwaren, die er tegen in te brengen zijn.
Het was geen aangename taak een zo negatief oordeel te moeten vellen over de
inzichten van personen, met wie men zich in verschillend opzicht verbonden weet,
maar het heeft geen zin, het is integendeel oneerlijk, niet openlijk ervoor uit te komen,
dat men een poging in een dergelijke belangrijke zaak een mislukking acht en tevens
ook waarom men dat meent. Respect en sympathie mogen de waarheid niet
verdoezelen, zeker niet waar het een algemeen belang geldt.
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De taak van Dwight D. Eisenhower
door Dr A. Thomas
'Do your best to save them'
(Marshall aan Eisenhower).
OP een Zondagmorgen, in December 1941, enkele dagen na Pearl Harbour, werd
Dwight D. Eisenhower bij generaal Marshall, Hoofd van de Algemene Amerikaanse
Legerstaf ontboden. Het was de vierde maal in zijn leven dat hij de 'Chief' zag en
nooit had hij meer dan een paar woorden met hem gewisseld.
Marshall begon, zonder meer, met een twintig minuten lange uiteenzetting te geven
van de haast hopeloze militaire toestand in de Stille Oceaan. Dan vroeg hij plots:
'Wat moet volgens u onze algemene gedragslijn zijn?'
Het eerste wat Eisenhower trof, was dat Marshall geen woord had gerept over een
der belangrijkste factoren van het probleem, met name, het psychologisch effect van
de strijd om de Philippijnen op de Amerikaanse bevolking en op de volkeren van het
Pacifiek-gebied. Het was duidelijk, zo dacht hij, dat iemand die deze factor uit het
oog zou verloren hebben, in de geest van Marshall, niet waardig was de ster van
brigade-generaal te dragen.
Zijn antwoord zou niet misplaatst zijn geweest in de mond van een diplomaat. Het
kwam neer op het volgende: 'De Philippijnen kunnen geen weerstand bieden aan een
ernstige Japanse druk. Maar wij moeten al het mogelijke doen. De Oost-Aziatische
volkeren hebben de ogen op ons gericht. Wanneer wij falen, zullen zij dit wellicht
verontschuldigen, maar zij zullen het ons niet vergeven als wij hen aan hun lot
overlaten. Hun vertrouwen en hun vriendschap zijn ons kostbaar....'.
Daarop zei Marshall eenvoudig: 'I agree with you'. En hij voegde er aan toe: 'Do
your best to save them'.
Nog geen tien jaar later wordt dezelfde man weer met een dergelijke opdracht
belast. Ditmaal betreft het Europa, hetzelfde Europa dat, door de zelfde man, vijf
jaar geleden, ten koste van 'veel bloed, zweet en tranen' werd bevrijd.
Zelden rustte zwaarder taak op menselijke schouders.
Reeds in zuiver militair opzicht schijnt het een waagstuk de defensie van het
Westen te willen organiseren op het ogenblik dat de eventuele aanvaller over twee
honderd goed uitgeruste divisies beschikt, waarvan ten minste de helft voor het
Europees operatiegebied bestemd zijn, terwijl West-Europa daartegenover alles bij
elkaar slechts tien divisies kan stellen.
Weliswaar worden de nodige schikkingen getroffen om deze geringe strijdmacht
binnen het jaar te verdubbelen. Men hoeft echter geen strateeg te zijn om te beseffen
dat er ten minste vijftig tot zestig divisies nodig zijn om er honderd tegen te houden.
En de leek begrijpt zelfs niet
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goed waarop de overtuiging van geallieerde middens steunt, volgens welke een
vijftigtal divisies bij machte zouden zijn honderd divisies, waarvan de gevechtswaarde
bekend is, als het ooit zo ver moet komen, tussen Rijn en Elbe de genadeslag toe te
brengen.
Intussen wordt van de eventuele aanvaller verwacht dat hij lijdzaam zal blijven
toezien op de geleidelijke uitbouw van een strijdmacht die bedoeld is om binnen een
paar jaar te beletten wat thans door een militaire wandeling van drie weken à drie
maanden kan worden bereikt. Dit optimisme wortelt in het vermoeden dat de aanvaller
wel weet dat deze wandeling onvermijdelijk het groot avontuur zou uitlokken waarvan
de uitkomst zeer twijfelachtig is.
Moeilijker nog dan het militair-technisch probleem is de coördinatie der
inspanningen van al de natiën die bij Europa's defensie betrokken zijn. Van deze
natiën, die meestal reeds aanzienlijke militaire praestaties te leveren hebben in verband
met de veiligheid van hun overzeese gebieden, worden nu nieuwe en zware offers
gevergd, waardoor hun economisch en sociaal evenwicht dreigt te worden verstoord.
Tevens wordt van hen gevraagd dat ze het gezag van een opperbevelhebber zullen
aanvaarden en een gedeelte van hun legermacht onder zijn bevel zullen plaatsen.
Zulk een inbreuk op het souvereiniteitsbeginsel werd tot nog toe, in vredestijd, nooit
getolereerd.
Niemand beter dan Eisenhower weet wat dit betekent: 'Geen geschreven akkoord,
waarbij een geallieerd opperbevel wordt ingesteld, kan opwegen tegen nationalistische
overwegingen, in geval voor een van de contracterende mogendheden het uitvoeren
van de beslissingen van dit opperbevel een nationale ramp met zich zou brengen.
Ieder bevelhebber voert in oorlogstijd streng disciplinair gezag uit over al de
ondergeschikteri van zijn nationaliteit en van zijn dienst; elke ongehoorzaamheid,
elke belediging kan hij bestraffen met de middelen die hij passend acht, met inbegrip
van het krijgsgerecht. Maar zulk gezag en zulke macht kan door geen natie aan een
persoon van een andere nationaliteit worden verstrekt. Alleen vertrouwen kan het
gezag van een geallieerd opperbevelhebber zo stevig vestigen dat hij het gebrek aan
wettelijke macht niet hoeft te vrezen'.
'Het welslagen van dergelijke organisaties berust ten slotte op personen.
Staatslieden, generaals, admiraals, luchtmaarschalken en zelfs de bevolking moeten
vertrouwen krijgen in het begrip van het eenheidsbevel en in de leider die dit bevel
voert. Geen bindende overeenkomst, wet noch gewoonte kan zo iets in bijzonderheden
regelen. Alleen in een hoog ontwikkelde zin voor onderling vertrouwen kan dit
probleem zijn oplossing vinden'1).
Alles wijst er op dat de West-Europese mogendheden bovendien de herbewapening
en de actieve militaire medewerking zullen moeten aanvaarden van natiën die gisteren
nog hun eigen bestaan bedreigden, die heden nog steeds een latent gevaar vormen
voor hun nationale welvaart en veiligheid en die - ironie van het lot - vast besloten
schijnen hun medewerking duur te verkopen.

1) D.D. Eisenhower, in Crusade in Europe.
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Alsof al die moeilijkheden nog niet voldoende waren, komt op het psychologisch
ogenblik een vlaag van Amerikaans isolationisme de geesten vertroebelen. Opnieuw
ontstaat twijfel omtrent de wil van de V.S.A. om daadwerkelijk tot de verdediging
van Europa bij te dragen. Al moge, van officiële zijde, deze vaste wil nog zozeer
worden bevestigd, de uitlatingen van personen bekleed met een groot moreel en
politiek gezag, als oud-president Hoover en senator Taft, leider van een machtige
oppositie, kunnen niet anders dan de taak belemmeren van hen die met de verdediging
van de bakermat der Westerse beschaving belast zijn.
***
Dat de Consultatieve Raad van het Noord-Atlantisch Pact, einde December te Brussel
vergaderd, Generaal Eisenhower tot opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten
in Europa aanstelde, was voor niemand een verrassing.
Indien er een mens bestaat die de taak van de verdediging van West-Europa in de
huidige politieke en militaire omstandigheden tot een goed einde kan brengen, dan
is het deze man. Van zijn persoonlijk optreden, van zijn geloof, van zijn wil, van zijn
uithoudingsvermogen, van zijn overredingskracht, van zijn politieke en diplomatieke
vaardigheid, van zijn militaire kunde zal het afhangen of een oorlog in Europa al dan
niet voorkomen zal worden.
Onvoorbereid is hij niet.
Hij weet immers wat het zeggen wil een legermacht in het leven te roepen tegen
de inertie in van diverse politieke lichamen en staatslieden die meer gevoel hebben
voor onmiddellijke en electorale aangelegenheden dan voor een moedige, doch
minder populaire politiek op lange termijn. De moeizame groei van het Amerikaanse
leger vóór Pearl Harbour heeft hij meegemaakt. Hij heeft geleden onder het onbegrip
van velen zijner landgenoten die het verband tussen Amerikaanse welvaart en
veiligheid en de welvaart en veiligheid van een vrije wereld buiten de grenzen van
de V.S.A. niet beseften. Maar hij versaagde niet.
Hij heeft gestreden met belachelijk ontoereikende middelen tijdens de eindeloze
jaren dat de vijand over een verpletterende militaire overmacht beschikte. In die tijd
gebeurde het dat hij ongelooflijke risico's op zich nam. Maar hij versaagde niet.
Hij heeft de opgang beleefd van de grootste militaire macht van alle tijden, toen
het Amerikaanse volk eenmaal de volle draagwijdte van het gevaar had begrepen en
besloten had het totale gewicht van zijn geweldige macht in de strijd te werpen. En
hij is, eindelijk, gekomen aan het hoofd van die macht, omgezet in duizenden schepen,
in tienduizenden vliegtuigen en in ontelbare tanks en voertuigen, om de 'Festung
Europa' te veroveren. Toch bleek het geen lichte taak. Meer dan eens, ondanks het
fabelachtig krijgsapparaat waarvan hij toen de leiding had, bleef die mens - want hij
bleef er zich steeds van bewust dat hij slechts een mens was - niets anders over dan,
in een gevoel van onmacht, hulp en steun voor hem en voor zijn troepen van de
Voorzienigheid af te smeken. Zó goed wist hij dat het lot der wapenen en met
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name ook het welslagen der 'Overlord-operatie' in laatste instantie van de Heer der
heirscharen afhing, dat hij vóór de ontscheping, een eigenhandig geschreven dagorder
opmaakte waarin hij de algehele verantwoordelijkheid voor het falen der operatie
voor zich alleen opeiste. Voor het geval dat....
Goddank hoefde deze dagorder niet te worden uitgevaardigd. Maar het ging er
hard toe. Een paar dagen na de landing telde hij zelf langs de kusten van Normandië
meer dan drie honderd gekelderde of gestrande schepen van grote tonnenmaat. Kort
na de gevechten rond Caen zocht hij, bij een inspectietocht, honderden meters ver
tevergeefs plaats om zijn voet neer te zetten zonder op lijken te moeten treden. Maar
hij versaagde niet.
Herhaaldelijk stuitte hij op de kiese problemen die de gemeenschappelijke en soms
moeilijk te coördineren actie van legers van verschillende nationaliteiten
onvermijdelijk met zich bracht en had hij af te rekenen met persoonlijke en met
nationale susceptibiliteiten. Doch ook hier versaagde hij niet. Hij wist zelfs het
vertrouwen niet alleen van Amerikaanse maar ook van Britse, Franse, Poolse en
andere militaire en politieke leiders te winnen en te bewaren.
Kenschetsend in dit verband is een briefje dat Maarschalk Montgomery hem
stuurde, toen alles volbracht was:
Beste Ike,
Nu wij allen te Berlijn getekend hebben, veronderstel ik dat wij ons weldra aan onze
eigen bezigheden gaan wijden. Vooraleer dit gebeurt, wil ik u graag zeggen welk
een voorrecht en welk een eer het voor mij geweest is onder uw bevelen te dienen.
Ik ben u veel dank verschuldigd voor uw wijs beleid en uw vriendelijke
verdraagzaamheid. Ik ken mijn eigen gebreken zeer wel en ik geloof niet dat ik een
gemakkelijke ondergeschikte ben. Ik ga graag mijn eigen weg.
Maar gij hieldt mij op het spoor in moeilijke en stormachtige tijden en gij hebt
mij veel geleerd. Voor dit alles ben ik zeer dankbaar. En ik dank u voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt.
Uw zeer toegenegen vriend,
Monty.
De grootste verdienste van Eisenhower is echter de onwaarheid te hebben bewezen
van het zogezegd verval der Westerse democratieën, van hun vrees voor de strijd,
van hun onbekwaamheid om hun economie te ordenen en van hun onvermogen om
offers te brengen voor een gemeenschappelijke zaak.
'De grote les van de Middellandse en Europese veldtochten was het bewijs dat
oorlog door een coalitie van natiën met succes kan worden gevoerd. Historische
moeilijkheden werden overwonnen en de ernstige twijfel die hierover tot op het einde
van 1942 nog bestond, was geheel verdwenen. Regeringen en hun economische,
politieke en militaire organisaties werden verbonden tot één grootse inspanning
waarbij uiteenlopende nationale belangen nooit onoverkomelijke moeilijkheden
opleverden'.
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'De doelmatigheid van de geallieerde actie in de tweede wereldoorlog heeft eens en
voor altijd de mogelijkheid bewezen van de inrichting en de werking van een
gemeenschappelijk contrôle-orgaan dat tegen de strengste eisen van de oorlog is
opgewassen. De sleutel van het probleem is de wil vanwege de hoogste instanties
elke nationale afwijking, die zijn terugslag doet gevoelen op het strategisch aanwenden
van gecombineerde hulpmiddelen, met het te bereiken doel in overeenstemming te
brengen en, wat betreft de krijgsverrichtingen, één enkel bevelhebber aan te stellen
die tot het uiterste wordt gesteund'2).
In zijn overwinningsdagorder richt Eisenhower zijn blik naar de toekomst: 'Onze
gemeenschappelijke problemen in de nabije en in de verdere toekomst kunnen het
best worden opgelost door dezelfde beginselen van samenwerking en trouw aan de
zaak der menselijke vrijheid'.
Hij drong aan op ploeggeest en bescheidenheid, die de voorwaarden zijn van
onderlinge verstandhouding: 'Wij moeten ons niet inlaten met de nutteloze twisten
die onvermijdelijk zullen ontstaan omtrent de natie of het wapen waardoor de oorlog
gewonnen werd. Iedere man, iedere vrouw, iedere natie die hier vertegenwoordigd
is, heeft gediend naar best vermogen en de inspanningen van allen hebben het hunne
tot het resultaat bijgedragen'.
Tijdens het volbrengen van zijn verschrikkelijke taak is hij steeds bezield geweest
met de zorg om het lot van soldaten en burgers die bij de oorlog betrokken waren in
de mate van het mogelijke te verzachten. En hoe gering mensenlevens en menselijk
lijden door de 'Grote Geallieerde in het Oosten' werden geschat, wekte bij hem
pijnlijke verwondering.
Deze zeldzame eigenschappen, nog zeldzamer in één persoon verenigd, verklaren
waarom de aureool die Eisenhower's persoon omstraalt, met de jaren niet is verbleekt.
Hem wordt nu opnieuw de gelegenheid gegund de volle maat van zijn veelvuldig
kunnen te geven.
***
Zijn nieuwe taak, de meest complexe die ooit aan een militaire persoonlijkheid werd
toevertrouwd, is tegelijk van strategische, politieke en diplomatieke aard.
Wat de algemene politieke richtlijnen betreft, is Eisenhower aansprakelijk tegenover
de geallieerde legerstaf te Washington, meer bepaaldelijk tegenover de zogenoemde
'Standing Group' bestaande uit generaal Bradley, Lord Tedder en generaal Elie, en
langs deze groep om, tegenover de twaalf ministers van defensie van de Organisatie
van het Atlantisch Pact. Hij heeft echter het recht om van zijn speciale bevoegdheden
en van zijn groot persoonlijk prestige gebruik te maken en rechtstreeks contact op
te nemen met de ministers van defensie en met de eerste ministers van de betrokken
landen. Reeds heeft hij, met dit doel, de hoofdsteden van West-Europa bezocht.
Daarna zal hij met

2) D.D. Eisenhower, op. cit.
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President Truman de Amerikaanse bijdrage tot de verdediging van Europa bespreken.
Deze gedachtenwisselingen, hoe onontbeerlijk ook, zouden, als het tot een herhaling
moest komen, de taak van de militaire bevelhebber kunnen hinderen. Daarom schijnt
een soort van politieke vertegenwoordiging bij het Algemeen Hoofdkwartier der
Atlantische Mogendheden in Europa (SHAPE) gewenst.
Van het hoofdkwartier zelf bestaat tot nog toe slechts het dak en de fundering: het
Hoofd van de generale staf, Luitenant-generaal Gruenther, eensdeels, en de organisatie
van Fontainebleau, ingericht in het raam van het Pact van Brussel, anderdeels.
Bekwame stafofficieren van alle geallieerde natiën zullen deze structuur moeten
aanvullen. Hun opdracht zal het zijn een gemeenschappelijk defensieplan uit te
werken. Veel zal daarvan afhangen, want indien het waar is dat een goed
hoofdkwartier een strijd niet kan winnen, niet minder waar is dat door een slecht
hoofdkwartier een strijd kan worden verloren.
Er zal moeten beslist worden over het minimum aantal strijdkrachten van elke
aard om de verscheidene opdrachten te vervullen die de verdediging van Europa
vergt, over plaats en omstandigheden waarin, zo nodig, de belangrijkste gevechten
moeten geleverd worden, over maatregelen tot voorkoming van sabotage en tal van
andere problemen die de krijgsverrrichtingen eventueel zouden opwerpen. Dit alles
zal met de grootste spoed moeten gescheiden opdat met de productie van passend
militair materieel zodra mogelijk op grote schaal kan worden begonnen.
Ten slotte dient voortdurend aangedrongen te worden bij al de betrokken
Regeringen op de spoedigste uitbreiding van de strijdmacht die voor de veiligheid
van het Westen moet instaan. De billijke verdeling der nodige offers over al de
partners en de eventuele bijdrage van West-Duitsland zullen veel tact en bezadigdheid,
maar niet minder vastberadenheid vergen. Alleen echter het bereiken van concrete
resultaten zal in staat zijn om, zowel Europa als de U.S.A. er van te overtuigen dat
het Westen niet slechts kán, maar ook zál verdedigd worden3).
***
Toen Eisenhower, begin Januari, opnieuw voet aan wal zette op Europees
grondgebied, verklaarde hij: 'Toen ik hier in 1944 aankwam, was het om oorlog te
voeren. Thans komt het er op aan de Westerse beschaving te vrijwaren. Mijn doel is
een organisatie in het leven te roepen die de vrede en de veiligheid zal verzekeren'.
Hij moge dan de paradoxale generaal zijn die de langverwachte vrede brengt; deze
is ons liever dan het vooruitzicht van een 'overwinning'.

3) Vgl. The Economist, 30 December 1950.
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Politiek Overzicht
Internationaal
BEGIN Januari trokken de Chinese troepen over de 38ste breedtegraad en noopten
de geallieerde strijdmacht tot verdere terugtocht. Een geweldige numerieke overmacht
bezette het brandende Seoul, waaruit de regering van Syngman Rhee reeds naar
Poesan was gevlucht. De communistische troepen trokken over de Han in de richting
van Wondjoe, het belangrijke verbindingscentrum in het midden van Korea. Na
heldhaftig verzet, waarbij zich de Nederlandse vrijwilligers door hun dapperheid
onderscheidden, ging ook deze stad verloren. Daarna bleef de situatie in hoofdzaak
ongewijzigd, niettegenstaande Wondjoe tot tweemaal toe werd heroverd en ontruimd
en zelfs een landing achter het Chinese front plaats had. Het merkwaardige is, dat
zo nu en dan alle contact met de vijand verbroken is, alsof de Chinezen een
schimmenspel uitvoeren. Volgens deskundigen zou de moderne wapentechniek, die
in Europa zoveel succes had, in deze guerilla-strijd van nachtelijke verplaatsingen
en overvallen weinig doeltreffend zijn. De bevolking van Zuid-Korea ondervindt
intussen voor de derde maal de gevolgen van het oorlogsgeweld. Hopeloos en
reddeloos trekt zij op en neer, waarbij duizenden van alle leeftijd, rang en geslacht
op ontzettende wijze omkomen.
De Commissie van Drie wier taak het was het 'staakt-het-vuren' in Korea van
China gedaan te krijgen, heeft weken lang moeten wachten op een, tenslotte afwijzend,
antwoord. Daarop heeft zij, gebruikmakend van suggesties van Israel en van de
vergadering der Commonwealth in Londen, voorgesteld, dat na het staken van het
vuren, een commissie, waarin zitting zouden hebben de V. St., Moskou, Peking en
Engeland, alle vraagstukken van het Verre Oosten zou bespreken, terwijl de
niet-koreaanse troepen etappegewijs uit Korea zouden worden teruggetrokken. De
Politieke Commissie heeft deze gedachte met 50 tegen 7 stemmen en 1 onthouding
overgenomen. Vier dagen later wees Peking deze resolutie af. Het voornaamste
bezwaar, dat de minister van buitenlandse zaken, Tsjoe en Lai, er tegen inbracht,
was, dat de onderhandelingen eerst zouden beginnen, nadat het vuren gestaakt was.
Hij was van oordeel, dat, om eindeloze besprekingen te voorkomen, eerst de
voorwaarden voor de beëindiging van het conflict zouden worden opgesteld. Tot
deze voorwaarden behoorde, dat de strijdkrachten in Korea, op Formosa en andere
gebieden van het Verre Oosten, hun posities zouden verlaten, omdat anders de V.
St. hun aanvallen konden blijven uitvoeren en er zelfs uitbreiding aan konden geven.
We mogen aannemen, dat deze Chinese achterdocht tegen de V. St. even oprecht
gemeend is als de houding van de V. St., die niet wenst te onderhandelen met 'het
pistool op de borst'. Ook de vroeger gestelde voor-waarden moesten ingewilligd
worden. Dan eerst is Mao bereid deel uit te maken van een zeven-anden-bijeenkomst
der 'Grote Vier', met
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Frankrijk, India en Egypte. In het oog der V. St. was dit antwoord volkomen
onbevredigend en zijn vertegenwoordiger in de V.N., Warren Austin, diende een uit
zes punten bestaande resolutie in, waarin het communistisch China gebrandmerkt
werd als de aanvaller in Korea. De V.N. zouden haar vastbeslotenheid uitspreken
om aan de Chinese aanval het hoofd te bieden, deze actie steunen en zich onthouden
van het verlenen van hulp aan de aanvaller. Tegelijkertijd echter bleef de deur open
tot verdere onderhandelingen, omdat een 'commissie van goede diensten' zou moeten
streven om op vreedzame wijze de Koreaanse oorlog ten einde te brengen. Lang niet
alle leden van de V.N. waren bereid deze radicale koers te volgen. Rau meende, dat
deze resolutie geen enkel nut kon stichten. Alle problemen in het Verre Oosten zouden
onoplosbaar blijven. Attlee, die rekening heeft te houden met Amerikaanse
gevoeligheden en van de andere kant de Aziatische leden van de Commonwealth
wil ontzien, sprak de overtuiging uit, dat de V.N. in dit stadium van de
onderhandelingen geen nieuw en belangrijk besluit mogen nemen, dat zou impliceren,
dat men de hoop op het bereiken van een vreedzame oplossing geheel had laten varen.
Hij maakte het subtiele onderscheid, dat China eigenlijk geen 'aanvaller' was, maar
dat het met het steunen van een aanvaller het streven van de V.N. had gedwarsboomd.
De Franse regering, die het al moeilijk genoeg heeft in Indo-China, stelde zich op
het Britse standpunt. Pandit Nehroe, die ondershands met Peking contact hield, bleef
bij zijn overtuiging dat China de deur voor onderhandelingen niet had gesloten. En
waarlijk Peking zond een nieuw voorstel, waarover de leden der V.N. rustig 48 uren
nadachten, alvorens het in bespreking te nemen. Deze keer was, zo niet de kern, dan
toch de formulering der voorstellen verzacht. Zodra het principe, dat alle buitenlandse
troepen uit Korea moeten terugtrekken, is aanvaard en in praktijk gebracht, zal de
Chinese Volksrepubliek de verantwoordelijkheid op zich nemen de Chinese
'vrijwilligers' te adviseren naar China terug te keren. De zeven-landen-conferentie
zal besprekingen voeren over een staking van het vuren voor een beperkte tijd. Haar
taak is het ook overeenstemming te bereiken over het terugtrekken van alle
buitenlandse troepen uit Korea en over de toekomstige status van Korea. Voorts moet
Formosa ontruimd worden en moet de Chinese Volksrepubliek in de V.N. worden
opgenomen. Op het eerste gezicht leek dit nieuwe Chinese voorstel aan de Britse
gedelegeerde van groot belang, terwijl de Amerikaanse afgevaardigde er een poging
in zag om uitstel te winnen. Bedenkelijker werd de zaak, toen de Sovjet-gedelegeerde,
Tsarapkin, ondanks een aantal onvolmaaktheden, er een bijdrage in zag tot
verwezenlijking van een vreedzame regeling. De Canadese minister van buitenlandse
zaken, Pearson, wees er op, dat het voornaamste punt: voorlopig staken van het vuren
vóór het houden van een eventuele conferentie, verdoezeld was. Door dit getalm
kreeg het Amerikaanse voorstel om communistisch China als agressor te brandmerken
steeds meer kans, zelfs een meerderheid. Voor toepassen van sancties waren vele
staten huiverig. De gedelegeerde van India, Sir Benegal Rau, maakte toen, namens
communistisch China, bekend, dat, indien China
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als aanvaller zou worden veroordeeld, er geen hoop meer kan bestaan op een
vreedzame regeling. Het Amerikaanse voorstel zal nu aan de Algemene Vergadering
worden voorgelegd, waar een meerderheid van twee derden vereist wordt. De resolutie
over een zeven-mogendheden-conferentie is afgestemd.
De conferentie der leden van de Commonwealth, die in de eerste helft van Januari
te Londen werd gehouden, heeft weinig tastbare gevolgen opgeleverd. Omtrent de
netelige kwesties: de erkenning van communistisch China, de toekomstige status
van Japan, de regeling van Formosa, bleef verschil van inzicht bestaan. De premier
van Pakistan, Liaquat Ali Khan, weigerde aan de bijeenkomst deel te nemen, indien
hij niet de zekerheid kreeg, dat het lot van Kasjmir besproken zou worden. Bij de
splitsing van Brits-Indië, maakten beide deelstaten, India en Pakistan aanspraak op
de inlijving van deze voormalige vazalstaat van Engeland bij hun gebied. De
bevolking is er in meerderheid mohammedaans, maar de heersende klasse is hindoes
en besloot tot aansluiting bij India. Daarop zond Pakistan gewapende benden over
de grens, hetgeen door India met bezettingstroepen beantwoord werd. De enige
redelijke oplossing zou een plebisciet moeten zijn, zonder uitoefening van dwang.
Daarom stelden de premiers der niet in het geschil betrokken leden der Commonwealth
voor, dat tijdens het plebisciet hun troepen de orde zouden handhaven. Nehroe
weigerde. Het tweede voorstel, dat troepen van beide belanghebbenden de orde
zouden bewaren verwierp hij ook. En het laatste voorstel, dat onder toezicht van de
V.N. een eigen leger van Kasjmir voor deze gelegenheid zou gevormd worden, stiet
eveneens af op het verzet van India. Het wil eenvoudigweg Kasjmir houden en levert
het bewijs, dat het, ofschoon groot ijveraar voor de wereldvrede, waar het zijn eigen
belang betreft, de zaak met andere ogen bekijkt.
De problemen in het Verre Oosten, waarmee de V. St. te worstelen hebben, konden
de aandacht voor de verdediging van West-Europa niet afleiden. President Truman
bood in zijn jaarlijkse regeringsverklaring een uitvoerig program aan om West-Europa
uit handen van de Sovjet te houden. Niet alleen uit idealisme, maar uit welbegrepen
nationaal zelfbehoud. Een bezetting van West-Europa zou een verdubbeling van de
Russische kolenvoorziening betekenen en een verdrievoudiging van haar
staalproductie. De Sovjet-Unie behoeft Amerika niet aan te vallen om de hele wereld
te beheersen. Dit doel zou bereikt kunnen worden door Amerika te isoleren en al
onze geallieerden op te slokken. Vandaar stelde hij een program voor om economische
hulp te verlenen aan de vrije wereld; om de landen van het Noord-Atlantisch Pact
militair te steunen en alle pogingen der V.N. om vredelievend geschillen op te lossen
bijstand te geven, zonder echter een concessie-politiek te voeren. Deze politiek zal
offers kosten: hogere belasting, meer arbeid en lagere lonen. Meer dan de helft der
begroting wordt voor defensie bestemd van de V. St. zelf en van de bedreigde landen.
Deze worden verondersteld tot grotere krachtsinspanning te zullen overgaan en op
het voorbeeld van Amerika de werktijden te verlengen, meer arbeiders in het
productie-proces te zullen inschakelen en door

Streven. Jaargang 4

641
beperking van het gebruik hun hulpbronnen voor de defensie te benutten.
Om zich op de hoogte te stellen van de militaire paraatheid der leden van het
Atlantisch-Pact heeft Eisenhower in de hoofdsteden dezer landen besprekingen
gevoerd met de verantwoordelijke leiders. Parijs was al doende met de
legeruitbreiding, Londen kon een uitvoerig plan van herbewapening overleggen,
Rome voerde het militair budget tot 200 millioen lire op en zal zich beperken in het
overgroot aantal generaals, Brussel kwam goed voor de dag, van Denemarken en
Luxemburg hoefde men geen grote verwachting te hebben en den Haag was achter.
Frankfort of liever Bonn was door McCloy tijdig gewaarschuwd, dat het, met
terzijdestelling van neutraliteit, te kiezen had tussen Moskou en Washington.
Eisenhower heeft er besprekingen gevoerd met Adenauer en de generaals Heusinger
en Speidel. Ook de socialisten ontbraken er niet. Eisenhower heeft verklaard, dat hij
aan een gedwongen militaire deelneming niets heeft en dat, indien de Duitsers bereid
zijn aan de verdediging van West-Europa mee te werken, zij op gelijke voet moeten
behandeld worden. Besprekingen over de Duitse herbewapening waren reeds eerder
ingezet op de Petersberg bij Bonn. De uiteindelijke beslissing zal moeten genomen
worden door het West-Duitse Parlement.
De ontwikkeling dezer dingen heeft het Kremlin zien aankomen. Daarom had het
nog einde 1950 een bijeenkomst der Grote Vier voorgesteld, waarin de verhouding
tot Duitsland onderling zou geregeld worden. De overige Drie antwoordden hierop,
dat zij, bijaldien een dergelijke conferentie bijeenkwam, ook de overige nog hangende
kwesties op tafel wilden brengen. Dit gaf aanleiding tot een nota-wisseling, waarbij
de geallieerden wezen op het aggressief karakter van de Sovjet, die in vredestijd een
veel te groot leger op de been hield en Oost-Duitsland voorzien had van een regiment
soldaten, eufemistisch 'Bereitschaften' genoemd. Moskou wenste echter slechts over
Duitsland te spreken en met name over de plannen tot remilitairisatie. 'Het is algemeen
bekend', werd verder gezegd, 'dat de Sovjet-Unie haar strijdkrachten aanzienlijk heeft
gedemobiliseerd. Ook trok de Sovjet-Unie haar strijdkrachten terug van het
grondgebied van andere staten. Opmerkingen over enige vorm van herbewapening
in de landen van Oost-Europa zijn ongegrond. Zij zijn kennelijk bedoeld om de
aandacht af te leiden van de huidige hermilitairisering van West-Duitsland'. Om langs
een andere weg de plannen van de geallieerden te frustreren, belastte Moskou
Grotewohl, de eerste minister van Oost-Duitsland, met de opdracht om met Adenauer
besprekingen te voeren over de eenheid van Duitsland. De kanselier van
West-Duitsland liet echter weten, dat pogingen zijnerzijds destijds waren afgewezen
met de woorden 'dat zij niet eens de moeite waard waren er kennis van te nemen'.
Bovendien kon hij slechts onderhandelen met hen, die onvoorwaardelijk bereid zijn
een regiem te erkennen, dat gebaseerd is op wettelijkheid, vrijheid en bescherming
der menselijke rechten en de handhaving van de vrede eerbiedigt. Een hernieuwde
poging van Grotewohl had evenmin succes.
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Nederland
Het laatste voorstel van de Nederlandse regering om aan de Unie opdracht te geven
de souvereiniteit namens Nederland uit te oefenen, viel niet in goede aarde. De
minister-president van Indonesië, Moh. Natsir, stond star op zijn stuk, dat de
souvereiniteits-overdracht zonder enig voorbehoud of inmenging van derden had te
geschieden, wilde men de resultaten van de R.T.C. niet in gevaar brengen. De
Nederlandse regering, van mening door alle regeringspartijen gesteund te worden,
ontving plotseling een dolkstoot in de rug, toen Mr M. van der Goes van Naters,
fractie-voorzitter van de Partij van de Arbeid, zich in een interview liet ontvallen,
dat zijn Partij niet afkerig was van souvereiniteits-overdracht, onder voorwaarde, dat
het Nederlands beheer voor de eerstkomende dertig jaar zou worden voortgezet.
Deze onvoorzichtige uitlating bracht rumor in casa, want zowel de socialistische
ministers als het Partijbestuur stonden op een ander standpunt. Van der Goes trad af
als fractie-leider. Ir Vos nam (tijdelijk) zijn ontslag uit het hoofdbestuur en
burgemeester d'Ailly zegde zijn lidmaatschap op. Dit interne incident in de P.v.d.
Arbeid was van minder belang dan wat de verschillende partijen over het voorstel
van opdracht aan de Unie te berde brachten. De felste tegenstand van het
regeringsvoornemen kwam van de V.V.D. De heer Vonk sprak van een impotent
beleid, waardoor de kans om Nieuw-Guinea voor Indonesië te behoeden, reeds
verspeeld was. Zijn fractie-leider, Mr Oud, beschuldigde de regering van
inconstitutioneel handelen. Dit laatste voorstel was een afwijking, een deviatie van
de tot dusver gevolgde politiek. Van Maarseveen had verklaard, dat hij bij een 'redelijk
tegenvoorstel' de Commissie van de Uniezaken zou raadplegen. Dit heeft hij nagelaten.
Daarom was Oud van mening, dat het bestaan van dit ministerie minder belangrijk
was dan de kwestie-Guinea zelf. De motie, die Oud indiende, sprak van 'teleurstelling',
maar bedoelde een afkeuring van het regeringsbeleid. In de nacht van Oud (23
Januari), trachtte minister Stikker zijn 'politieke vrienden' tot andere gedachte te
brengen. Tevergeefs. Ofschoon alle ingediende moties verworpen werden, ook die
van Oud, voelde Stikker en met hem het hele kabinet zich niet langer in staat de
regering te voeren, en bood zijn ontslag aan H.M. de Koningin aan. De
minister-president motiveerde dit besluit op grond van het feit, dat het ministerie op
samenwerking van vier partijen was gegrondvest en dat door de opzegging van
vertrouwen door de V.V.D. de oorspronkelijke grondslag aan het kabinet was
ontvallen. H.M. heeft aan Mr D.U. Stikker opgedragen informatorisch de
mogelijkheden te onderzoeken van de vorming van een kabinet, dat het vertrouwen
heeft van het parlement. Met grote voortvarendheid heeft Stikker zich van zijn
opdracht gekweten zonder nochtans totdusver geslaagd te zijn. Na het vluchtig bezoek
van generaal Eisenhower, moest deze tot zijn leedwezen constateren, dat Nederland
met zijn defensie-voorbereidingen een aanzienlijk stuk achter was. We geloven niet,
dat aan generaal Kruls de schuld van deze achterstand kan geweten worden. Niet zo
lang geleden heeft hij zijn verdedigingsplannen
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kenbaar gemaakt, die in het oog der regering de indruk maakten, dat Kruls zich niet
wenste te voegen naar het beleid der regering. Zonder complimenten - het had wel
eleganter gekund - werd de chef van de generale staf aan de dijk gezet en met hem
verdween zijn naaste medewerker, generaal Calmeijer. De nieuwe chef van de
generale staf is kolonel B. Hasselman.
Bij de kabinetsformatie kan het probleem van de defensie niet voorbijgezien
worden. Deze vraagt zware offers, minder consumptie-goederen, hogere productie.
Hierover heeft Stikker besprekingen gevoerd met de Partij van de Arbeid, die als zij
toetreedt tot het te vormen ministerie, mede de verantwoordelijkheid voor deze
impopulaire maatregelen zou moeten dragen. De besprekingen hebben tot heden nog
geen oplossing gebracht, hoezeer de internationale toestanden tot haast dringen.
1-2-'51
K.J.D.

België
De omstandigheden nopen er ons toe dit overzicht te schrijven nog vooraleer het
Parlement het vraagstuk van 's lands militaire organisatie met de verlenging van de
militaire dienstplicht tot 24 maanden heeft besproken, vooraleer men kennis heeft
kunnen nemen van de aangekondigde vorm van economische mobilisatie en van de
maatregelen die de regering neemt om 's lands instellingen en de openbare rust te
vrijwaren tegen de vijanden van de inwendige veiligheid.
Men kan zeggen dat de regering tot nog toe in gebreke bleef een overzichtelijk
beeld te geven van de maatregelen die zij in elk van deze sectoren overweegt. Alleen
op het zuiver militair plan weet zij blijkbaar precies wat zij wil en de toelichting van
haar inzichten die door Minister De Greef in de Commissie voor de Landsverdediging
van de Kamer werd gegeven gaf aan de meesten voldoening. Zonderling genoeg, het
is op dit gebied dat tot op dit ogenblik de tegenstand van de oppositie het hevigst
was. Wel zijn zowel de socialisten als de liberalen voorstanders van het beginsel der
landsverdediging tot het maximum, maar wanneer het gaat om de toepassing van dit
beginsel zijn zij met de regering niet akkoord noch omtrent de duur van de diensttijd,
noch omtrent de vrijstellingen, noch omtrent de meeste modaliteiten van uitvoering.
Buitengewoon erg ware dit niet indien deze oppositie tegen de militaire maatregelen
niet gepaard ging met een campagne in de straat en in de pers die de grote massa in
de mening brengt dat de regering aan het land een hogere inspanning vraagt dan
werkelijk is vereist. Dit bewustzijn brengt de overtuiging mee dat het oorlogsgevaar
niet zo dreigend is als men het voorwendt en schept een geest van defaitisme.
Men moet de regering dank weten dat zij op het militair plan haar weg gaat en
zich niet van de wijs laat brengen door de demagogische taal van de oppositie.
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De militaire inspanning is evenwel slechts een onderdeel van het hele probleem der
in- en uitwendige weerbaarheid. Die inspanning vraagt politieke moed en
doortastendheid maar stelt het land noch de regering voor buitengewoon zware
ideologische of constitutionele vraagpunten. Dit laatste is wel het geval met de
verzekering van de inwendige veiligheid tegen bewegingen, groepen, partijen of
personen die de instellingen zelf zoeken te ondermijnen of het vertrouwen van de
burgers daarin slopen. Het is haast een vanzelfsprekende zaak dat een regering die
op dit gebied handelend optreedt - en zij moet het, wil de militaire inspanning
betekenis hebben - vergissingen begaat, moeilijkheden tegen komt, en in het Parlement
tot verantwoording wordt geroepen. Heel het stel van onze vrijheden is hier in het
gedrang en de vraag is in hoever, om de handhaving en de uitoefening van deze
vrijheden te verzekeren, de regering aan sommigen, aan bepaalde groepen de
grondwettelijke vrijheid mag ontzeggen. Gedurende vele jaren heeft men geloofd
dat een regering nooit dergelijke daden mocht stellen. Dat geloof was in feite
ingegeven door de dubbele omstandigheid dat een dergelijk optreden niet nodig was
en dat het bovendien arbitrair is en het vermoeden kan wettigen dat wie zo optreedt
een denkbeeldig gevaar inroept om zelf de vrijheden aan te tasten. Hoewel al de
andere bezwaren blijven is dit optreden, wij schreven het reeds, nodig en zelfs
dringend nodig. Het blijft in strijd met de Grondwet of juister het is daarin niet
voorzien. Wij weten niet wat de regering fundamenteel zal antwoorden op de
interpellaties die tot haar, binnen enkele dagen, door de bejaarde socialistische
voorman Huysmans en door de communistische leider Terfve, zullen worden gericht.
Zij heeft als enige basis het eeuwig geldende salus patriae suprema lex. Maar zij
heeft tot plicht het nodige te doen opdat eerlang haar optreden ook op het stellige
publiekrecht wordt gefundeerd. Het vraagstuk waarvoor de Belgische regering staat
is niet nieuw: het is dat van de verhouding van de Staat tot de georganiseerde machten
in het binnenland. De liberale staat, waarvan onze Grondwet een voorbeeldige
uitdrukking is, kent deze machten niet, hij veronderstelt alleen individuen. Welnu
sinds tientallen jaren hebben zich in de staat allerlei machten gevormd die zelfs op
beslissende wijze op het staatsgezag wegen. De voornaamste daaronder zijn de
politieke partijen. Zij zijn, hoewel onbekend in ons grondwettelijk recht, niet
verantwoordelijk en in het Parlement de almachtige uitdrukking van de zogenaamde
democratische volkswil. Deze almachtige groepen kunnen in dienst staan hetzij van
een ideologie die de vernietiging beoogt van de vrijheden ter bescherming waarvan
de democratische liberale staat werd opgericht en georganiseerd, zij kunnen in dienst
staan van buitenlandse mogendheden of in dienst van beide. Moet of mag een
verantwoordelijke regering dergelijke partijen laten begaan, heeft zij het recht, op
grond van de grondwettelijke vrijheidsbeginselen, oogluikend toe te laten dat een
aanslag daarop wordt beraamd?
In een land waar de democratische vrijheid, door de schuld van de grondwettelijke
scrupules van de bewindslieden, met katastrofale gevolgen eenmaal aan banden werd
gelegd, heeft men dit na bittere ervaring begrepen. De Grondwet van West-Duitsland
bepaalt uit-
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drukkelijk: 'De partijen die door hun doelstelling of door de houding van hun leden
er naar streven de vrije en democratische fundamentele orde te ontkennen of af te
schaffen, het bestaan van de Duitse Republiek omver te werpen of in gevaar te
brengen, zijn ongrondwettelijk. Het Grondwettelijk federale Hof beslist over de
Grondwettelijkheid'. Het is volkomen evident dat een bewind, dat zoveel is als een
dagelijkse hulde aan en het symbool van de vrijheden die ons dierbaar zijn, tot plicht
heeft de bescherming dezer vrijheden in 's lands Keure zelf te bepalen en in afwachting
de spoedeisende middelen te treffen in verhouding tot het gevaar. Het feit dat een in
de democratische strijd vergrijsd en verdienstelijk staatsman als dhr. Huysmans het
op dit punt tegen de regering opneemt, wijst er op dat men in de oppositie het
inwendig gevaar onderschat. Het is overigens zeer te betreuren dat in dergelijke
essentiële en buitengewoon kiese aangelegenheden de drie traditionele partijen niet
de handen in elkaar slaan en in gemeenschappelijk overleg de wettelijke en practische
middelen beramen die het best de vrijheidsorde kunnen beschermen.
***
Ook om de aanpassing van onze economische uitrusting aan de noodwendigheden
van de Westerse verdediging, om de billijke verdeling van de uitzonderlijke lasten
die een bewapeningsconjunctuur meebrengt, om de blijvende verzekering van het
levensniveau der arbeidende klassen, is onze regering bekommerd. Terecht of ten
onrechte (dit zal eerst binnen enkele weken blijken) verwijt men haar dat zij de
verschillende vraagstukken al te zeer fragmentarisch beschouwt, geen eenvormige
inspiratie heeft en dan ook geen vaste politiek. Het is waar dat hier gewichtige
vraagstukken worden gesteld die onder de bevoegdheid van verschillende ministeriële
departementen ressorteren, zodat niemand de volle verantwoordelijkheid draagt. Een
van de grote plichten van de meerderheidspartij is het bewind zo doeltreffend mogelijk
in te richten. De moeilijkheden die de hier bedoelde omvorming van de huidige
regering zouden meebrengen zijn geen verontschuldiging. Zij wegen in onze ogen
niet op tegen de voordelen van een sterker en beter ingericht beleid.
A. Vanhaverbeke
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Forum
Twee romans van Julien Green
De Franse bekeerling J. Green is een auteur die ten onzent, tot voor enkele maanden,
maar weinig belangstelling genoot. Twee recente publicaties stellen hem op dit
ogenblik echter in het volle licht: de eerste is een Nederlandse vertaling van zijn
reeds in 1927 verschenen Adrienne Mesurat (Vert. H. Foeken, Contact, Amsterdam),
de andere is de uitgave van een nieuwe roman, Moira (Plon, Paris), die hem de
aandacht van heel het lezend publiek definitief verzekert.
Beide werken worden volledig gekenschetst door wat Prof. Dr J. Nuttin zegt in
zijn Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens. 'Het psychisch beeld
dat de hedendaagse literatuur ons schildert van de mens, draagt diep de stempel van
het nieuwe.... We staan ver af van de klare psychologie der klassieke werken, ver
zelfs van de goedgeordende en doorzichtige passies van een Racine. Het fatum van
de antieke tragediën, dat de mens van buitenuit, van hogerhand, mysterieus en tragisch
voortstuwde, dat fatum is een innerlijke kracht geworden, de kracht van het eigen
onbewuste zieleleven. Zo is de meest karakteristieke trek van het mensenbeeld, zoals
het in de hedendaagse letterkunde tot uiting komt, dezelfde als die van de
diepte-psychologie: een zieleleven waar het pathologische en het onbewuste als een
onontwarbaar kluwen door het normale heen verweven zit', (p. 108).
In beide romans wordt ons dat fatum van het eigen onbewuste zieleleven op
beklemmende wijze beschreven. Hiervoor gebruikt de schrijver geen sterk
atmosfeerscheppende stijlprocédé's. Als enige instrumenten heeft hij de haast logische
zekerheid van zijn constructie en de harde waarheid van zijn karakters die zichzelf
onafwendbaar ten gronde richten. Door een realisme van voor zich zelf sprekende
feiten slaagt hij erin het noodlot 'à l'état pur' voor te stellen. Ondanks deze
gemeenschappelijke stemming verschillen beide werken zo sterk van elkaar dat men
zich op het eerste gezicht zou afvragen of men wel degelijk met dezelfde schrijver
te doen heeft.
Adrienne Mesurat is het verhaal van een meisje, dat door haar omgeving belemmerd
wordt in haar psychische ontwikkeling. Haar vader, een gepensionneerd
spoorwegbeambte, leeft alleen nog voor het onderhouden van zijn gewoonten, en
haar oudere zus, sinds jaren ziek, heeft zich langzamerhand ingekapseld in een
gezondheidspsychose. Adriennes temperament is te sterk om het binnen dit
uitzichtsloze milieu uit te houden. De eerste horizon op het volle, vrije leven gaat
voor haar open bij een ontmoeting met een veel oudere dokter uit de buurt. In een
zorgvuldig verborgen gehouden liefde tracht zij te ontsnappen aan de grauwe
werkelijkheid van haar bestaan. De ontdekking van haar geheim veroorzaakt in haar
gesloten gemoed de bestaanscrisis die haar langzamerhand zal ten gronde richten:
haar vader is te zeer gesteld op zijn gewoonten en haar zus te jaloers op dit
onbereikbare geluk om Adriennes liefde enige kans te geven. Zij weet haar zus het
huis uit te werken en, op een late avond, stoot ze haar vader van de trap omdat hij
haar wil onterven. Alleen in het grote huis zal de gedachte aan de vadermoord en de
nutteloosheid van haar liefde Adriennes bewustzijn obsederen en uiteindelijk totaal
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aangewakkerd door de voortdurende toespelingen van een buurvrouw en ontwikkelt
zich tot een waanzinnige angst: Adrienne voelt zich steeds meer vastraken in een net
dat om haar gespannen wordt. Wanneer ze tenslotte merkt dat ook de dokter haar
niet meer kan helpen, breekt haar psychisch gestel onder het al te zware gewicht: het
boek eindigt met de volledige krankzinnigheid van de hoofdpersoon.
Het wondere van dit verhaal is dat het tevens beangstigend mysterieus en haast
wetenschappelijk realistisch is. De beschrijving doet op elk ogenblik denken aan een
psychiatrisch verslag en sommige scènes zijn zuiver phenomenologische
beschrijvingen van menselijke emoties.
Niets, ook niet de minste rimpeling van het bewustzijn, ontsnapt aan Greens
meedogenloos scherpe blik. De haast scientistische opzet van de roman herinnert
even aan P. Bourget. Maar het geheim van J. Green is dat hij ons in dit objectief
realisme diep weet te grijpen. Er ligt in zijn verhaal veel meer dan de nauwkeurige
beschrijving van een psychische verwording. Heel dit haast onpersoonlijk realisme
wordt in een nieuwe dimensie gesteld: iets wat nergens genoemd wordt maar wat op
elk ogenblik nieuwe vergezichten om de feiten heen schept. Deze nieuwe dimensie
is het die aan het verhaal zijn dramatische kracht geeft. Zij vindt haar oorsprong in
een zeer fijnzinnig ontwikkelde 'sense of mystery', die overal direct het transcendent
karakter der dingen weet te achterhalen. Misschien mogen we het wel religieus gevoel
noemen, doch niet zozeer een gevoel dat peilt naar het 'mysterium fascinans', als wel
een angst voor het 'mysterium tremendum', de huiver voor al wat ons menselijk
begrip te boven gaat. Greens religieuze gerichtheid doet ons eerder denken aan
Kierkegaard dan aan Péguy. Overal vinden we nog sporen van de protestantse
levensinstelling waarin hij werd opgevoed. Ik weet niet of sinds Shakespeare de
angst ergens zo verschrikkelijk beschreven is als in de passage over de nacht van de
moord of over de nacht in het hotel te Dreux. Green opent diepten die door geen
menselijke maar alleen door een transcendente verlossing te bereiken zijn.
Ondanks de hoge kwaliteiten die zich in dit jeugdwerk openbaren, is het toch
duidelijk dat de schrijver nog geen volledige harmonie bereikt heeft: hij schrijft nog
te veel 'in een genre'. In de eerste hoofdstukken krijgen we ellenlange, minutieuze
beschrijvingen waar we eigenlijk niet veel aan hebben, maar die, sinds Balzac, nu
eenmaal bij een realistische roman horen. Geleidelijk aan echter worden deze steeds
meer geïntegreerd in het verhaal en komt er een direct contact met het psychologisch
leven van de hoofdpersoon tot stand.
Waar we in Adrienne Mesurat nog een zekere aarzeling meenden te ontmoeten, een
zekere dualiteit tussen het eigenlijk gegeven en het groot aantal beschrijvingen die
de kijk van de schrijver op dat gegeven trachten te benaderen, werd, op dat punt, in
Moira een perfekte harmonie bereikt. Technisch gesproken is deze roman volmaakt.
Dit is eigenlijk het enige wat we er tegen in kunnen brengen: de verfijnde, gladde
constructie lijkt ons enigszins in tegenstelling met het getourmenteerd karakter van
het verhaal, zodat we tenslotte ook hier nog een lichte tegenstelling zien opduiken
tussen vorm en inhoud. Deze tegenstelling zal wel nooit helemaal overwonnen worden
zolang een Angelsaksische geest zich moet uitdrukken in de strenge structuur van
een Franse roman.
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Het verhaal beschrijft de noodlottige gevolgen van een verdringing. Joseph Day,
een knappe jonge man uit de bergen, komt studeren aan een Amerikaanse universiteit
'om de Bijbel te kunnen lezen'. Zijn 'moderne' makkers die nogal
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vallen in zijn knappe verschijning, brengen hem voor het eerst, tegen zijn wil, in
contact met het sexuele leven. Zijn fanatisch religieus en moreel integralisme
verhindert hem dit evenwichtig te verwerken. Elke sexuele beleving beschouwt hij
als zonde. Aldus wordt het sexuele, dat zich langs alle kanten aan hem opdringt, een
obsessie waartegen hij zich steeds meer defensief moet instellen. Een gewaagde
ontgroeningsgrap, door zijn makkers op touw gezet, brengt hem in een erotische
situatie waartegen hij niet meer opgewassen is. Hij bezwijkt maar vermoordt de
vrouw die hem tot zonde bracht. De volgende dag laat hij zich aanhouden; vrijwillig
gaat hij zijn nieuwe bestemming tegemoet....
Zoals men ziet is de intrige erg eenvoudig. Eigenlijk zijn er slechts twee personen,
Joseph en zijn vriend David (een toekomstige dominee, die tot het laatste toe, in hem
blijft vertrouwen), die een eigenlijke rol spelen in het verhaal. Julien Green heeft
hiervan een psychologisch meesterwerk gemaakt. De psy-chologische problematiek
wordt er zodanig doorgedacht dat zij, als vanzelf, moet opgeheven worden in een
metaphysische en religieuze sfeer. In die zin doet het boek denken aan de beste
werken van Graham Greene. André Blan- chet vergelijkt Joseph Day terecht met
Scobie uit The Heart of the Matter (Etudes, Octobre 1950). Ook hier wordt
menselijkerwijze gesproken een leven moreel en religieus vernietigd zonder dat ons
duidelijk is of er van werkelijke schuld kan gesproken worden. En pas op de volledige
onthechting aan alle menselijke waarden (ook de hogere), kan God zijn werk beginnen.
De diep-vrome protestantse sfeer waarin Joseph Day zich beweegt, leende zich tot
een meer innerlijke specifiek religieuze probleemstelling, terwijl in The Heart of the
Matter het probleem eerder schijnt gesteld te worden op het terrein van een algemene
religieuze wereldbeschouwing. Typisch voor de hele strekking is het woord uit de
Schrift dat Joseph vooraan in zijn Shakespeare-uitgave laat schrijven: 'Wij zullen
ons hart geruststellen voor Hem, ook als het hart ons aanklaagt; want God is groter
dan het hart'. (I Joan. 3:20). En inderdaad aanklagen zal het hart: wij voelen de
bedreiging steeds klemmender over zijn leven hangen, onverbiddelijk moet hij er
onder stikken.
Een oplossing wordt niet gegeven. Die verwachtten we ook niet want voor
dergelijke vragen bestaat geen oplossing: zij monden uit in het mysterie. Allicht zou
de schrijver bij zijn lezers de indruk kunnen wekken dat het mysterie voor hem een
blinde muur is. Hier dient men echter wel te bedenken dat J. Green juist getracht
heeft zich uit zijn vroegere protestantse levenshouding te bevrijden door haar in dit
werk kunstmatig tot het einde toe te beleven. De religieuze beleving van Joseph Day
is dus intrinsiek protestants. (Hiermee wil allerminst gezegd zijn dat de hoofdfiguur
een objectief zuiver beeld van het protestantisme vormt: hij vertegenwoordigt er
alleen een psychisch overblijfsel van in het hart van een bekeerling). Een Katholiek
zal in het religieuze mysterie nog andere aspecten weten te ontdekken dan God als
het 'ganz Andere'. God is voor ons ondoorgrondelijk, maar Hij is tevens nabij. Hij
woont in een ontoegankelijk licht, maar heel ons leven is tevens ook een afstraling
van dat licht. Zijn wegen zijn onnaspeurlijk, maar Hij is tevens Degene die zich
vinden laat voor wie Hem zoeken.
L. Dupré S.J.

Mac Arthur Asiaticus
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De gebeurtenissen in Oost-Azië en bepaaldelijk in Korea kunnen moeilijk begrepen
worden zonder een zeker inzicht in het karakter van de personen die daarin een
hoofdrol spelen.
In een bijdrage over 'Het Koreaans
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wespennest', verschenen in het Decembernummer van het tijdschrift Industrie, wordt
een in dit opzicht revelerend parallel getrokken tussen generaal Mac Arthur,
bevelhebber der U.N.O.-strijdkrachten en.... Scipio Africanus.
Het loont de moeite in te gaan op de suggestie van de (onbekende) auteur, die de
lezer aanraadt Titus Livius weer eens ter hand te nemen om de karakters van Scipio
en van Mac Arthur te vergelijken.
Een diepe godsdienstige overtuiging, die samenvalt met het bewustzijn van een
providentiële zending, is hun eerste gemeenschappelijke karaktertrek. Titus Livius
leert ons dat 'Scipio nooit een openbare of private daad van enig belang stelde zonder
zich eerst naar het Capitool te begeven, een tempel binnen te treden en daar,
gewoonlijk alleen, een zekere tijd door te brengen'. Mac Arthur waagt zich gaarne
aan theologische discussies met de Amerikaanse senatoren die hem in zijn Japans
proconsulaat komen ondervragen. Hij is niet alleen verstandig en vastberaden, maar
heeft ook een aangeboren gevoel voor publiciteit. Ook Scipio had, volgens Titus
Livius, niet alleen grote gaven, maar 'wist het steeds klaar te spelen die gaven op
bijzonder handige manier te doen gelden: in ostentationem earum compositus....'.
Beiden hebben roem verworven in tijden van angst en kommer, doch ook van
glorierijke zegepralen voor hun vaderland. Hiervan hebben zij hun deel opgeeist:
Afrika voor Scipio, Azië voor Mac Arthur. Die gebieden beschouwen ze als het ware
als hun persoonlijk domein, wat onvermijdelijk conflicten uitlokt met de overheden
in het moederland. Bij de Romein, zoals bij de Amerikaan bespeurt men wantrouwen
tegenover de burgerlijke instanties, vrees voor compromissen en ijdel gepraat die de
vrucht van persoonlijke intuïties dreigen te verspillen, liefde voor het gezag - gesterkt
door een bijna onbeperkte macht - overigens met gematigdheid uitgeoefend,
bewustzijn ten slotte van een persoonlijk legendarisch aureool. Mac Arthur geniet
de geestdriftige steun van leden van het Congres, voornamelijk in de rangen van de
Republikeinse partij. Maar andere Congresleden delen de mening van Fabius
Maximus, die oordeelde dat Scipio 'niet tot consul benoemd was voor zijn persoonlijke
rekening, non sibi ipsi privatim creatum consulem, maar voor de Republiek en voor
ons allen'.
De man die de Verenigde Natiën aanstelden om hun strijdkrachten in Korea aan
te voeren, is ontegensprekelijk groot, maar hij is geobsedeerd door het bewustzijn
van zijn grootheid. Hij werd belast met een uiterst lastige taak in het raam van een
politiek die hij onvoldoende kende en misschien niet goedkeurde. Hij is een militair
genie, bekommerd om het theatraal effect, tot op het slagveld toe. Zijn visie op Azië
steunt alleen op zijn kennis van de Philippijnen en van Japan. Hoewel niet
oorlogszuchtig, is hij toch geneigd om de enige macht te gebruiken waarover hij
beschikt en die hij goed kent, met name de militaire macht. 'De kracht en de zwakte
van de vijand kan men slechts van dichtbij, op zijn eigen grondgebied meten'. Men
meent Scipio te horen in de Senaat, vóór de veldtocht in Afrika.
Mac Arthur was waarschijnlijk de enige generaal die een waagstuk als de slag om
Pusan tot een goed einde kon brengen, maar van al de Amerikaanse generaals was
hij wellicht de onbekwaamste om een diplomatieke rol te spelen, om te beseffen dat
een veldtocht steeds het instrument blijft van een politiek en dat er grenzen dienen
in acht genomen te worden waarover een generaal niet te beslissen heeft1).
Ter overweging ....
1) Vgl. Industrie, Revue de la Fédération des Industries belges, décembre 1950.
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Het Duister is mijn Licht
Hoofdpersoon van deze eigenaardige roman1) is een krankzinnige en een behoorlijk
gedeelte van het lijvige boek bevat de psychologie van deze geestesgestoorde, die
door electrische shocks tegen alle verwachting in genezen wordt. Daaromheen
beschrijft de auteur het leven en streven van een doktersgezin en hij doet dit met
groot talent. Het zijn bloedwarm levende mensen, die dit doktershuis bewonen, goede
en beminnelijke mensen, een beetje werelds en wat oppervlakkig religieus, maar
weldadig en humaan en terecht bemind door hun omgeving.
Daarnaast plaatst de schrijver enkele caricaturen, in wier beschrijving en
voorstelling hij zijn hart en zijn ergernis lucht over bepaalde vroomheids- en
klooster-verschijnselen. Het doet vreemd aan deze Leuvense professor in
psychiatrische vakken zo fel te keer te zien gaan tegen werkelijke of vermeende
toestanden en personen, waarbij de godsdienst nauw betrokken is. Hij bederft er
gedeeltelijk zijn roman door. Mevrouw Louckx, Zuster Lucile, Mejuffrouw Deleuze
en de pastoorsmeid zijn geen mensen meer, maar hyena's die in vromen gemoede
hun medemensen verscheuren. Waar de auteur mondaine mensen, die nog ongeveer
Christen zijn, beschrijft, is hij uitstekend, waar hij vrome of quasi-vrome mensen te
verbeelden heeft, vervalt hij gewoonlijk in het caricaturale. Ook de goed bedoelde
Zuster Colette is weinig overtuigend; de enigst aanvaardbare vrome is Zuster
Alphonsienne. Dan zwerft er nog een wonderlijke Pater Lénard door het boek, die
psychiatrische en exacte wetenschappen studeert om zijn geloof aan de wetenschap
te toetsen en de wetenschap aan zijn geloof.
Men krijgt in dit boek de indruk dat mensen, die zich ex professo aan het religieuze
wijden en er hun leven aan geven, meestal tot een eng formalisme vervallen en alle
humaniteit erbij verliezen, terwijl dit religieuze veel nobeler en menselijker opbloeit
bij wie het slechts als terloops en als iets bijkomstigs beleven. Dat dit wel eens
voorkomt zal niemand ontkennen, maar in de roman schijnt het de regel te zijn.
Volgens een oude missionaris zijn er nog maar enkele vergeten en verwaarloosde
communauteiten, waar werkelijk evangelisch geleefd wordt. Zuster Colette gaat het
daar dan ook zoeken. Deze Zuster Colette en Zuster Alphonsienne moeten het door
Zuster Lucile en haar overste gestoorde evenwicht enigszins herstellen. Zuster Colette
vooral is de draagster van de Greeffs ideeën omtrent het kloosterleven. Maar omdat
die ideeën scheef zijn, is heel de figuur van Colette mistekend; bijna alles aan haar
wordt gewrongen en onnatuurlijk, doordat zij te opgeschroefd heldhaftig zijn moet
en haar schepper haar in een onmogelijke situatie plaatst.
Dat de schrijver in zijn roman terloops toestanden hekelt, die hem wellicht in zijn
praktijk meermalen gehinderd hebben, is aannemelijk, maar dat de lezer in die
hekeling aldoor de eigen kregeligheid van de auteur voelt, haalt zijn boek naar
beneden. Temeer daar zijn voorstelling van de ware en diepe religiositeit aanmerkelijk
te kort schiet. De schrijver manoeuvreert op wonderlijke wijze met zusters, paters
en pastoors, waarvan er enkele bijzonder intelligent of heldhaftig, andere ongewoon
stupied en kortzichtig zijn.
Zo is deze in het Frans als La nuit est ma lumière geschreven roman een eigenaardig
product. Het psychische conflict van de hoofdfiguur kan slechts door vaklieden
1) Etienne de Greeff. Het Duister is mijn licht. Vert. F. van Oldenburg-Ermke. Pax-'s
Gravenhage. 1950. 515 pp. geb. f9.75.
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romancier ontstaan kan. Daaromheen is veel gebrekkigs en veel maakwerk en de
religieuze opvattingen en voorstellingen, die een voorname plaats in de roman
innemen, zijn zeer bedenkelijk.
Dr J. van Heugten

† Edward Arthur Milne
Op 21 Sept. 1950 overleed plotseling, terwijl hij op weg was naar de vergadering
der Royal Astronomical Society te Dublin, de Engelse geleerde Edward Arthur Milne.
Zijn vroegtijdige dood, op de leeftijd van 54 jaren, was een onherstelbaar verlies
voor de wetenschap. Gedurende meer dan een kwart eeuw was Milne een der meest
vooraanstaande pioniers ter bevordering van de vooruitgang der astro- physica en
cosmogonie. Al zijn werk draagt de stempel van die verrassende oorspronkelijkheid,
die het kenmerk is van een waar wetenschappelijk genie. Hij kon een probleem
aanpakken met volkomen kennis van wat er reeds bereikt was, en het toch
onderzoeken van uit een geheel nieuw gezichtspunt. Zijn rijkdom aan nieuwe ideën
ging gepaard met een vindingrijk meesterschap over de wiskundige techniek, dat
hem in staat stelde zijn theorie geheel zelfstandig uit te werken, en hij bezat de gave
die in klare stijl uiteen te zetten.
Milne's werk betrof hoofdzakelijk drie verschillende onderwerpen: het
stralingsevenwicht in de uiterste lagen der sterre-atmosferen, de inwendige bouw
der sterren, en zijn opzienbarende kinematische theorie van het heelal, die aanleiding
gaf tot een grondige herziening van de grondslagen der moderne cosmogonische
theorieën.
Milne was geboren te Huil op 14 Febr. 1896, als zoon van het hoofd van een
'Church of England'-school. Achtereenvolgens was hij assistent-directeur der
zonne-sterrewacht en lector in de astro-physica en mathesis te Cambridge (1920-'25),
lector aan de universiteit te Manchester (1925-'28), professor der wiskunde te Oxford
(1928-'50). Aan onderscheidingen heeft het hem niet ontbroken: zo ontving hij de
gouden medaljes van de Royal Society en van de Royal Astronomical Society, het
ere-doctoraat van de Universiteit van Amsterdam, enz. Gevoelig voor de waardering
van zijn eigen werk, was hij altijd gaarne geneigd dat van anderen te waarderen en
van harte aan te moedigen, ook bij eventueel meningsverschil. Was zijn verlies voor
de wetenschap groot, nog meer werd zijn heengaan betreurd door zijn vrienden als
dat van een der edelste en beminnelijkste mensen. Maar op zijn best deed hij zich
kennen als zorgzame vader in eigen huis. In 1928 trouwde hij met Margaret Scott,
die hem twee dochters en een zoon schonk. Zij stierf in 1938 kort na de geboorte
van haar zoon. Milne hertrouwde in 1940 met Beatrice Brevoort, en hem werd in
1943 een derde dochter geboren. Maar reeds in 1945 overleed ook zijn tweede vrouw,
blijkbaar ten gevolge van de overspanning tijdens de oorlogsjaren. Gesteund door
zijn geloof en diepe godsdienstige overtuiging wist hij met rustige waardigheid de
tragiek van zijn familieleven te dragen, en zette zich na elke beproeving met
bovenmenselijke wilskracht weer opnieuw aan het werk. In het jaar 1923 had hij een
aanval van hersen-ontsteking gehad, die hij wel is waar goed teboven kwam, zodat
hij in de eerstvolgende twintig jaren zich nog met volle energie kon wijden aan zijn
taak. Maar in de laatste jaren deed zich de nawerking der ziekte opnieuw gevoelen,
en een hartkwaal maakte een plotseling einde aan zijn leven.
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derne cosmologie en de christelijke idee van God de Schepper'1). Hij zou die cursus
te Birmingham hebben gehouden, indien God hem het leven gespaard had. Ongeveer
tien dagen vóór zijn dood legde hij daaraan de laatste hand. 'Wij zien verlangend uit
naar de publicatie' aldus de schrijver zijner biografie2) - 'die ons het inzicht zal doen
kennen van een wondervol begaafde geest in zake de diepste vragen van ons bestaan'.
Dr J. Stein S.J.

Jan Palfijn (1650-1733)
Deze grote chirurg werd op 28 November 1650 te Kortrijk geboren. Het derde
eeuwfeest werd onlangs door de Vlaamse Akademie voor Geneeskunde plechtig
herdacht. In een tijd waarin de chirurgie aan de onkunde van scheerbazen werd
overgelaten, stelde deze eenvoudige barbierszoon zich tot taak een gezonde en
wetenschappelijke heelkunde onder zijn volk te verbreiden. Door zijn stadgenoten
miskend en vervolgd, zocht hij zijn toevlucht te Gent. In deze stad, waar hij meerdere
jaren van zijn leven doorbracht, genoot hij een weldadige gastvrijheid. Hij kon er
zijn heelkundige studies vrij voortzetten als helper van een professor in de chirurgie,
en verkreeg er later zelf een leerstoel. Door geldnood en gebrek aan dissectiemateriaal
verhinderd om zich volledig aan het onderzoek te kunnen wijden, zoals Vesalius,
Faloppe, Aquependente, Eustachius, Malpighi en anderen, besteedde hij zijn krachten
vooral aan zijn leerambt, waarvoor hij trouwens uitzonderlijke gaven bezat.
Nadat hij zich een twintigtal jaren had beziggehouden met het verzamelen van
allerlei geneeskundige geschriften, die over heel Europa verspreid waren, begon hij
met het opstellen van zijn eigen tractaten. Deze maakten hem tot de algemeen erkende
grondlegger der chirurgische anatomie en der heelkunde, en golden weldra in
West-Europa voor die vakken als model-tekstboeken. Zo verscheen in 1701 zijn
'Osteologie' of beenderenstudie, die zeer spoedig in Duitsland, Engeland, Holland,
Frankrijk bekend werd. Een toenmalig beroemd duitse heelkundige stelde het boven
de tractaten van zijn soort, en in Frankrijk werd het aanbevolen door het 'Journal des
sçavans' met de volgende vleiende bewoordingen: 'Toutes les explications ou
descriptions de notre auteur sont d'une même clareté, brièveté et exactitude qui
doivent faire préférer son ostéologie à un grand nombre d'autres'.
Te groot geleerde om met de wetenschap van zijn medeburgers genoegen te nemen,
was hij dikwijls op reis om zijn kennis te vervolmaken. Hij bereisde de Nederlanden
en ontmoette van Leeuwenhoek en Boerhave. Hij bezocht vooral meermalen Parijs,
en maakte zich daar vele vrienden onder de grootste heelkundigen van dien tijd, die
hem op de hoogte brachten van de laatste vorderingen der chirurgie.
Palfijn, die relaties onderhield met de grootste specialisten van Europa, bleef steeds
een eenvoudig man. Weinig gesteld op zijn eer, publiceerde hij meestal in het vlaams,
om beter zijn vakkennis in dienst van zijn volk te kunnen stellen. Want die grote
Nederlander was vooreerst een goed mens. Die goedheid bracht hem er toe een
bijzondere zorg te besteden aan de studie der toen erg barbaars geworden verloskunde;
zo werd hij de uitvinder van de 'forceps', hetgeen geldt als een zijner schoonste
glorietitels.
1) Modern Cosmology and the Christian Idea of God the Creator.
2) W.H. Mc Crea. Edward Arthur Milne. The Observatory, vol 70 Dec. 1950. pg 225-232,
waaraan deze bijzonderheden ontleend zijn.
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Boekbespreking
Godsdienst
Christus in onze wereld. De levenswaarden (Leven in Christus onder
leiding van M. Van CASTER, S.J. 6). - Desclée De Brouwer,
Brugge-Amsterdam; Studiecentrum v. godsdienstige vorming, Brussel,
1950, 192 pp., 18 buitentekstplaten, Fr. 48, Dl voor de leraar Fr. 56.
Dit laatste deel van de reeks 'Leven in Christus' mag wel het meest geslaagde genoemd
worden. Het blijft een schematisch handboek - een standpunt dat wij eerbiedigen toch zijn sommige hoofdstukken reeds ruimer uitgewerkt en behoren dan ook tot de
beste. Wij zouden nochtans een meer gebonden tekst verkiezen, zoals wij die vinden
in 'Waarom geloof ik' van J. Parmentier, of de meer concrete en levendige voorstelling
van 'Solution du problème de la vie' door F. Lelotte. In volledigheid echter tegenover
het eerste of in degelijkheid en diepte tegenover het tweede doet 'Christus in onze
wereld' niet onder, 'n Synthese, in de voorstelling, van het deel van de leraar en het
deel van de leerling zou, voor de hogere klassen althans, het ideale godsdienstboek
kunnen worden.
H. De Clercq
Hans ASMUSSEN, Der Herr der Welt ein kleines Kind.
Weihnachtspredigten aus 17 Jahrhunderten. - Evangelisches verlagswerk,
Stuttgart, 1950, 160 pp. geïll., geb. DM. 6,50.
Asmussen is in Duitsland een bekende theologische figuur. Proost in Kiel, heeft hij
naam als specialist in de geschiedenis van het dogma, en vooral door een eigen
houding tegenover het oekumenisch probleem en heel bijzonder tegenover de R.K.
Kerk. Meer dan andere evangelische theologen is hij vooral bekommerd om de
totaliteit van de christelijke openbaring in heel de geschiedenis van het Christendom.
Van deze typische overtuiging is dit mooi uitgegeven werkje, aan D. Georg Bell,
anglikaans bisschop van Chichester opgedragen, een vernieuwd getuigenis.
De S. geeft een bloemlezing van dertien Kerstpreken uit heel de katholiciteit van
Gregorius van Nazianze en Augustinus over Bemardus en Tauler tot Luther,
Bourdaloue, Newman, K. Barth en hem zelf. Elke preek wordt voorafgegaan door
een Kerstliedje of -vers, en een typische kunstvolle Kerstvoorstelling uit dat tijdvak.
Ook geeft de S. zelf, als inleiding, een korte schets van de eigentijdse religieuze
problematiek. Al blijft deze typering vrij van elke confessionele engheid, ze is ook
altijd de uitdrukking van A.'s persoonlijk geloof, wat b.v. onmiddellijk opvalt bij de
inleiding op Augustinus. Gevormde lezers, die dit werkje lezen, met deze vrijmoedige
oprechtheid van de S. zelf, die een overtuigd vijand is van elke oppervlakkige
nivellering van de christelijke belijdenissen, kunnen in deze tijd van ongeloof, uit
deze uitgave met vrucht overwegen het katholieke getuigenis van ons
gemeenschappelijk geloof in een Mens- geworden God.
P. Fransen
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Kan. A. Van der HEEREN, Het leven van Jesus Christus. Teksten uit
de Evangeliën, met gekleurde platen van Leinweber. - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1950, 46 pp., 22 × 22 cm. Fr. 57.
Het is een goed idee, aan de hand van prenten en Evangelieteksten de jeugd vertrouwd
te maken met het leven van Jesus. De romantische kleurplaten van Leinweber zijn
wat uit de mode, maar zullen bij het publiek dat klaarblijkelijk beoogd wordt nog
aardig meevallen.
F. De Graeve
Karl RAHNER S.J., Das 'neue' Dogma. Zur Definition der Himmelfahrt
der hl. Jungfrau und Gottesmutter, - Herder, Wien, 1951, 39 pp.
Deze verhandeling, eerst gepubliceerd in het tijdschrift 'Wort und Wahrheit', verdiende
zeker in een brochure wijder verspreid te worden. Karl Rahner plaatst eerst de licha-
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melijke tenhemelopneming van Maria tegen de achtergrond van ons geloof aan de
verrijzenis des vlezes. Hij betoogt daarbij met klem dat de 'heiligen' van Mt. 27:52
v. reeds blijvend met ziel en lichaam verheerlijkt zijn. Vervolgens geeft hij enige
diep begrijpende opmerkingen over de verschillende reacties op dit nieuwe dogma,
o.a. van die katholieken, die er niet minder in geloven, omdat ze er niet met
mediterraan enthousiasme naar hebben verlangd, en van de protestanten. Tenslotte
enige waardevolle randbemerkingen bij de tekst der bulle. Het is de moeite waard
om op te merken, dat Rahner de mening als zou Maria niet gestorven zijn als 'vermetel'
qualificeert.
P. Schoonenberg
DANIEL-ROPS, De oudste verhalen over de Moeder-Maagd. Vertaald.
- Nelissen, Bilthoven en ''t Groeit', Antwerpen., 1951, 167 pp.
Na een uiterst fijnzinnige inleiding over de H. Maagd, over wat de Evangeliën van
haar meedelen, over haar vroegste verering en de uitingen der Kerkvaders, gaat de
schrijver van dit werk over naar de Apocriefen en geeft een overzicht van hun
betekenis, hun ontstaan en uitbreiding enz. In de tweede helft van het boek biedt hij
een vrij uitvoerige bloemlezing uit de voornaamste dezer Apocriefen, voorzover zij
over de H. Maagd handelen. Rops is een vakkundig historicus en betrouwbaar
theoloog, zodat de lezer veilig zijn leiding volgt door dit merkwaardig labyrinth van
fantastische verhalen. Wat het boek een bijzondere bekoring verleent, zijn de veertig
foto's van kunstwerken, veelal weinig bekende kunstwerken die hier inderdaad een
illustrerende functie hebben. Het boek is trouwens in zijn geheel smaakvol uitgegeven
en met zorg vertaald.
J.v.H.
G.P. FEDOTOV, A treasury of Russian Spirituality. - Sheed and Ward,
Londen, 1950, 502 pp., geb. Fr. 215.
Dit werk mag geplaatst worden naast dat van Dr Igor Smolitsch, Leben und Lehre
der Starzen, met dien verstande evenwel dat S. er naar streeft de historische
samenhang en de ontwikkeling van de monniken-spiritualiteit te ontdekken. Fedotovs
werk is breder opgezet: hij behandelt het leven van mensen, die in de meest
verscheidene omstandigheden werkten. Hij zoekt overigens niet naar de historische
samenhang, maar bedoelt een bloemlezing te bezorgen, die zeker representatief
genoemd mag worden en enkele pareltjes bevat, zoals 'The Pilgrim' (waarvan ook
in het Nederlands een vertaling verscheen; cfr. KCT-Streven, 2e jaargang, 1949, blz.
1107), het gebed van Tychon Zadonsky tot Christus (216 en vlg.) en het gesprek van
Serafim van Sarov over de H. Geest (267 en vlg.) om maar de voornaamste te
vermelden.
Het boek biedt dus een gevariëerde keuze van oorspronkelijke teksten en is een
uitstekende inleiding op de spiritualiteit van het 'Heilig Rusland'. Met de typografische
verzorging van het werk kunnen wij de uitgevers slechts gelukwensen.
H.G. Aerts
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Martial LEKEUX, O.F.M., Le secret de l'apostolat dans la vie de l'Abbé
Edouard Poppe. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1950, 62 pp., Fr. 18.
Dit kleine boekje is zonder twijfel merkwaardig. S. heeft er met diep inzicht het
essentiële van Poppe's spiritualiteit in weergegeven en de theologische fundering er
van klaar en aantrekkelijk uiteengezet. Het werd ingeleid door Mgr. Kerkhofs,
bisschop van Luik die het aan alle priesters warm aanbeveelt.
J. Beyer
Dr Jos. C.M. FRUYTIER S.J., Het woord Mysterion in de Catechesen
van Cyrillus van Jerusalem. Nijmegen, Centrale Drukkerij N.V., 1950.
X, 196 pp., f 3,90
Slechts één zaak moeten wij betreuren, nl. dat het tweede deel, dat op het eind wordt
aangekondigd, nog enige tijd een wens zal blijven. De geleerde doctor heeft ons een
studie geschonken, welke voor de christelijke philologie van buitengewoon belang
is. Zijn onderzoek over de betekenis van het woord 'mysterium' is een toe passing
van de beginselen, welke Dr Anton Reichling in zijn studie over het woord als
grondslag van taal en taalgebruik heeft ontdekt. Wij hopen,
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dat de schrijver zijn studie aan de internationale vaktijdschriften ter bespreking heeft
gezonden, opdat de philologie eindelijk deze weg als de hare zal beschouwen.
Voor Casel heeft 'Mysterium' een concrete, cultische betekenis, voor Prümm heeft
het enkel betrekking op de leer, zodat hij het vertaalt met het Duitse woord
'Geheimnis'. In zijn inleiding geeft ons de schrijver de methodologie van zijn
onderzoek; hier vindt men de beginselen van Reichling. Daarna schetst hij de
betekenis-ontwikkeling van 'Mysterion' tot de tijd van Cyrillus van Jerusalem om
dan het gebruik van 'Mysterion' in de catechesen van Cyrillus te laten zien. Het woord
mysterium duidt altijd een goddelijke inhoud aan, die met in wijdelingen in contact
treedt door middel van een uiterlijke vorm, welke die inhoud tegelijk meedeelt en
verbergt. Het wordt bij Cyrillus én generaliserend én typerend gebruikt; mysteriën
zijn daarom de geloofswaarheden van de H. Schrift en symbolum binnen het systeem
van geloofsverkondiging, de dood van Christus binnen het systeem der
heilsgebeurtenissen, de Eucharistie binnen het systeem der heilsriten
Een goede philologie van het woord 'mysterium' is voor de liturgist onontbeerlijk.
Wij denken hier b.v. aan de viering van de mysteries van het kerkelijk jaar. De
verklaring van Odo Casel is duister maar wees toch op de bijzondere realiteit van
deze mysteriën-viering, welke helaas in de moderne tijd al te zeer 'verdund' is.
Wanneer de theologie het kerkelijk jaar wetenschappelijk gaat bestuderen, zal zij Dr
Fruytier dankbaar zijn voor zijn philologisch onderzoek van het woord 'mysterium'.
H. Schmidt
Eduard EICHMANN - Klaus MöRSDORF. Lehrbuch des Kirchenrechts
auf Grund des Codex Iuris Canonici, III Band, Prozessund Strafrecht.
Völlig veränderte, sechste Auflage. Paderborn, 1950, Ferdinand Schöningh,
503 pp., 18 D.M.
De kwaliteiten van dit handboek gaven we reeds in een aankondiging van de eerder
verschenen delen aan. Prof. Mörsdorf heeft met name dit derde deel belangrijk
verbeterd, vooral wat de klare systematiek en omlijning der grondbegrippen, waaruit
die systematiek is opgebouwd, aangaat. We mogen er hier misschien nogmaals op
wijzen, dat het werk ons meer dan enig ander geschikt lijkt voor beoefenaars van het
burgerlijk recht, die een degelijke kennismaking met het kerkelijk recht wensen.
Vooreerst zijn de vaktermen met een waarlijk ijzeren consequentie verduitst, zodat
van de schrikaanjagende latinitas zo goed als niets meer overbleef, en vervolgens
zijn de analogieën met het burgerlijk recht met kennis van zaken uitgewerkt. Deze
aanprijzing voor civilisten is geenszins bedoeld als een afwijzing voor canonisten,
integendeel! Het werk levert talloze inzichten, die een verrijking voor de bestaande
literatuur betekenen, maar daarop kunnen de vaktijdschriften beter hun aandacht
vestigen.
Mr. P. Huizing

Wijsbegeerte
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Dr Bernard DELFGAAUW, Wat is Existentialisme? Tweede, volledig
omgewerkte druk. (Uit Leven en Wetenschap, no. 14). N.V.
Noord-Hollandse Uitgevers Mij., Amsterdam, 1950, 102 pp., f 3,75.
Het weergeven van de kerngedachte of de leidende motieven bij een philosoof of in
een philosophische richting is niet gemakkelijk. Dit te doen op een meer populaire,
voor bredere kringen bevattelijke wijze, is nog moeilijker. Het vereist een volkomen
beheersing van de stof. Dr Delfgaauw heeft dit aangedurfd voor vijf auteurs uit de
Existentie-philosophie. De 2e druk is grotendeels een nieuw werkje geworden. Het
hoofdstuk over Kierkegaard is als inleiding bedoeld, de beschouwingen over Marcel,
Heidegger en Jaspers zijn opnieuw geschreven. Alleen Sartre heeft nog geen nieuw
kleed. Wij missen, wat de titel van het boek ons suggereert, een thematische
cohaerentie der hoofdstukken, en wij vragen ons af of de auteur zelf niet spoedig
ontevreden
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zal zijn, ook over zijn herschreven hoofdstukjes. Geen twijfel bestaat er bij ons over
zijn moed om in dat geval opnieuw de pen ter hand te nemen.
H. Geurtsen
L'Activité philosophique en France et aux Etats-Unis. Etudes publiées
sous la direction de Marvin FARBER. T. 1: La philosophie américaine;
T. 2. La philosophie française. - Presses Universitaires de France, Parijs,
1951, 488-410 pp.
Elk dezer twee bundels bevat negentien essais over even zoveel aspecten van het
wijsgerig denken in Amerika en in Frankrijk. De medewerkers zijn vooraanstaande
philosofen van beide landen, specialisten op het gebied, dat ze behandelen. Voor
Amerika noemen we Q. Boas (Histoire de la philosophie), M. Farber (La philosophie
descriptive et la nature de l'existence humaine), S. Hook (La place de John Dewey
dans la pensée moderne), H.Q. Townsend (L' idéalisme en Amerique), V.J. Bourke
(La morale thomiste et la question de la possession matérielle), V.J. MacGill (La
tendence dominante des doctrines sociales en Amérique). In de Franse bundel treffen
we de namen aan van Jean Wahl (La situation présente de la philosophie française),
R. Le Senne (De la 'Philosophie de l'Esprit'), L. Lavelle (Les trois moments de la
métaphysique). Verder werkten nog aan dit deel mee. Em. Bréhier, André Lalande,
en andere zeer bekende Franse philosofen. Henry Duméry schreef een zeer
lezenwaardige bijdrage over 'La philosophie catholique en France'.
De algemene indruk is, dat in Amerika de ontwikkeling van het philosophisch
denken zeer sterk wordt beinvloed door in de laatste decennia uit Europa
geïmmigreerde wijsgeren. De bijdragen van de geboren Amerikanen vertonen een
overigens algemene angelsaksische strekking naar het experimentele en het concrete,
die de ontplooiing belemmert van het eigenlijk philosophisch en metaphysisch denken.
Een zeker positivisme, dat zich verlustigt in practische beschouwingen over
opvoeding, over sociale verstandhouding, een ethiek afgestemd op het aangename
leven, ook wel een grote theoretische belangstelling voor de positieve wetenschap
wijzen allen enigszins in dezelfde richting. In Frankrijk daarentegen moet het
positivisme het afleggen tegen een kenschetsend Frans spiritualisme, dat steeds
teruggaat tot het Cartesiaans Cogito. Het philosophisch denken in Frankrijk toont
zich veel rijker, veel menselijker in de diepe, geestelijke zin van dit woord. Ook de
katholieke philosophie, in dit boek door H. Duméry voorgesteld, biedt hier
vanzelfsprekend een veel grotere verscheidenheid. Wij volstaan met hier te noemen
invloedrijke denkers als Maritain, Gilson, Gabriel Marcel, Blondel, Emmanuel
Mounier.
Deze twee boekdelen zijn voor ieder, die zich voor het hedendaags philosophisch
denken interesseert, onmisbaar. De verstandige lezer zal onmiddellijk inzien, dat het
hoofdstuk over de 'Philosophie de l'enseignement' van H. Wallon eerder een pamflet
is van een uiterst linkse aanhanger van de 'Ecole unique'. Dit blijkt reeds uit de
schreeuwende eenzijdigheid van de bibliographie van dit artikel. Het heeft met een
ware philosophie van de opvoeding niets te maken en ontsiert het boekdeel, waarin
het werd opgenomen.
F. De Raedemaeker
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N. WESTENDORP BOERMA: Leo Sjestow, Rede en Geloof, Kroonder,
Bussum 1950, 132 pp., f 3,90.
R.F. BEERLING. Uren met Sjestow, Hollandia, Baarn, z.j. 198 pp., f
4,90.
Leo Sjestow, de joods-russische schrijver, die in 1938 te Parijs overleed, is in
Nederland als een der existentiephilosopen te weinig bekend.
Twee bloemlezingen vullen op nuttige wijze dit tekort aan en leren ons deze
'philosophische anarchist' (Beerling, p. 7), deze profeet, die in de wereld der wijsgeren
is opgenomen, juist omdat hij hen immer bestreed, goed kennen. De bloemlezing
van Beerling heeft het voordeel van een voortreffelijke inleiding, terwijl Westendorp
Boerma in de keuze der fragmenten meer overzichtelijk te werk gaat (bij Beerling
missen wij zelfs een inhoudsopgave) en o.a. enige opstellen in hun geheel opneemt.
J. Nota
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Psychologie en paedagogie
MARGADANT, S.V., De wetenschappelijke grondslagen der
graphologie. Nederlandse U.M., Leiden, 1949, 124 pp., geb. f 3,90.
De graphologie is een van de psychologische domeinen, waaromtrent nog veel
vooroordelen en misvattingen bestaan en die bovendien door beunhazerij in discrediet
worden gebracht.
Wij kunnen hier een onderscheid maken tussen de principiële theoretische kwestie
en de practijk. Principieel gezien staat het vast, dat het schrift van de mens niet alleen
een strict persoonlijke trek vertoont, maar dat het ook een uitdrukking is van het
persoonlijk eigene. Dit laatste geldt voor bijna alle onwillekeurige bewegingen. Hoe
minder deze bewegingen bewust gericht worden, des te sterker zullen ze datgene tot
uiting brengen, wat niet door het verstand gecontroleerd wordt. Hoe groter de
schrijfvaardigheid is, des te minder bewuste aandacht schenkt men aan de details en
voor de getrainde schrijver verloopt het overgrote deel der bewegingen, die hij bij
het schrijven maakt, onbewust.
Datgene wat in deze bewegingen tot uitdrukking komt, zijn bepaalde
levenshoudingen, gemoedstoestanden of gevoelsinstellingen, kortom het karakter en
dit geschiedt zonder dat hij zich dit bewust is.
In elk onzer bewegingen komt ons karakter, zoals dit op dat moment is, tot uiting.
Wat nu in elke beweging tot uiting komt, is kenmerkend voor de algemene wijze,
waarop die persoon zijn bewegingen, dus ook de schrijfbewegingen, uitvoert.
Dit is het fundamentele postulaat van de wetenschapelijke graphologie, die zich
bezighoudt met het handschrift d.w.z. 't blijvende spoor van 'n zeer groot aantal
bewegingen die door de schrijver werden uitgevoerd. Kent men de uitdrukkingswaarde
van een bepaalde beweging, dan kent men ook de uitdrukkingswaarde van het spoor
dier beweging, dat het handschrift ons toont.
Aangaande de practisch zijde van de graphologie zegt Margadant: 'De
niet-grapholoog verkeert als regel nog volkomen in het onzekere omtrent het antwoord
op de vraag, of hij bij de graphologie te doen heeft met een wetenschap, die iedereen
kan leren, dan wel of ze op een soort helderziendheid berust, of uitsluitend op ervaring
en dus met handlijnkunde of astrologie op één lijn gesteld moet worden, dan wel of
het louter humbug is, waarvan men zich dus liefst maar geheel afzijdig moet houden'.
Het boekje van Margadant heeft nu tot doel de wetenschappelijke waarde der
graphologie te rehabiliteren in de ogen van de niet-graphologen, die tot een van
bovengenoemde categorieën behoren. Hierin slaagt de schrijver voor zover de
beknoptheid van zijn betoog hem niet belemmert zijn uiteenzettingen dieper te
funderen. De lezer zal het wetenschappelijk stelsel, waarop volgens dit werkje de
graphologie steunt, zeer aannemelijk achten, maar wanneer hij een dieper antwoord
zoekt op de vraag 'waarom', dan zoekt hij hier meestal tevergeefs.
Ten aanzien van de verklaring van Margadant, dat denken en voelen elkaar
uitsluiten, moeten wij opmerken, dat deze opvatting in deze rigoreuze vorm in
tegenstelling staat tot de algemeen aanvaarde gegevens van de psychologie en vooral
van het existentialisme.
A. Schr.
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SIMON, F.W.W., Wat weet ik van graphologie? - Nederlandse
Keurboekerij, Amsterdam, 1950, 64 pp., geb. f 2,25.
Een goed boekje voor wie enigszins op de hoogte wil zijn van de aard van deze
wetenschap, doch zich niet verder daarmee wenst bezig te houden.
Een verdienste van dit werje is, dat het aangeeft, dat verschillende graphologische
postulaten steunen op een van de hoofdrichtingen der hedendaagse dieptepsychologie
nl. de Analytische Psychologie van Jung.
De hoofdkenmerken der graphologie en hun betekenis voor het karakter worden
systematisch, maar beknopt, besproken. Tevens worden veel voorkomende
misvattingen rechtgezet. Ook het toepassingsterrein wordt goed aangegeven:
achtereenvolgens wordt de (mogelijke) rol van de graphologie in het zakenleven, bij
de justitie en t.a.v. huwelijks- en opvoedingsproblemen besproken.
Resumerend kan men zeggen, dat hier een indruk wordt gegeven van
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wat de graphologie is, wil en kan, wat men van haar mag verwachten en welke
mogelijkheden zij biedt.
A. Schr.
Jus van NEERLANDE, Een duidelijk woord over aardstralen. Bestaan,
wezen, gevaar, afweer, verband met kosmische stralen, roedeloperij.
spiritisme, astrologie, wetenschap-dilettantisme, bedrog, waarschuwing.
- Nederlandse U.M. Leiden, 20 pp. f 0,50.
Vooraf zij opgemerkt, dat de titel veel te wijds is voor dit uiterst beknopte betoog
en dat hij bovendien in zoverre onjuist is, dat het woord over aardstralen geenszins
duidelijk is.
Aangaande de inhoud dient er onderscheid gemaakt te worden tussen het fulmineren
tegen de term 'aardstralen' en de schadelijke invloed der door deze term bedoelde
realiteit enerzijds en het fulmineren tegen de parapsychologie anderzijds. Wat dit
laatst betreft, geeft de schrijver blijk van al te grote vooroordelen, zo niet onkunde,
zodat wij zijn woorden niet ernstig kunnen nemen.
Bij het eerste kan men wellicht bijval verlenen aan het voorstel om de benaming
'aardstralen' uit de wetenschap te weren. Doch 'what is in s a name?' Het is de
feitelijkheid waar het op aankomt. (De termen 'psychose' en 'neurose' zouden immers
ook van plaats moeten verwisselen, doch niemand stoort zich aan de historisch
gegroeide betekenis en men houdt slechts rekening met de realiteit, die door deze
termen bedoeld wordt).
Als echt resultaat van dit betoog kunnen wij de waarschuwing tegen het aanschaffen
van 'afweerapparaten tegen aardstralen' beschouwen.
A. Schr.
Ethel DUKES en Margaret HAY, Kinderen van vandaag en morgen,
(Children of Today and Tomorrow) vert. C. Hilsum - Beucken. - H.L.
Smit, Hengelo, 1950, 215 pp., f 6,90.
Een goed boek, dat psychische stoornissen bij kinderen op een niet te populaire en
ook niet te wetenschappelijk-doctrinaire wijze behandelt. Het legt meer dan de meeste
psychologische werken de nadruk op de erfelijke lichamelijke en psychische
constitutie, die aan ieder kind zijn eigen type en temperament geeft, en die dient te
worden gekend en gerespecteerd om conflicten te vermijden. Aan de hand van
duidelijke voorbeelden uit de practijk worden de richtlijnen voor een psychisch
gezonde opvoeding en vooral voor herstel van gemaakte fouten aangegeven. Dit
herstel is zeer vaak mogelijk door de z.g. speltherapie (deze term is meer gebruikelijk
dan speeltherapie, zoals in de vertaling staat), waarin een kind zich kan ontdoen van
de last der volwassenen en zichzelf kan worden. Het feit, dat de psychische
moei-lijkheden der volwassenen in hoofdzaak teruggaan op ervaringen uit de
kinderjaren, geeft aan dit thema een ongemeen groot belang.
De auteurs vertolken een juist inzicht, wanneer zij zeggen, dat kinderpsychologie
een aanvulling moet zijn voor en niet een vervanging van godsdienst. Volgens haar
opinie kan dat bewuste of onbewuste fundamentele gevoel van zekerheid, dat zo
noodzakelijk is in de jeugdjaren en waarover iedere psycholoog en iedere richting
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het eens is, het best worden gegeven door ouders, die de overtuiging hebben, dat het
leven een bedoeling heeft en de uitdrukking is van een scheppende geest. Een
dergelijke fundamentele houding geeft aan dit boek een nog grotere waarde dan het
door de deskundigheid der schrijfsters reeds bezit.
A. Schr.
FREEMAN, G. Kinderen zeggen zo weinig. (Children never tell). Vert,
door Chris Hilsum-Beuckens. - H.L. Smit & Zn. Hengelo, 1950, 192 pp.,
geb. f 7,90.
Zeer vele onders maken de fout, dat zij bij het kind de maatstaven aanleggen van
een volwassen mens in het klein en daarbij veronderstellen zij, dat het kind over
eenzelfde logica en onderscheidingsvermogen zou beschikken als zij zelf.
Het kind, tot zes à acht jaar, leeft echter nog steeds in een wonderlijke wereld,
waarin het gedroomde, gefantaseerde of gissend veronderstelde minstens even reëel
kan zijn als de werkelijkheid rondom. Het kind heeft zijn eigen wereld en daarom
kunnen zijn gedachten, gevoelens en daden
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slechts begrepen worden door die wereld te begrijpen. Het is de grote verdienste van
Gwendolen Freeman, dat zij, zich terugdenkend in haar eigen jeugd, ons in de vorm
van een verhaal vertelt, hoe zij alles ervoer en hoe zij op al die fantastische realiteiten
reageerde.
Aan deze retrospectieve methode kleven natuurlijk tekorten, maar toch biedt de
schrijfster degelijker lectuur dan men bij het eerste contact zou denken. Ofschoon
zij niet strict wetenschappelijk te werk gaat, presenteert zij toch wetenschappelijk
verantwoord materiaal. Zij verdeelt de stof in twee grote categorieën: Ik en Andere
kinderen. Onder deze twee koppen plaatst zij dan systematisch verschillende
onderwerpen. De schrijftrant is boeiend en in elk geval bereikt ze haar doel nl. dat
de instelling van de lezer tegenover het kind verandert en dat hij zich een denkwijze
eigen maakt, die hem tot nog toe onvoldoende was geleerd. Mogen de kinderen van
de lezers het daardoor iets makkelijker hebben dan hun ouders het hadden in hun
jeugd.
A. Schr.
C.J.P. KARS en G.J. van KOPPENHAGEN, 'Visuele Historie'. - Uitg.
G.B. van Goor Zonen, Den Haag, Djakarta, 1950, 56 pp., f 7,90.
Naar een idee van Dr Ir R. Houwink (scheikundig ingenieur) is deze visuele historie
wat 't historisch overzicht betreft, samengesteld door C.J.P. Kars, leraar aan het Eerste
Vrijzinnig Christelijk Lyceum en wát de uitbeelding aangaat door G.J. van
Koppenhagen, leraar aan de Academie van Beeldende Kunsten. Deze heren zijn van
mening, dat 'het geschiedkundig onderwijs' voor ons ouderen onmachtig is geweest
het verband duidelijk naar voren te brengen'. Zij koesteren de verwachting, dat velen
eerst dan een chronologisch verband in de historische gebeurtenissen zullen ontwaren,
wanneer hun dit visueel en op vergelijkende schaal wordt voorgelegd. Volgens de
begeleidende achterflap zijn die velen niet alleen te vinden in de schoolklassen. Ook
de theoloog, de jurist, de ingenieur, de botanicus, de ontwikkelde leek, de dagelijkse
courantenlezer en zelfs de tourist (indien hij zich de weelde kan veroorloven dit
folioformaat in zijn bagage mee te slepen) is met dit werk ten zeerste gebaat: 'hij zal
het verleden intensiever kunnen beleven!'
Eerlijk gezegd: 'Mir fehlt der Glaube' aan deze visuele voorspiegelingen. Een goed
leraar, een goed handboek, wel of niet geïllustreerd, desnoods nog een historische
atlas en een platen-atlas of synchronistische tabellen zijn ruim voldoende voor al de
bovengenoemde categoriën om het verband der gebeurtenissen te achterhalen. We
kunnen de uitgever en bewerkers slechts beklagen, dat zij het in hun jeugd zo slecht
getroffen hebben. Ofschoon de tafels keurig uitgevoerd zijn, lijken ze mij voor
onwetenden in dit vak moeilijk te ontcijferen. Mij persoonlijk zou de kaart over
1500-1946 duizelig gemaakt hebben, indien ik ze niet tijdig op zij had gelegd. Het
blijft nochtans mogelijk, dat de visuelen hier iets van hun gading vinden. Laat hen
dan gerust de proef nemen met deze oorspronkelijke uitgave.
K.J.D.
Roger COUSINET, L'enseignement de l'histoire et l'éducation nouvelle
(Coll. de l'Ecole nouvelle française). - Les presses d'Ile de France, Parijs;
Editions Uni- versitaires, Brussel, 1950, 160 pp., Fr. Fr. 240, Belg. Fr. 46.
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De auteur verzet zich tegen de methode van geschiedenis-onderricht en tegen het
feit, dat men vooral de politieke geschiedenis aanleert. Hij wil een beroep doen op
de 'historische behoeften' van het kind, de leerling, en hem 'geschiedkundig werk'
laten doen in plaats van hem onderwijs te geven. De leraar moet verzamelingen
platen, photo's, tekeningen aanleggen en dan de kinderen per groep het beschikbaar
materiaal chronologisch laten ordenen. Kleine kinderen late men de geschiedenis
van de kleding of van de woning reconstrueren; later komen de geschiedenis van de
landbouw, de nijverheid en de handel aan de beurt: hiertoe zal men niet enkel meer
het klasmateriaal gebruiken, maar ook de landbouwers, vaklui en handelaars gaan
ondervragen; vooroudere leerlingen komt dan de geschiedenis van de rechtspraak,
het bestuur en tenslotte van de internatio-
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nale betrekkingen. Aldus leert de leerling werkelijk omdat hij iets 'doet' en hij leert
niet enkel nationale en politieke geschiedenis, maar algemene en kulturele
geschiedenis.
M. Dierickx

Letterkunde
Gerard KNUVELDER. Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. IIIe deel. Van 1778 tot 1875. - Malmberg, 's Hertogenbosch,
1950, 460 pp., f 15 en f 17,50.
Knuvelders Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde groeit onder zijn hand uit tot
een omvangrijk werk dat in zijn geheel vier statige boekdelen zal omvatten. Het is
een werk van veel studie en grote accuratesse. Dit derde deel beschrijft de litteraire
geschiedenis van Nederland van de honderd jaren, die de vernieuwing van '80
voorafgingen. De auteur opent dit deel met een zeer uitvoerige letterkundige en
philosophische studie over de romantiek. Met recht legt hij de nadruk op de Duitse
romantiek als de rijkste, diepste en vruchtbaarste uiting van deze in de verschillende
landen sterk nationaal genuanceerde en gekleurde verschijning. Zijn karakteristieken
van de voornaamste figuren die deze honderd jaren beheersen, Wolff-Deken,
Bilderdrjk, Da Costa, Potgieter, Huet, Multatuli, Pierson, Alberdingk Thijm, zijn
uitstekend. De persoonlijke zienswijze van de auteur openbaart zich het sterkst in de
karakterisering van bv. Kneppelhout, die hij zeer hoog stelt, in het op de voorgrond
plaatsen van de weinig bekende H.J. Polak, in zijn bijna afwijzen van Potgieter en
zijn grote verering van Huet. Met zijn kritiek op Potgieter zal niet ieder vakkundige
volledig instemmen. Hoe het zij Knuvelder heeft een zeer verdienstelijk werk
geschreven, waarvan het bijna jammer is dat 't een 'Handboek' is, waarmee ik bedoel
dat de sterk schoolse indeling menig liefhebber van de lectuur zal weerhouden. Voor
leer- en studiedoeleinden van hogere inrichtingen is het voortreffelijk geschikt.
J.v.H.
Em. Van HEMELDONCK, Der Kleine Kaiser. Vert, van H.H. Reykers.
- Verlag Der Löwe, Keulen; Lannoo, Tielt, 1950, 563 pp., geb. Fr. 176.
Wordt 't oorspronkelijke werk van onze auteurs, uit hoofde van de taal, weinig gelezen
in het buitenland, toch komt er vooral dank zij het werk van elkele competente en
actieve vertalers in Duitsland een groeiende belangstelling voor de Vlaamse roman.
Men is er zelfs goed op weg om de eenzijdige regionalistische 'Gemütlichkeit'
waardoor hij er beroemd en gestereotypeerd werd, te doorbreken en aan het realisme
of de steedse verfijning eveneens burgerrecht de verlenen. Dit boek draagt er het
zijne toe bij om ook de Kempen en zijn beste schrijvers buiten onze grenzen beter
bekend te maken.
De vertaler schrijft zuiver en correct. Hij heeft zich zelfs, ook buiten de woordkeuze
of de zinsbouw, menige vrijheid veroorloofd. Verschillende beschrijvingen werden
ingekort. Een geheel hoofdstuk dat al te veel typisch Vlaamse toestanden weerspiegelt
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om ten volle door een buitenlander begrepen te worden, werd achterwege gelaten.
Als ervaren literair-criticus echter wist de vertaler die vrijheden ten goede te richten;
nergens tasten zij de dramatische structuur aan en zijn taal blijft in haar soberheid
steeds de atmosfeer van het verhaal getrouw.
De fijne typografische verzorging maakte er een keurige en smaakvolle uitgave
van.
K. Heireman

Kunst en cultuurleven
P. CONSTANTINUS O.F.M. Cap., Liturgie en kerkelijke kunst, met
een voorwoord van Prof. Ir M.J. Granpré Molière. Hoogleraar te Delft, H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen, 1950, 2de druk 391 pp., 103
illustraties f 12,50 en Fr. 189.
Bijna twaalf jaren geleden, (in 1939), gaf P. Constantinus een boek uit, dat hij noemde:
'Liturgie en
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Kerkbouw'. De schrijver was toen al jaren verbonden aan het Serafijnse Seminarie
te Langeweg, en aan de Leergangen te Tilburg, waar hij liturgie en kerkelijke
kunstgeschiedenis doceerde. Hij was dus wel volledig in het vak ingewerkt, wat
duidelijk bleek uit het uitvoerig en zeer goed gedocumenteerd werk.
Nu is dit boek opnieuw uitgekomen onder de naam 'Liturgie en kerkelijke kunst'.
Deze nieuwe naam kon met goed recht aan dit boek gegeven worden, omdat ook de
inhoud van het werk voor een aanmerkelijk deel vernieuwd werd. De stof is op
verschillende plaatsen belangrijk uitgebreid en bijgewerkt en het boek zelf is ook in
een ander formaat bij een nieuwe uitgeverij verschenen. Zo zijn bijv. nu de illustraties
in de tekst opgenomen en niet meer, gelijk in de vroegere uitgave, er achter aan
toegevoegd. Dit is ongetwijfeld aangenamer bij het gebruik.
Allen die belangstelling hebben voor de kerkelijke kunst, of door hun beroep
daarmee in contact komen, vinden hier een voortreffelijk hulpmiddel om de
noodzakelijke kennis op te doen: practische gegevens, aesthetische en historische
beschouwingen worden in ruime mate aangeboden. Men kan soms bij de aesthetische
beschouwingen van opvatting verschillen, en de historische overzichten laten ook
wel eens een andere interpretatie toe, maar P. Constantinus weet doorgaans zijn
mening op overtuigende wijze voor te dragen, zodat deze onze volle aandacht vraagt
en verdient.
De schrijver heeft een goed gebruik gemaakt van de opmerkingen die gemaakt
werden bij de vroegere uitgave. In dit boek antwoordt hij zijn critici door ofwel aan
hun wensen en verlangens te voldoen, of door zijn vroeger geuite, en aangevallen
mening met meer nadruk te verdedigen.
Toch zijn er ook nu nog enige wensen: Zo had ik b.v. de schrijver gaarne soms
zelf meer gehoord, en niet zo vaak een beroep zien doen op andere schrijvers. Het
werk is overvloedig geïllustreerd, maar de reproducties mochten dikwijls scherper
zijn geweest. Niettegenstaande deze desiderata blijft het een uiterst nuttig en belangrijk
werk, dat men gaarne en met vrucht zal gebruiken.
C. de Groot
Prof. Dr F.W.S. van THIENEN, Algemene kunstgeschiedenis. De kunst
der mensheid van de oudste tijden tot heden, Dl 4. - De Sikkel, Antwerpen,
De Haan, Utrecht, 1949, X - 400 pp., talrijke illustraties, Fr. 300.
De oorspronkelijke opzet voor de uitgave van deze groots opgevatte Algemene
Kunstgeschiedenis moest gewijzigd worden: het IVe deel behandelt de kunst van de
Noordelijke landen van 1400-1800, terwijl het voorgaande deel slechts de periode
1400-1600, voor de Zuidelijke landen kon bevatten. Het vervolg op deel III zal dus
slechts in deel V verschijnen, samen met de Hedendaagse Kunst. In dit IVe deel werd
overgegaan tot de nieuwe spelling om de zeer practische reden van ruimtebesparing.
Hoewel als geheel steeds even bruikbaar en overzichtelijk, treft toch de
onevenwichtigheid in de behandeling der verschillende nationale kunsten: aan
Engeland werd de meest uitgebreide en nauwkeurige studie gewijd. Dit onderdeel
vormt op zichzelf 'n uitstekende Engelse Kunstgeschiedenis, waaraan de behoefte
in ons taalgebied, vooral sinds de tweede wereldoorlog zich terdege liet gevoelen.
Inderdaad: de insulaire kunst werd in ons land tot nog toe eerder stiefmoederlijk
behandeld, om niet te zeggen verwaarloosd. Maar dat haar dan ook met opzet in dit
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boek een grote plaats werd gegund, neemt niet weg, dat zulks een storende
disproportie veroorzaakt in een Kunstgeschiedenis, die 'algemeen' wil zijn, en daartoe
juist de verhoudingen tussen de verschillende kunstperioden engebieden en hun
respectievelijk belang in het oog dient te houden. (Dezelfde disproportie treft b.v. in
de uitvoerige behandeling van de XV-eeuwse Noordnederlandse plastiek, tegenover
de werkelijk al te haastige samenvatting van de nochtans veel rijkere
Zuidnederlandse).
Het hoge peil van de twee eerste delen dezer publicatie, die 'n verdiende algemene
lof oogstten, doch dat reeds in deel III niet kon worden gehandhaafd, vinden wij ook
in dit deel niet terug. De bijdragen vertonen een zeer ongelijke waarde, zodat van de
lezer wordt verondersteld dat hij reeds over een degelijke vorming en
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voldoende critische geest beschikt, om ze met vrucht te lezen. Nu eens houden ze
rekening met de laatste stand van het onderzoek, dan weer betrekken zij in hun
uiteenzettingen een reeks verouderde en reeds verlaten hypothesen. Wij weten, dat
de schuld van deze ongelijkheid niet de leiders van de publicatie treft, maar de door
de tijdsomstandigheden meer dan eens in gebreke blijvende medewerkers, zodat dit
boek onder de wisselvalligheden van onze tijd meer heeft geleden, dan
menselijkerwijze kon worden voorkomen zonder de publicatie er van tot in het
oneindige te verschuiven.
A. Deblaere
Dr M. RUTTEN, Gaston-Jos. Wallaert. - Heideland, Hasselt, 1949, 88
pp., 61 reproducties, gewone uitg. geb. Fr. 250, uitg. met 1 ets Fr. 750,
uitg. met 2 etsen Fr.
1.500.
Een mooie monographie, gewijd aan de Vlaamse schilder G.J. Wallaert. In zijn
vlotte en boeiende stijl stelt Dr M. Rutten ons de groei voor van de kunstenaar: zijn
jeugd en roeping, zijn volhardende stage vorming, zijn soms zware strijd voor
kunstenaarschap, en zijn groeiend meesterschap, waarop de lange Italiaanse reis een
zo gunstige invloed had. Hoewel veelzijdig, schijnt Wallaert ons toe zijn hoogste
kunnen te hebben bereikt, niet zozeer in zijn Limburgse landschappen van een
praegnante suggestieve kracht, maar in enkele zijner etsen, waarin hij met beheerste
concentratie en bewuste zelfbeperking - 't teken van de grote kunstenaar - naar de
essentiële lijn streeft.
Heideland zorgde voor een prima uitgave, met talrijke en verzorgde illustraties.
A. Deblaere
Frans VANDER VEKEN, De nieuwe kunst- en toeristische gids voor
Brugge, met plan, 6 platen en pentekeningen, 48 pp., Fr. 20.-.
De nieuwe kunstgids voor Antwerpen, met plan, platen en pentekeningen,
8 pp., Fr. 18.
Reeks gravuren met koppen van beroemde schrijvers, dichters enz.
uit alle landen en van alle tijden, per stuk Fr. 1,75.
Buiten een korte inventaris der bezienswaardigheden, bevatten deze kleine gidsen
een elementair plan, alsook enkele pentekeningen die vaak van talent getuigen. De
'gids' zelf vraagt bepaald wat meer verzorging.
In sommige van zijn 'beroemde koppen' weet de artist een karakter met enkele
vlotte, rake trekken vast te leggen (b.v. Jef Denyn). Van de meeste grootheden uit
het verleden echter schenkt hij ons geen zielsportretten: hij schijnt veelal nog niet
tot hun karakter en persoonlijkheid te zijn doorgedrongen.
A. Deblaere
Crane BRINTON, Ideas and Men. The Story of Western Thought. Prentice Hall, inc., New-York, 1950, IX-587 pp.
Deze Amerikaanse auteur geeft een overzicht van de ontwikkeling der Westeuropese
cultuur van af de oude Grieken tot op onze dagen. De philosophie en de religie, de
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wetenschap en de letterkunde volgt hij op hun tocht door 25 eeuwen geschiedenis.
Zo onderzoekt hij b.v. de constituerende elementen van de klassieke beschaving, de
christelijke leer, de leidende ideeën en de sociale structuur in de Middeleeuwen; hij
gaat na in hoever het protestantisme, het humanisme en de wetenschappen de
Aufklärung hebben bewerkt en weidt in den brede uit over onze hedendaagse cultuur.
Als een echte Amerikaan is hij uitgesproken democratisch ingesteld. Zelf geeft
hij als hoofdgedachte van zijn boek aan: sinds 25 eeuwen hebben de Westerse denkers
een hoog intellectueel en moreel peil bereikt; de laatste driehonderd jaar is door de
doctrines van democratie en vooruitgang, de idee verspreid dat alle mensen gelukkig
kunnen zijn; de twee laatste wereldoorlogen hebben die idee echter ondermijnd,
zodat men nu ziet dat men die idealen overschat heeft (pp. 25-26).
Brinton vertelt tal van lezenswaardige zaken. Soms weet hij zelfs een periode of
een persoonlijkheid treffend te typeren. Het genot van een- Westeuropese katholieke
lezer wordt echter herhaaldelijk bedorven. Ten eerste, de auteur stelt zich op het
niveau van de 'average man' 'the ordinary American', en dat niveau blijkt niet bijster
hoog te liggen: af
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en toe heeft men zelfs bepaald de indruk dat de schrijver zich richt tot leerlingen van
het middelbaar onderwijs. Vervolgens beschrijft hij het christendom 'from the outside,
from a position that denies the existence of the supernatural, though not, of course,
the reality of human aspirations toward the supernatural' (p. 135). Zo kan hij dan
schrijven dat uit de Evangeliën de godheid van Christus niet kan bewezen worden,
dat 'the historical Jesus was what the Germans call a Schwärmer, a religious
enthousiast, a gentle but determined soul....' (p. 139) dat Paulus aan het christendom
een andere wending gaf, dat de Katholieke Kerk de drie, vier eerste eeuwen geen
enig opperhoofd had, enz.
M. Dierickx
P.T.A. SWILLENS: Johannes Vermeer. Painter of Delft. 1632-1675. Uitg. Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950, with 80 plates. 221 pp.
De belangstelling voor het werk van Johannes Vermeer is om allerlei redenen, waaraan
sensatie niet altijd vreemd was, in de laatste jaren belangrijk toegenomen. De verstilde,
bijna koele schoonheid van de Delftse kunstenaar moet een kunstgevoelig mens
boeien, omdat hij hier een klankvol antwoord krijgt, ook op zeer hooggestelde eisen.
Tegelijk met de bewondering voor het werk van Vermeer, groeit ook het verlangen
om meer te weten te komen van het stille weinig opvallende leven van deze schilder,
en van de achtergrond zijner zeldzame werken. Het prachtige boek van P.T.A.
Swillens geeft antwoord op alle vragen, die 'n bewonderaar van Vermeer zich stelt.
De schrijver heeft een groot deel van zijn leven besteed aan een diepgaand onderzoek
naar leven en werken van de Delftse Vermeer, en zo heeft hij na meer dan twintig
jaren studie ons een uitmuntend boek kunnen aanbieden, waarin Swillens ons verrast
door zijn scherpzinnige combinaties, knappe inventies en grote belezenheid. De
schrijver zegt inderdaad alles, wat er momenteel te zeggen valt over deze grote
meester uit de nabloei-periode van de 17de eeuw. Daarom is dit boek wellicht voor
vele jaren, het laatste woord over Vermeer.
't Is verheugend dat wij het onderzoek van onze grote meesters niet meer
voornamelijk overlaten aan de buitenlanders, in casu, de Duitsers vooral. Het
vruchtbaar werk van Hofstede de Groot en Bredius wordt door dit werk op uitstekende
wijze in onze tijd voortgezet.
De uitgave van dit boek is door Het Spectrum schoon verzorgd. Zij kan de
vergelijking met beroemde Engelse en Duitse werken gemakkelijk doorstaan. 't Is
trouwens wel de bedoeling, dat het ook in het buitenland op de boekenmarkt komt,
want het boek is in het Engels geschreven, zodat daardoor het afzetgebied
aanmerkelijk wordt uitgebreid. Het platenmateriaal is, ook als documentatiemateriaal,
uitstekend verzorgd. Niet alleen krijgen wij een goed overzicht over het werk van
Vermeer; afbeeldingen van schilderijen van andere meesters en voorstellingen van
objecten, die voor goed begrip van Vermeer nodig zijn, werden eveneens op kwistige
wijze aan dit boek toegevoegd.
Met zo'n werk zal Het Spectrum ook in het buitenland een voorname indruk maken!
C. de Groot
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Geschiedenis
DANIEL-ROPS, L'Eglise des apôtres et des martyrs (Les grandes études
historiques) 164e uitg. - Fayard, Parijs, 1950, 727 pp., Fr. Fr. 700.
De Franse bekeerling Henri Petiot, bekend onder de naam Daniel-Rops, had reeds
als romancier, essayist en literair criticus naam gemaakt, toen hij zich resoluut tot
de godsdienstgeschiedenis wendde. Zijn 'Le peuple de la bible' (1943) - in Nederlandse
vertaling 'Het uitverkoren volk' - kende reeds zijn 345e uitgave, en zijn 'Jesus en son
temps' (1946) bracht het zelfs tot 388 duizend exemplaren. 'L'Eglise des apôtres et
des martyrs' is bedoeld als het eerste deel van een zesdelige kerkgeschiedenis. Het
bestrijkt de periode van de stichting der Kerk tot omstreeks 400, de
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vooravond van de val van Rome. Het merkwaardige van de schrijver is wel, dat hij
als gelovig christen tot de religieuze kern van het historisch gebeuren, tot de ware
betekenis van het martelaarschap, tot de diepe zin van de ketterijen doordringt. Hier
is een kunstenaar aan het woord, tevens grondig onderlegd in de geschiedenis en
diep-godsdienstig ingesteld. Figuren als een Athanasius of een Hieronymus, een
Constantijn of een Julianus de Afvallige weet hij zo springlevend en pakkend voor
te stellen dat men ze niet licht vergeet. En dan die heldere taal en die gebonden en
schilderachtige stijl, waarin men het hart van de schrijver hoort kloppen. Over
Tertullianus is het: 'L'homme a quelque chose de fascinant, tempérament de feu, âme
d'un métal sonore' (p. 398); of wel is het een lapidaire zin die eeuwen samenbundelt:
'Le Christianisme n'a pas détruit le monde antique, mais il l'a remplacé' (p. 640).
Een ervaren kenner van de Oudheid zou slechts hier en daar een kleine verbetering
aanbrengen: dat in het Colosseum 'des générations de chrétiens donnèrent leur sang'
(p. 225) is een waarschijnlijke hypothese, maar van geen enkele martelaar weten wij
dat hij daar gestorven is; dat in de Catacomben de gelovigen zo gemakkelijk een
toevlucht vonden en er het Misoffer opdroegen als hier wordt voorgesteld, is
overdreven. Maar naast die paar vlekjes, treft telkens weer het genuanceerde in de
uiteenzetting, het degelijke en betrouwbare. Bovenal echter bevelen wij de lezing
van dit boek zeer aan, omdat de auteur dat heerlijke begin der Katholieke Kerk met
haar telkens weer betoonde heldhaftigheid, zo meeslepend en verheffend heeft
verhaald.
M. Dierickx
DANIEL-ROPS, L'Eglise des temps barbares (Les grandes études
historiques), 54e uitg. - Fayard, Parijs, 1950, 774 pp., Fr. Fr. 750.
Dit tweede deel van zijn kerkgeschiedenis vangt Daniel-Rops aan met een magistraal
hoofdstuk over de bekeerling Sint Augustinus: de affiniteit is op elke bladzijde te
lezen. De barbarenhorden overrompelen het Rijk en zullen 'de duistere eeuwen' over
Europa brengen: maar in het temmen, het beschaven en het bekeren van deze
Germanen zal de Kerk haar kracht tonen. Een Augustinus en een Benedictus, een
Leo de Grote en een Gregorius de Grote, een Columbanus en een Bonifatius rijzen
als reuzen boven het verwarde tijdsgebeuren uit, boven die eeuwen van wilde zeden
en duistere machten. Intussen bloeit in het Oosten het Byzantijnse Rijk, met een
totaal verschillende mentaliteit en stuctuur. Zo voert ons de auteur tot het midden
der XIe eeuw, toen de Oosterse Christenheid zich heeft afgescheurd en de Westerse
de grondslagen heeft gelegd van de weldra bloeiende Middeleeuwse kuituur.
Onwillekeurig vergelijkt men dit werk met Dawson's grandioze studie 'The making
of Europe' - in 't Nederlands 'De schepping van Europa' - die nagenoeg dezelfde
periode bestrijkt. De Engelse geschiedschrijver is een kultuurhistoricus, die zoekt
naar de constituerende elementen van de Europese beschaving: hij beweegt zich
meer in theoretische beschouwingen al verwerkt hij een massa concrete gegevens.
De Franse auteur integendeel schrijft een kerkgeschiedenis, maar hij schrijft die als
een katholieke intellectueel met de psychologie en de noden van de twintigste-eeuwer
en tevens met het talent en het schitterend evocatievermogen van een eersterangs
essayist en romancier.
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Daniel-Rops moge een tikje overdrijven als hij na de dood van Karel de Grote
spreekt van: 'deux cents ans d'enfoncement dans la nuit' (p. 511), want dan vergeet
hij blijkbaar de Ottonische Renaissance in de Xe eeuw in Duitsland; ook zou hij, na
Dvornik's studie, zijn bladzijden over Photius eens moeten herzien, maar dit zijn
kleinigheden. Elke historicus zal de uitgebreide kennis en het fijn geschakeerd oordeel
van de auteur bewonderen.
Daarenboven geeft hij niet alleen een boeiend verhaal, hij stemt ook tot nadenken.
Zo schrijft hij b.v.: 'A des chrétiens qui meditent sur le sens de l'histoire et qui pensent
qu'aucun événement ne se produit sinon voulu par Dieu, l'apparition de l'Islam et
son développement posent des problèmes' (p. 395), en hij besluit 'Il n'est pas interdit
de penser que, comme toutes les grandes souffrances que subit le Christianisme, la
terrible épreuve is-
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lamique s'inscrit dans la perspective d'un jugement surnaturel et d'une expiation' (p.
395).
M. Dierickx
Geschiedenis der Kerk, onder redactie van Prof. Dr G. de PLINVAL en
Prof. R. PITTET. Dl. IV. - Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1950, 290 pp.,
22 × 29 cm. rijk geïll., 4 gekleurde buitentekstplaten, Fr. 350.
Het vierde en laatste deel van deze 'Geschiedenis der Kerk' is zeer interessante lectuur.
In de vervolgingen onder de Franse Revolutie was de Katholieke Kerk gezuiverd en
het christelijk geloof gelouterd. Niettegenstaande de stijgende invloed van het laïcisme
gaf de Kerk blijk van een vitaliteit en een aantrekkingskracht als zelden in de
geschiedenis: de wonderbare bloei van het religieuse leven, de katholieke wetenschap,
de veroveringen in de missies, de bekering van vele vooraanstaande denkers leggen
hiervan getuigenis af. Op het politieke plan verloor de Paus zijn staten - maar dit zou
zijn moreel prestige uiteindelijk zeer ten goede komen - de Kulturkampf in Duitsland,
de laïcisatie in Frankrijk, de herhaalde veroordeling van het politiek liberalisme tonen
aan, hoe scherp Kerk en Staat tegenover elkaar stonden. Van kapitaal belang is het
Vaticaans Concilie, dat door het uitroepen van 's pausen onfeilbaarheid een verhouding
van de bisschoppen en de gelovigen tot de H. Vader bevestigde, welke aanmerkelijk
verschilde van die der vorige eeuwen. Tenslotte bewijzen sociale en vredesactie,
evenals de veroordelingen van het nazisme en het communisme aan, welke macht
de paus in de hedendaagse tijden ook buiten de Katholieke Kerk vertegenwoordigt.
Een paar feilen moeten wij even aanstippen. De auteurs, Zwitsers en Fransen,
stellen Frankrijk al te zeer in het middelpunt; ook Duitsland en Italië worden ruim
bedacht, maar de andere landen, zelfs de Spaanssprekende wereld met haar meer dan
honderd millioen katholieken komen weinig of niet ter sprake. Het is te betreuren
dat alle noten achteraan in het boek zijn geplaatst, dat het register niet met de nodige
zorg is gemaakt. De vertaling is af en toe slordig en te veel drukfouten zijn de
correctoren ontgaan. Op p. 7 staat dat Lourdes sinds meer dan een eeuw een
bedevaartsplaats is, en op p. 24 dat veertig jaar na de dogmaverklaring van de
Onbevlekte Ontvangenis (1954) Onze Lieve Vrouw aan Bernadette verscheen:
eigenlijk grepen de verschijningen plaats in 1858. Het herstel der kerkelijke hiërarchie
in Holland - beter ware Nederland - wordt gedateerd van 1883 (p. 127) in plaats van
1854, en de Nederlanders zullen ook met een zekere verbazing lezen dat de helft van
hun land katholiek is (p. 128)! Er staat 'iedereen profiteert' (p. 35) i.p.v. 'iedereen
profeteert', Moszini en balines (p. 38). voor Mazzini en Balmes, 1910 als bekeringsjaar
voor Manzoni (p. 131) i.p.v. 1810, Romandië (p. 148) voor Romagna, 'draalde met'
(p. 168) voor 'draalde niet', 'Michael Angelo' (p. 191) voor Michelangelo, enz.
Deze vlot geschreven en royaal uitgegeven 'Geschiedenis der Kerk', die met dit
deel haar bekroning vindt, is voor elke intellectueel een mooi bezit en biedt hem over
alle belangrijke kwesties van twintig eeuwen kerkgeschiedenis, betrouwbare,
opwekkende en verrijkende lectuur.
M. Dierickx
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Franz Xaver SEPPELT, Papstge- schichte von den Anfängen bis zur
Gegenwart, 5e verb. uitg. 56e tot 65e duidend. - Kösel, München, 1949.
XIV-450 pp., 210 platen, geb. DM 18.De auteur bezorgt ons hier een beknopte pausgeschiedenis als samenvatting van zijn
zesdelige 'Geschichte des Papsttums'. In de eerste uitgave (1933) had Löffler het
laatste derde van dit boek: de pausen van de Franse Revolutie tot op onze dagen,
geschreven; na diens dood in dat jaar 1933 heeft Seppelt de volgende uitgaven
verzorgd en ook voor een aangepaste en wetenschappelijk verantwoorde illustratie
gezorgd. Het belang van het werk blijkt o.a. hieruit dat er reeds een Nederlandse,
Engelse en Poolse vertaling verscheen, en er andere in voorbereiding zijn.
In een gedrongen stijl weet Seppelt ons die lange rij van 260 pausen voor ogen te
brengen en telkens de merkwaardige feiten onder hun pontificaat te verhalen. Dit
boek is een ge-
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schiedenis van de pausen en niet van het pausdom: zo zal men er b.v. niet een grondige
bewijsvoering van het primaatschap van de bisschop van Rome over de hele Kerk
vinden, ook niet een uiteenzetting van de inrichting der pauselijke Curie. Door de
volheid van gebeurtenissen krijgen wij toch een inzicht in de ontwikkeling van het
pausdom de eeuwen door en volgen wij geboeid de stijgende en dalende curve van
zijn zedelijk niveau, van zijn macht en invloed.
Deze pausgeschiedenis munt uit door de zakelijke en objectieve weergave der
feiten, steunend op degelijke voorstudie. Men kan het oordeel van de schrijver ten
opzichte van Clemens XIV bij de opheffing der Jesuïetenorde iets te mild vinden,
of dat ten opzichte van Pius VII bij het sluiten van het Concordaat met Napoleon in
1801 iets te streng, steeds gaat het slechts over schakeringen. Over het algemeen kan
de lezer zich in volle vertrouwen verlaten op deze degelijke interessante en mooi
geïlustreerde geschiedenis der pausen.
M. Dierickx
Hendrik BERKHOF, Kirche und Kaiser. Eine Untersuchung der
Entstehung der byzantinischen und der theokratischen Staatsauffassung
im vierten Jahrhundert. Uit 't Nederl. vert. - Evangelischer Verlag A.G.,
Zollikon-Zurich, 1947, 223 pp.
Een Duitse vertaling van een Nederlands werk, dat in 1946 pas verscheen. De auteur
wil de vraag beantwoorden: Hoe komt het dat Oosten West-Europa een geheel
verschillende opvatting hebben over de verhouding van de Kerk tot de Staat? Hij
meent in de IVe eeuw het antwoord te vinden. Eerst wilde Constanten een neutrale
Kerk, maar met het vorderen der jaren streefde hij meer en meer naar een staatskerk,
waarin de keizer heel wat te zeggen zou hebben. Pas onder zijn opvolgers werd dit
werkelijkheid en ontstond het Caesaro-papisme dat in Byzantium voor meer dan tien
eeuwen zijn tenten opsloeg en nog steeds de Oosterse Kerken beheerst. Als reactie
hierop ontstond in het Westen, in de vierde eeuw, een 'theocratisch besef' dat in de
Middeleeuwse staatsstructuur en nog meer in Calvijns staat van Genève zou leiden
tot een onderschikking van de staat aan de kerkelijke oversten, waarin de tolerantie
zoek geraakte.
Deze grondige studie van een protestantse kerkhistoricus verdient ook vanwege
de katholieken de volle aandacht, al stemmen wij niet met alles in. Zo ziet de auteur
als diepste reden van Constantijn's bekering eer een politieke berekening, maar in
de zin, dat hij als een echte Romein de religie als een 'do ut des', als een eren van
God om zijn bescherming te krijgen, opvatte. Wanneer hij zegt, dat paus Liberius
een 'half-Ariaanse' geloofsbekentenis ondertekende gaat hij te ver: het was een
formule waarin weliswaar het woord 'homoousios' ontbrak, maar die anderzijds
orthodox kan uitgelegd worden. Hij besluit met de wens: 'Die Kirche muss es wieder
wagen, dat theokratische Gebot zu verkünden. Aber dann in der Weise, dass es die
Toleranz nicht aus-, zondern mit einschliesst' (p. 215).
M. Dierickx
Otto ZIERER, Bild der Jahrhunderte (volledig in 30 delen). Deel I:
Aelteste Völker. Von der Urzeit bis 550 vor Chr.; Deel II: Frühzeit
Europas. Die antike Welt bis 500 vor Chr.; Deel III: Klassischer Tag.
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500-400 vor Chr. - Sebastian Lux, Murnau-München, 1951, 155, 147 en
159 pp., geb. DM. 2.90 per deel.
Otto Zierer zal in 30 handige deeltjes - waarvan 11 dubbele delen - de historie der
mensheid verhalen. Elke eeuw wordt met een band bedeeld, behalve de laatste eeuwen
die dubbele en meerdere delen krijgen. De auteur bezorgt ons niet een historische
synthese waarin alle feiten en personen volgens hun respectievelijke waarde min of
meer uitvoerig worden behandeld, maar een geromanceerde geschiedenis, boeiend
en pakkend als een roman, waarin hij het bonte gebeuren van vroeger eeuwen met
helle kleuren en sprankelend van leven afschildert.
Het eerste deel vangt aan met de mensen uit de verre voorhistorische tijden en
brengt ons over de tempels en mysteries van Egypte en Meso- potamië tot bij het
volk van Israël. Het tweede verhaalt de geboorte van Europa: de goden van
Griekenland
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strijden zoals de helden vóór Troja's poorten, de wijzen tonen de mensen de levensweg
en in Athene wordt de democratie geboren. Het derde deel beschrijft de spannende
strijd van de kleine Grieken met de Perzische titan en de wondere bloei van Pericles'
tijd, waarin Athene toppunten van cultuur bereikte zoals de wereld nadien zelden
evenaarde en nooit voorbijstreefde.
Wie uit is op vaste, klare gegevens met data en cijfers late beter dit werk ongelezen.
Wie echter de geest en de atmosfeer van die vroege tijden wil beleven, wie de grote
mannen en de beslissende gebeurtenissen magistraal getekend wil zien, wie het
verleden als een film voor zijn ogen wil zien ontrollen, neme dit mooie werk, en hij
zal die prettige boekjes in één adem uitlezen en veel, zeer veel geleerd hebben.
M. Dierickx
Prof. Dr Gaston CASTELLA, De Geschiedenis van de Pausen.
Nederlandse vertaling door Piet van Veen. - J.J. Romen & Zonen,
Roermond, Maaseik, 1950. In 20 afl. elk van 36 pp., en opbergmap. Per
afl. f 2,75.
Dit werk zal in omstreeks 20 maandelijkse afleveringen verschijnen. Het is bestemd
voor de ontwikkelde, niet-vakkundige, leek. Wanneer de volgende afleveringen zich
weten te handhaven op hetzelfde peil als waarop de eerste aflevering staat, betekent
deze uitgave een te waarderen aanwinst voor de lezers. De Kerkgeschiedenis is
immers voor de meeste leken een gesloten boek. De handboeken, die er over bestaan,
prikkelen door hun soberheid van stijl en afdaling tot details niet tot voortgezette
lectuur. Castella, doorkneed in zijn vak, houdt de grote lijn. Zijn boeiende verhaaltrant
en de met zorg gekozen illustraties houden de lezer in blijvende aandacht.
Deze 1ste aflevering behandelt de H. Petrus en het Pausdom tot de opvolgers van
Paus Damasus.
K.J.D.
Götz Freiherr von POELNITZ, Jakob Fugger. Kaiser, Kirche und Kapitaal
in der oberdeutschen Renaissance. - J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen,
1949, 662 pp., 6 platen, geb. DM. 19.80, gen. DM. 16.-.
Reeds in 1367 had de eerste Fugger, Hans de Oude, zich als wever te Augsburg
gevestigd. - Jakob de meest beroemde van alle Fuggers, werd op 6 Maar 1459 als de
jongste van vier gebroeders geboren, ging in de leer in Italië en nam weldra practisch
de leiding van het bedrijf. Door de uitbating vooral van zilvermijnen in Tirol en
Hongarije, legde hij de grondslag van het fortuin, en combineerde vanaf 1495
mijnbouw en industrie, handel en geldzaken. Nu wisten de Fuggers, onder de knappe
leiding van Jakob, zich tot de eerste bankiers van West-Europa op te werken. In de
grote militaire en politieke conflicten, in de steeds wisselende economische
conjunctuur, in een tijd van de grootste godsdienstige veranderingen, wist Jakob de
Rijke met onovertroffen talent de over heel West-Europa vertakte
Fugger-onderneming te leiden. Dank zij zijn enorme geldleningen kon Karel V in
1518-19 zijn keizerskeuze doorzetten en werd Frans I in 1525 te Pavia verpletterend
verslagen; hij was de geldschieter bij de benoeming en de regeling der aflatenprediking
van Albrecht, aartsbisschop van Mainz, die de aanleiding zou worden tot Luthers
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opstand, ja geen prins of kerkvorst, geen keizer of paus kon de diensten van
Augsburg's grote bankier missen. De faam liep dat hij 'Papst und Kaiser in seiner
Tasche halte' (p. 433). Toen hij op 30 Dec. 1525 het moede hoofd neerlegde, beliep
de fortuin der Fuggers meer dan 2 millioen gulden, volgens de toenmalige waarde.
Zijn neven, waaronder Anton Fugger weldra uitstak, zouden de zaken van de
kinderloze Jakob voortzetten.
Op een magistrale wijze weet de auteur die geniale zakenman van de beginnende
moderne tijden in zijn milieu te schetsen; terwijl men vroeger alleen oog had voor
het zuiver economische, leert hij ons Jakob kennen als mens in zijn dagelijkse omgang,
als stichter der beroemde Fuggerei - die prettige stadswijk voor arme gezinnen te
Augsburg - als trouwe zoon der Moederkerk, als trouwe dienaar ook van zijn vorsten,
al verloor hij het eigen belang nooit uit het oog. Dat Keizer Maximiliaan deze
afstammeling van een wever in 1511 tot de adelstand en in 1514 tot de
rijksgravenstand verhief, geeft een kijk op zijn geweldige betekenis in dat uiterst
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bewogen en belangrijk eerste kwart der zestiende eeuw.
Deze uitvoerige biografie, die op een internationaal archiefonderzoek steunt en in
een glanzende stijl is geschreven, bevelen wij ten zeerste aan.
M. Dierickx
W.A. VEENHOVEN. Strijd om Deshima. - Drukker J.H. Hemelsoet,
Bloemendaal, 1950.
Dit proefschrift behandelt de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde
op het Nederlandse handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817.
Na een korte inleiding, waarin de vestiging der factorij op Deshima in 1641 wordt
beschreven, komt de schrijver tot zijn onderwerp, nl. hoe Hendrik Doeff van
1799-1817 als opperhoofd dit eilandje voor zijn vaderland wist te handhaven. De
toestand werd vooral hachelijk, toen Faffles, de Britse onder-gouverneur van Java,
tot tweemaal toe pogingen deed, Deshima als onderdeel van de vroegere
O.I.C.-bezittingen in handen te krijgen. De schrijver heeft door diepgaand onderzoek,
waarvan de uit 96 bladzijden bestaande Bijlagen getuigen, verschillende correcties
aangebracht op wat er van Engelse zijde over deze strijd gepubliceerd is. De achting
voor Doeffs standvastigheid in zijn isolement zal door de lezing van dit proefschrift
verhoogd worden.
K.J.D.
Teixeira de PASCOAES, Napoleon, Spiegel van de Antichrist, uit het
Portugees vertaald door A.v. Thelen en Gerard Diels. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1950, 346 pp., f 9,75.
We kunnen niet zeggen, dat we deze spiegel van de Antichrist met instemming
gelezen hebben. De verhitte en verwarde taal van deze zuiderling werkt op een
bewoner van de 'lauwe westerstranden' eerder afstotend dan fascinerend. Voor een
gelovig christenmens is de gelijkstelling van de Godmens met de Corsicaanse parvenu
ondanks L. Bloy, een voortdurende bron van ergernis. Het feit, dat in dit boek de
levensbeschouwing van de schrijver - wat voor een - op het eerste plan staat, verwringt
zowel het beeld van Christus als dat van zijn anti-type. Het is overbodig uit de tekst
van het werk hiervoor bewijzen aan te halen, ofschoon ze in overvloed aanwezig
zijn. We kunnen volstaan met een citaat, dat de uitgever als reclame heeft afgedrukt
op de omslag: 'Noodlot is Napoleon Bonaparte, zoals Christus de moederlijke God
is, in beiden de Virgo dolorosa. De onsterfelijkheid van Napoleon en de goddelijkheid
van Christus (in het boek zelf een verzinsel van St. Paulus genoemd) komen beide
uit hun diepe menselijkheid voort. Christus en de Antichrist-Ecce homo!' Van
dergelijke kolder loopt deze uitgave over. Wat de vertalers bezield heeft om het
Nederlandse publiek deze Napoleon voor te zetten, is vermoedelijk, zoals de uitgever
opmerkt, dat 'Deze biografie volstrekt enig is in de gehele enorme Napoleon literatuur'.
Hierin heeft hij gelijk. Maar het is veiliger een biographie van Napoleon ter hand te
nemen, geschreven door een historicus van beroep.
K.J.D.
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Mgr. C. LAGIER, L'Orient chrétien. De Photius à l'Empire Latin de
Constantinople (De l'an 850 à l'an 1204). -, Oeuvre d'Orient,
Parijs-Brussel, 1950, 610 pp. met kaarten.
De glansperiode en het begin van het verval van Byzantium vormen het onderwerp
van dit boek: van godsdienstig standpunt uit gezien een uiterst gewichtige en
belangwekkende tijd, daar juist deze periode de schisma's van Photius en Michael
Caerularius en de vierde Kruistocht met de bezetting van Constantinopel door de
Latijnen beslaat. Schrijver wijst duidelijk op de symptomen van het komend verval:
caesaropapisme, onvoldoende regeling van de troonopvolging, ingrijpen van het
leger in de politiek en tenslotte het Turkse gevaar.
Een sterk ontwikkeld wetenschappelijk apparaat biedt dit boek nu juist niet - het
moet dus eerder als hogere vulgarisatie beschouwd worden - maar het schildert des
te levendiger en overzichtelijker personen en toestanden, want de geschiedenis van
Byzantium is toch bij uitstek die van een grote beschaving.
Misschien zal ieder, die weet met

Streven. Jaargang 4

669
welk een sfeer van verering Pothius in de Orthodoxe Kerken omgeven is, het betreuren
dat schrijver het boek van Dvornik over deze figuur wel heeft kunnen aankondigen
maar niet gebruiken.
H.G. Aerts
Gerard BROM. Alfons Ariëns. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950,
2e druk, 704 pp., 16 pp. geïllustreerd, geb. f 16,50, voor België frs 250.
Het verkorte en van zijn wetenschappelijke apparatuur ontdane leven van Dr. Ariëns
dat Professor Brom thans bij het Spectrum in één deel doet verschijnen, is, geloof
ik, een der beste biographieën die wij in het Nederlands bezitten. Het geeft Ariëns
overal springlevend, in al het verrassende van zijn individualiteit, in al het spontane,
nerveuze, gespannene, energieke, edelmoedige van zijn wezen. De lezer leeft met
Ariëns mee, ademt op zijn rythme, voelt en ziet hem vóór zich als een allerlevendst
mens. Het boek boeit als een roman en laat de lezer niet los tot het einde. Brom heeft
de meest directe methode van biograferen toegepast: zonder omhaal of inleiding,
zonder voorbereiding of omwegen plaatst hij zijn lezers steeds onmiddellijk in medias
res, veronderstellend dat die lezers achtergrond en omgeving kennen. Daardoor is
dit leven zo pakkend en kleurig geworden en bloeit het beeld van de bijzondere mens
die Ariens was, als vanzelf voor ons op.
Met koele objectiviteit kon Brom niet over Ariëns schrijven. Het boek is een
doorlopende panegyriek, geschreven in nooit verflauwende bewondering, maar zo
dat die vererende bewondering het boek levend maakt en bezielt. Men kent de
schrijftrant van Brom, zijn verliefdheid op geestige tegenstellingen of associaties,
waardoor hij een gedachte of voorstel vaak al te lang weet te rekken of te overvloedig
te ornamenteren. Daardoor is ook dit voortreffelijke boek, naar mijn smaak, een paar
honderd bladzijden te lang. Brom schrijft niet eenvoudig of voor eenvoudigen. Hij
wil de hersens in spanning houden. Al met al ken ik geen boek van de Nijmeegse
professor dat zo geheel en al Brom is als dit; dit schreef hij met heel zijn hoofd en
met meer dan heel zijn hart. Het is een ongewone verrijking der Katholieke
Nederlandse bibliografie en wel bijzonder der Nederlandse hagiographie.
J.v.H.
David MATHEW, Sir Tobie Mathew. - Max Parrish, Londen, 1950, 88
pp., 6 sh.
Aarsbisschop Mathew schetst in weinige pagina's de persoon van een van zijn
voorvaderen. Sir Tobie Mathew (1571- 655) stond in zijn jeugd in nauwe connectie
met Francis Bacon en kringen van het Engelse Hof, maar om zijn overgang tot het
katholicisme moest hij verscheidene malen zijn toevlucht zoeken op het vasteland.
De gegevens zijn over het algemeen schaars en zijn verborgen priester zijn, op zich
toch wel bijzonder interessant, wordt maar vluchtig behandeld. Een fors-geschreven
boekje over een volgens menselijke maatstaven niet belangrijke figuur.
W.P.
Dr. W.F. WERTHEIM, Herrijzend Azië. - Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1950, 187 pp., f 6,90.
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Dit boek is een samenbundeling van een tiental lezingen en opstellen, die dateren
van de jaren 1947-1950. De kern er van wordt gevormd door een
historisch-sociologische uiteenzetting over Indonesië. Vooraf gaat de visie, die de
vroeg overleden dr J. van Leur op de Oosterse samenleving had. Na een minder
welwillende bespreking van het Marshallplan, onder de titel 'Monopoly' en van het
vierde punt van Truman over de hulp aan de laagontwikkelde landen, besluit de
schrijver zijn werk met 'De uitdaging van het Oosten'. Hiermee bedoelt hij te zeggen,
dat Azië ontwaakt is en in zijn agrarisch-revolutionnaire gedaante zich opmaakt om
het Westers kapitalisme te overwinnen. Want volgens de dialectiek van de
vooruitgang, kan het Oosten zijn achterstand tot een voorsprong maken zonder het
hele historische proces te doorlopen, dat in het land van de oorsprong der culturele
verworvenheden tot het eindresultaat heeft geleid. Hetgeen de schrijver te berde
brengt over de Indo-Europeanen en over de 'Indonesische Volksaard' is bijzonder
leerzaam en onderhoudend. Deze bundel met Marxistische inslag is opgedragen aan
het 'strijdende volk van
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Indonesië' op de datum van 1 Juni 1950, zes maanden na de R.T.C.
K.J.D.
Sir. W. Eric BECKETT The North Atlantic Treaty. The Brussels Treaty
and the Charter of the United Nations. (The Library of World Affairs
nr. 12). - Stevens and Sons Ltd., Londen, 1950, VIII-75 pp., geb. sh. 10,6.
Deze bondige studie van de juridische adviseur bij het Foreign Office beantwoordt
vanuit zuiver internationaal-rechtelijk standpunt de opwerping als zouden de
verbintenissen aangegaan onder het Noord Atlantisch Pact niet overeen te brengen
zijn met de verplichtingen door het UNO-Handvest opgelegd. Hij betoogt dat het N.
Atlantisch Pact niet valt onder hoofdstuk VIII van het San-Francisco-Charter, maar
wel aansluit bij a. 51 dat aan de UNO-leden het recht waarborgt zelf in te staan voor
hun individuële of collectieve zelfverdiging. Dwangacties (enforcement actions)
onder gezag van de Veiligheidsraad in geval van conflikt tussen twee of meer leden
van een Unie, die het onderscheidend kenmerk van een Regionaal Accoord zijn,
worden immers in het Noord Atlantisch Pact niet voorzien.
Naast een duidelijker bepaling van sommige artikelen van het UNO-charter, draagt
deze analyse bij tot de kennis van het juridisch model waarop de verschillende
collectieve verdedigingsaccoorden die sedert 1945 in het Westen zijn ontstaan,
gebouwd werden.
Paul Ruys

Romans en verhalen
Rogier Van AERDE, De leugen is onze vader. - N.V. 'Urbi et Orbi',
Amsterdam. Uitg. Orion, Antwerpen, 1950, 220 pp., Fr. 92.
Na het effectbejag, in de eerste bladzijden, van de gewone nachtelijke aanhouding
door de geheime politie, brengt dit boek aan de lezer een onvermoede thesis-roman,
waarin de ernst, oprechtheid en hartstocht van de schrijver verbazen. Het vlot
geschreven roman-gebeuren verhaalt de pogingen van een lid der Hongaarse
ondergrondse om uit de handen der geheime rode politie te ontsnappen. Dit zal slagen
dank zij de leugen. Veel dieper echter gaat de levensbeschouwing, die soms bijna
met passie doorheen het boek wordt afgetekend op de achtergrond van de Hongaarse
geschiedenis der 40 laatste jaren, geschiedenis die zelf in het teken staat van de
gebeurtenissen gedurende en na de twee wereldoorlogen. De oprechte staatsman,
Hongarije, Oost-Europa, het gaat al ten onder in onrecht en ellende door de schuld
van de leugen. Leugen van Rusland, leugen van binnenlandse politici, leugen van
Duitsland, leugen van de geallieerden, leugen van elk individu dat vergeet hoe God
zijn Vader is. Oorlog voeren in naam van vrijheid en recht, het zelfbeschikkingsrecht
der volkeren, de Europese solidariteit na de laatste oorlog, het is alles mooi en nog
groter leugen. Telkens nieuwe leugens, ziedaar 'het geestelijk Actedron, dat heel de
mensheid wordt toegediend tot het er van kapot is'.
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Ondanks de grote vrijmoedigheid, de betrekkelijke onvolledigheid en eenzijdigheid,
waarmee dit boek zijn beschuldigingen uit, blijft de lezer toch sympathiek getroffen
door de grote waarheidsliefde en apostolische ijver van de schrijver.
Literair doet het geheel echter te artificieel aan in zijn onevenwichtige verhouding
tussen roman-gebeuren en thesis-behandeling. Zeker kan het slot, ondanks het
nawoord, de indruk niet wegnemen dat schrijver voor het verspreiden van zijn idee
te vrij en zonder veel omhaal een willekeurig literair procédé heeft aangewend.
J.C.
Evelyn WAUGH: Helena. - Chapman & Hall, London, 1950, 265 pp., 9
sh. 6 d.
Na lezing en herlezing kunnen we moeilijk anders dan dit verhaal van Keizerin
Helena's leven als roman een mislukking noemen. Er is slechts bewondering voor
Waughs stijl, misschien nog meer voor de zeer knappe compositie: men realiseert
zich eerst achteraf hoe veel hier in een korte roman verwerkt wordt. Eens verschoond
te blijven van Waughs meedogenloze satire doet de lezer ook goed. Ons bezwaar
tegen dit boek als roman is dat Waugh er eigenlijk naar

Streven. Jaargang 4

671
ons oordeel niet in is geslaagd om zich los te maken van zijn eigen land en zijn eigen
tijd. De taal die gesproken wordt is te veel twintigste-eeuws; en de reacties der
dramatis personae doen zo modern aan dat een zich inleven in de vierde eeuw bijna
onmogelijk wordt. Zo heeft deze roman iets van een verstard anachronisme: er loopt
een barst doorheen doordat twee totaal verschillende eeuwen zitten te rukken aan de
hoofdfiguur. Men voelt ook dat Waughs ambitie geweest is om deze tegenstrijdige
krachten te verzoenen: niets ware toch gemakkelijker geweest dan zich te houden
aan het recept van een gewone historische roman. O.i. is hij niet geslaagd in zijn
opzet, en Helena bevredigt de lezer niet.
W. Peters
Edzard SCHAPER. De laatste pope. Vert, van Frans van Oldenburg
Ermke. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1950, 362 pp., f 7,90 en f 8,90.
Het levenslot van de laatste pope van het kleine stadje Port Juminda. Buiten Ruslands
nieuwe grenzen (na 1918) lijdt de kleine gemeente der Russische Orthodoxe Kerk
een pover en kwijnend bestaan. De kerk wordt leeggeroofd en, bouwvallig geworden,
stort ze in en bedelft vader Seraphim, de vrome pope, onder haar puin. Het is als een
symbool der vroeger zo rijke, Russische Kerk. Toch: het goede zaad dat vader
Seraphim gezaaid heeft, is niet verloren gegaan; het leeft en schiet op, zij het in de
harten van weinigen.
'De laatste pope' is een goed-gecomponeerd boek; rustig, evenwichtig geschreven.
Met bijzondere liefde is de figuur van de laatste pope, vader Seraphim in al zijn
eenvoudige en diepe vroomheid getekend. De vertaling is zeer goed.
Joh. Heesterbeek
Aster BERKHOF. Land zonder schaduw. - Het Thijmfonds, Den Haag,
1950, 306 pp., f 6,25.
Hitte en drank; verfijnde genieting en dapperheid; list en liefde; daarmede zijn de
ingrediënten van dit verhaal gegeven. De auteur heeft ze allen stevig benut en er een
spannend boek van gemaakt, dat menig lezer met genoegen zal uitlezen. Of de situaties
soms niet ál te ingenieus bedacht en de oplossingen niet al te geslaagd mogen heten?
- Wat er van zij, de schrijver heeft zeker willen openleggen welke knoeierijen en
dubbelzinnig spel vaak een (gewetenloze) regering begaat om zelf steviger in het
zadel te komen zitten en méér te halen van zijn koloniaal bezit. Het 'verdeel en heers'
wordt hier op schaamteloze wijze toegepast.
Recht daartegenover staat de niets-vrezende en oprechte dapperheid der koloniale
troepen; voor een deel: het kind van de rekening.
Er komen zeer geslaagde passages in Berkhofs boek voor; doch voor overdrijving
dient deze auteur zich in acht te nemen. Een staaltje van dit laatste bieden o.a. de
bladzijden 290 en volgende.
Vlot-geschreven ontspanningslectuur in de beste zin des woords.
Joh. Heesterbeek
F.R. BOSCHVOGEL vertelt.... 3: Een gulden legendenboek 4: Een
boek vol sagen. - Lannoo, Tielt, 1950, 176 en 168 pp., Fr. 56 per deel.
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Twee nieuwe delen uit de reeks verhalen voor de jeugd van F.R. Boschvogel: legenden
en sagen uit het Vlaamse verleden. Pittig en boeiend verteld, in een zwierig, maar
soms te weinig verzorgd proza, dat een enkele maal wel wat dialectisch gekleurd is.
Gezonde boeken die de jeugd beslist met plezier zal lezen.
F. De Graeve
Werner BERGENGRUEN. Weest niet bevreesd. - De Fontein. Utrecht,
1950, 520 pp.
Lange Duitse romans plegen nog al eens taai te zijn. Ik durf niet beweren dat niemand
deze roman taai zal vinden, maar wel dat het een knap en sterk stuk werk is. Het is
een roman over het Berlijn van 1525 en zijn staatshoofd, de Keurvorst Joachim de
Eerste. Men zou geen poëzie gaan zoeken in deze meest onpoëtische aller steden
met zijn minst poëtische van alle vorstenhuizen. Bergengruen echter heeft om Berlijn
en zijn vorst 'n schone verbeelding geweven, die het lezen overwaard is. Tijd en
plaats en sfeer worden voortreffelijk gesuggereerd. De Wenden, deze oud-Slavische
volksstam rond Berlijn, zorgen voor een mysterieuze, sprookjes-
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doorweven achtergrond. Bergengruen is een der beste Duitse katholieke schrijvers
van het ogenblik en de vertaalster heeft hem in uitstekend Nederlands bij ons zijn
intrede laten doen.
J.v.H.
Alb. van MIJLBEKE, 'Koolwitjes'-reeks: nr 1: Hoe Koolwitje in den
Hemel kwam; 2: Hoe de Bisschop van Myra Sint Niklaas werd; 3: De
lichtvaart; 4: Rikske; 5: De wondere droom van pastoor Beel. Vanmelle, Gent, 1950, 24 pp., geïll., Fr. 15 per deel, Fr. 65 de reeks.
Deze didactische sprookjes van Alb. van Mijlbeke zijn een zeer verdienstelijke poging
om onze kinderen bepaalde morele en religieuze waarden in te prenten. Wij zijn
overtuigd van de goede bedoeling van de schrijver en er zijn op dit terrein ongetwijfeld
mooie resultaten te boeken. In onderhavige reeks vinden we uitstekende bladzijden,
maar geen enkel gaaf geheel. Wat meer sprookje en wat minder uitgesproken
didactiek, wat meer poëzie en wat minder proza, zouden de talentvolle schrijver en
zijn kleine lezers zeker ten goede komen. Verzorgde uitgave met nogal ongelijke
illustraties.
F. De Graeve
Willem SAVENBERG, Dubbelkrul. - Lannoo, Tielt, 1950, 90 pp., 28 ×
22 cm., geïll. Fr. 58.
In dit fris, beurtelings prettig en meewarig sprookje, vertelt schrijver de lotgevallen
van het goede wonder-zwijntje Dubbelkrul, dat met zijn lange snuit het einde van
talloze andere sprookjes komt melden. Warm aanbevolen kinderlectuur.
F. De Graeve

Varia
Mr Abel J. HERZBERG, Tweestroomenland. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1950, 285 pp., f 5,90.
De schrijver, die 15 maanden, van half Januari 1944 tot aan de evacuatie, in het
'Vorzugslager' te Bergen-Belsen heeft doorgebracht heeft clandestien zijn tijd benut
tot het schrijven van een dagboek, waarin hij met rustige objectiviteit de toestanden
in dit kamp heeft genoteerd. Eerst in de 'Groene Amsterdammer' gepubliceerd, is
thans dit dagboek onder de titel 'Tweestroomenland' in boekvorm verschenen. Deze
Joden waren hierheen gebracht om eventueel uitgewisseld te worden tegen Duitsers,
die in handen van de geallieerden waren gevallen. Hiervan is niets gekomen. Maar
het had wel ten gevolge, dat althans tijdelijk, deze gijzelaars beter behandeld werden
dan zij die in andere concentratie-kampen werden ondergebracht. De gezinnen waren
b.v. niet uiteengerukt. Hetgeen niet wegneemt, dat ook hier bestialiteiten en laagheden
tegen de slachtoffers werden bedreven. 70% dezer 'bevoorrechten' zijn er bezweken.
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Dat het moreel schade leed wordt door de schrijver onverbloemd toegegeven. Zij,
die zich zedelijk staande hielden, waren de 'vromen', die kracht putten uit hun geloof
in en hun gebed tot God.
K.J.D.
Dr M. VANHAEGENDOORN, Jeugdidealisme en jeugdbeweging
(Bakenreeks, 1, 2). - 'Baken', Pol De Montstr., 6, Antwerpen, 1950, 47
pp., Fr. 15 per deel Fr. 80 de reeks van zes.
Dr M.V. die zich reeds zo verdienstelijk maakte voor de vernieuwing van onze
vlaamse jeugdbeweging, biedt ons hier een brochure, waarin hij nogmaal opkomt
voor zijn opvattingen. Jeugdwerk, 15-16 jaar, en jeugdbeweging, voor de oudere
jeugd, moet er op gericht zijn de tekorten aan te vullen, waar het noodzakelijk minder
aangepaste schoolwezen niet in kan voorzien. Dit geldt dan meer speciaal voor een
meer concreet sociale en nationale volkse vorming. De bestaande grote jeugd
werkorganisaties moeten, om niet te verstarren, noodzakelijk onderling contact
hebben en een open oog houden voor de vernieuwingspogingen, die in eigen rangen
of bij niet georganiseerde jeugdgroepen doorbreken.
Vlaanderen kan er enkel wel bij varen met hetgeen een ervaren jeugdleider als Dr
M.V. voorhoudt, om te zetten in de praktijk.
T. Van Torre
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Mededeling van de redactie
Terwijl over de gehele linie de abonnementsprijzen voor dag-, week- en maandbladen
tengevolge van de enorme prijsstijgingen van grondstoffen werden verhoogd, hield
Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven vast aan de oude prijs, zonder ook de omvang
van het tijdschrift in te korten.
Overtuigd van de belangrijkheid van deze publicaties, is de Directie van Katholiek
Cultureel Tijdschrift Streven bereid, het verlies tengevolge van deze prijsstijgingen
zo lang mogelijk voor eigen rekening te nemen. De Directie meent hiertegenover
een beroep te mogen doen op de abonné's om ook hunnerzijds naar vermogen mede
te werken.
Onze kosten worden gedrukt naarmate de oplage groter wordt. Wie is beter
propagandist, dan hij of zij, die ons tijdschrift regelmatig leest?
Ook door het Missiefonds zo veel mogelijk te steunen kan de oplage worden
uitgebreid. (Zie onze advertentie). Mogen wij ook op Uw welwillende medewerking
rekenen?
Bij voorbaat onze oprechte dank.
De Hoofd-redactie.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Activité (L') philosophique en France et aux Etats-Unis. 1-2. - Presses
Universitaires de France, Parijs, 1951, 488-410 pp.
ALBE, Kersthallel. - Heideland, Hasselt, 1950, 30 pp., Fr. 55.
ANGELA, Zuster Ursuline, Im Lichtkranz der Engel. - Verlag Ars Sacra,
Josef Müller, München, z.j., 46 pp., 4 afb., D.M. 0.60.
ARENTS, Prosper, De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949
(Kon. VI. Acad. voor Taal en Letterkunde). - Drukkerij Erasmus, Gent, 1950,
466 pp.
BERKHOF, Hendrik, Kirche und Kaiser. Vert. uit het Nederl. door G.W.
Locher. - Evangelischer Verlag, Zollikon-Zürich, 1947, 224 pp.
BRUINEMAN, R.Th. O.P., Geroepen tot priester. - Geert Groote Genootschap,
Den Bosch, Nr. 654, 1950, 35 pp.
CASTELLA, Prof. Dr Gaston, De Geschiedenis van de Pausen. Nederl. vert.
door Piet van Veen. Afl. 1-2. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1950,
In 20 afl. elk van 36 pp. + opbergmap. Per afl. f 2.75.
CRAPS, F., Nederlands-Frans aanschouwelijk woordenboek. Tekeningen
van F. NEYS. - Brepols, Turnhout, 1950, 14 × 20 cm., 588 pp., waarvan 200
pp. met tekeningen, Fr. 210.
DANIEL-ROPS, L'Eglise des apôtres et des martyrs. - A. Fayard, Parijs,
1950, 727 pp., Fr. Fr. 700.
DANIEL-ROPS, L'Eglise des temps barbares. 54e uitg. - A. Fayard, Parijs,
1950, 774 pp., Fr. Fr. 750.
DANIEL-ROPS, De oudste verhalen over de Moeder-Maagd. - H. Nelissen,
Bilthoven, 't Groeit. Antwerpen, 1951, 176 pp.
DIEPENBROCK, Alphons, Verzamelde geschriften, bijeengebracht en
toegelicht door Eduard REESER en Thea DIEPENBROCK. - Het Spectrum,
Utrecht, Brussel, 1950, 432 pp., f 8.25.
DIERICKX, Dr M., S.J., De oprichting der nieuwe bisdommen in de
Nederlanden onder Filips II. 1559-1570. - N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen; Het Spectrum, Utrecht, 1950, 348 pp., 16 buiten tekstplaten en 3
uitslaande kaarten, ing. Fr. 160, geb. Fr. 190.
Droits (Les) de l'Esprit. Six études (Coll. 'Droits de l'homme', publiée par
l'Unesco). - Sciences et Lettres, Luik; Recueil Sirey, Parijs, 1950, 300 pp.
GOEMAN, A., Remmingen en stromingen in de ontwikkeling van de
kinderspraak. - Haga, 's Gravenhage, 1950, 2e druk, 138 pp., f 3.10 en f 4.00.
GRAAFSMA, P., Pr., Wat de Katholieken leren. - G.G. Genootschap, Den
Bosch, Nr 450, 1950, 32 pp., f 0.25.
GYSEN, Marnix, Goed en Kwaad. - A.A.M. Stols, Den Haag, 1950, 171 pp.
HAMON, Pierre, Le signe du pain ou la montée de l'Offertoire. - Editions
Siloë, Parijs; Editions Universitaires, Brussel, 1950, 254 pp., 13
buitentekstplaten, Fr. 122.
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HEMELDONCK, Em. van, Kijkverdriet. - Lannoo, Tielt, 1950, 280 pp., ing.
Fr. 82, geb. Fr. 108.
HEMELDONCK, Em. van, Regenboog der Kempen. III: Glans van het
verleden (Berk en Brem-reeks, nr 11). - Lannoo, Tielt, 1950, 104 pp., 37
buitentekstplaten, ing. Fr. 88, geb. Fr. 112.
HERZBERG, Mr Abel. J., Twee stroomen Land. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1950, 285 pp., f 5.90.
Huldeblijk aan Frater Sigebertus Rombouts. - Foreholte, Voorhout, 1950,
308 pp., 31 × 20 cm.
Jaarboek 1950 van het Werkgenootschap van katholieke theologen in
Nederland. - N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1950, 254 pp., f 5.90 en f 6.90.
KWANT, Dr Remigius, O.E.S.A., en Dr Arnold KIEVITS, Phenomenologie
en Wijsbegeerte. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950, 48 pp.
LEBEAU, Paul, Johanna-Maria. - Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1950,
298 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 135 ledenprijs; Buiten reeks Fr. 110 en 135.
LECLERCQ, Prof. Dr Kan. Jacques, Proeve ener Katholieke moraal. 4:
Christelijk evenwicht (Bibliotheca Spiritus). Vert, door S. Koningsloo. - 't
Groeit, Antwerpen; Nelissen, Bilthoven, 1950, 474 pp., ing. Fr. 160, f 9.25, geb.
Fr. 180, f 10.25.
Legioensjeugd (Blauwvoetuitgave nr 2). - Uitgaven Oranje, Gent, 1950, 66
pp., 4 buitent. pl., ing. Fr. 35, geb. Fr. 50.
LELOTTE, F., S.J., Het antwoord op het probleem van het leven. Nederl.
van J.A. Strauven. 1: God en de schepping; 2: Genade en verlossing; 3:
Tegenover het moderne leven. - Casterman, Doornik, 1950, 172, 144 en 240
pp., Fr. 39, 39 en 48.
LENNART, Clare, De blauwe Horizon. - A.A.M. Stols, Den Haag, 1950, 297
pp., f 7.90.
LIPPERT, Peter, S.J., Maria. Betrachtungen. - Verlag Ars Sacra, München,
1950, 104 pp., titelplaat, ing. D.M. 4, geb. D.M. 6.30.
LIPPERT, Peter, S.J., Der Mensch Job redet mit Gott. - Verlag Ars Sacra,
München, 1950, 304 pp., ing. D.M. 8, geb. D.M. 10.80.
LORD, Daniel, S.J., Contact met de ouders. Uit het Engels door L. van de
Poel, S.J. en L. Sterkens, S.J. - Lannoo, Tielt, 1950, 2e druk, 242 pp., ing. Fr.
76, geb. Fr. 100.
LUECKER, Maria Alberta, Meister Eckhart und die Devotio Moderna
(Studien und Texte zur Geistesgeschichte des M.A., hersg. von D. Dr J. Koch,
Bd. 1). Brill, Leiden, 1950, VIII - 176 pp., f 14.
LUUR, P. Victorius van der, O.F.M., De rijkdom van de af laat. - S. Franciscus
drukkerij, Mechelen, 1950, 148 pp., f 3.20.
LUWEL, Dr A., Begrippen van financiële economie. Bank en beurswezen.
- Brepols, Turnhout, 1950, 144 pp., ing. Fr. 75, gecart. Fr. 90.
MATHEW, David, Sir Tobic Mathew. - Max Parrish, London, 1950, 88 pp.,
6/.
MARMY, Dr Emil, Mensch und Gemeinschaft in Christlicher schau. - Verlag
der Paulusdruckerei, Freiburg in der Schweiz, 1945, 1000 pp., Fr. 19.50.
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MEER, F. van der, Keerpunt der Middeleeuwen. - Het Spectrum, Utrecht,
Brussel, 1950, 164 pp., f 10.50.
Micro-reeks nrs 35: G. van GESTEL, S.J., Wij gedoopten; 36: J. LENZ, Reis
door het heelal; 37: D.A. LORD, S.J., Vragen, die altijd terugkomen II; 38:
B. VIJDT, O.F.M., Wij zijn met velen; 39: D.A. LORD, S.J., Christus leeft
voort; 40: D.A. LORD, S.J., Het boek met de grootste oplage. - Lannoo, Tielt,
1950, 32 pp., Fr. 5 (ieder deeltje).
MISTIAEN, Emm., S.J., La vérité qui délivre. - E. Vercruysse-Vanhove,
Sint-Andries (Brugge), 1950, 216 pp., Fr. 60.
MULLER, Albert, S.J., La morale et la vie des affaires. - Casterman, Doornik,
1950, 236 pp., Fr. 60.
ORME, Alexandra, De Russen komen in Mora. Vert, door Fr. van Oldenburg
Ermke. - Nederland's Boekhuis, Tilburg, Heideland, Hasselt, 1950, 368 pp.,
ing. Fr. 95, geb. Fr. 115.
PIES, Otto, Im Herrn. Gebete im Geist des königlichen Priestertums. - Herder,
Freiburg i. Br., 1950, 600 pp., D.M. 5.80.
Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen. - Lannoo, Tielt, 1950,
170 pp., 10 photo's, Fr. 130.
POELMAN. Roger, Ouvrons la Bible. - Editions Universitaires, Parijs-Brussel,
1950, 80 pp., Fr. 27.
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POELNITZ, G. Freiherr von, Jakob Fugger. Kaiser, Kirche und Kapital in der
oberdeutschen Renaissance. - Mohr (P. Siebeck), Tübingen, 1950, XII - 662
pp., 6 platen, ing. D.M. 16, geb. D.M. 19.80.
POULET, Georges, Etudes sur le temps humain. - Plon, Parijs, 1950, XLVII
- 410 pp., Fr. Fr. 540.
RAEYMAEKERS, Kan. Insp. C., Latijnse spraakkunst (Roma. Latijnse cursus
voor humaniora klassen onder red. van...... e.a.). - De Sleutel, Antwerpen, 1950,
474 pp.
RAHNER, Karel, S.J., Das neue Dogma. - Herder Verlag, Wien, 1951, 39 pp.
RIDDERBOS, Prof. Dr H., De komst van het koninkrijk. - J.H. Kok, Kampen,
1950, 459 pp., f 12.75.
ROLIN, Jean, Het waarheidsserum. - Helmond, Helmond, 1950, 242 pp., f
7.90.
RUDHYAR, Dane, Astrologie, aanleg en karakter. - De Driehoek, 's
Graveland, 1950, 486 pp., f 13.25 en f 14.50.
RUYVEN, L. van en R. ZEINSTRA, Latijns schoolwoordenboek. - De Sleutel,
Antwerpen, 1950, 252 en 80 pp., Fr. 100.
SCHLESINGER, Dr Rudolf, Marx, his time and ours (International Library
of Sociology and Social Reconstruction, editor K. Mannheim). - Routledge and
Kegan P., Londen, 1950, X - 440 pp., sh. 30.
SCHLINK, Edmund, Zum theologischen Problem der Musik. (Sammlung
gemeinverständlicher Vorträge... 188). - J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen,
1950, 2e Aufl., 31 pp., D.M. 1.50.
SEPPELT;, Franz Xaver, Papstgeschichte von der Anfängen bis zur
Gegenwart. - Kösel, München, 1949, 5e uitg., XIV - 450 pp., 210 platen, 165
tekeningen en kaarten, D.M. 18.
SMULDERS, J.N.J. en J.G.M. HOLT, Periodieke onthouding in het huwelijk.
- Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1950, elfde druk, 152 pp., f 2.90 en f 3.90.
The English Catholics. - Edited by the R.R. George Andrew Beck, A.A., Burns
Oates, London, 1950, 640 pp., 35/.
THIEL, Matthias, Philosophieren. - Paulus-Verlag, Freiburg in der Schweiz,
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VERJAAL, Dr A., Agnosie, Aphasie, Apraxie. - De Erven F. Bohn, Haarlem,
1950, 57 pp., f 2.50.
VERSTEGEN, H.H., Het Phoenix motief. - Centrale Drukkerij, Nijmegen,
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[1951, nummer 7]
Is het kapitalisme veroordeeld?
SOMMIGE pauselijke uitspraken hebben aanleiding gegeven tot het zeer vage besluit,
dat Rome 'het kapitalisme' heeft veroordeeld. En ten gevolge van de marxistische
propaganda is het woord 'kapitalisme' met zodanige gemoedstonaliteiten belast, dat
men bereid is, deze veroordeling toe te juichen. Het loont echter de moeite de teksten,
waarin deze veroordeling voorkomt van naderbij te beschouwen, om te weten wat
Z.H. juist verstaat door het kapitalisme, dat hij veroordeelt.
In zijn radiorede van 1 September 1944, naar aanleiding van de vijfde verjaardag
van het uitbreken van de tweede wereldoorlog, brandmerkte Pius XII de
communistische sociale leer, die het eigendomsrecht negeert 'zowel van
verbruiksgoederen als van productiemiddelen'1), en vervolgde aldus:
'Maar het kan evenmin die systemen aanhangen die een recht op privaat eigendom
erkennen, dat op een volkomen valse opvatting steunt en daarom met de ware en
gezonde sociale orde in strijd zijn. Daarom heeft de Kerk bijvoorbeeld “het
kapitalisme” dat op zeer verkeerde opvattingen steunt en zich een onbeperkt recht
op het eigendom aanmatigt, dat zich in geen enkel opzicht aan het algemeen welzijn
onderwerpt, als in strijd met het natuurrecht, veroordeeld'.
Het volgend jaar, op 21 October 1945 richtte Z.H. het woord tot de afgevaardigden
van de Italiaanse Vrouwenverenigingen. In deze redevoering, waarin de
levensvoorwaarden van de vrouw in het moderne leven in al hun aspecten worden
belicht, vinden we de volgende verklaring:
'Kan de vrouw anderzijds haar welzijn verwachten van een regime, dat overwegend
kapitalistisch is? Wij behoeven u thans de economische en maatschappelijke gevolgen
die daaruit voortvloeien, niet te beschrijven. Gij kent er de karakteristieke trekken,
gij draagt er zelf de last van: overdreven opeenhoping der bevolking in de steden,
voortschrijdende en alles opslorpende groei der groot-ondernemingen, moeilijke en
wankele toestand der andere industrieën, vooral van het handwerk en nog meer de
landbouw, onrustbarende uitbreiding der werkloosheid'2).
Zeer onlangs nog, in zijn 'Exhortatio' tot de clerus, op 23 Septem-

1) Akten van Z.H. Paus Pius XII, 1944, blz. 182.
2) Akten van Z.H. Paus Pius XII, 1945, blz. 266-267.
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ber 1950, herhaalde Z.H. dat met de katholieke leer noch het marxistische noch het
kapitalistische systeem is overeen te brengen. Over dit laatste schrijft hij:
'Anderen zijn er, die zich niet minder onzeker en weifelend tonen tegenover dat
economisch systeem, dat bekend staat onder de naam van Kapitalisme, waar de Kerk
al evenzeer zonder aarzeling de schadelijke gevolgen van heeft gebrandmerkt. Want
niet alleen heeft de Kerk aangetoond, waar de misbruiken liggen van het kapitaal en
van het eigendomsrecht die dat systeem bevordert en verdedigt, maar van de andere
kant heeft zij ook geleerd, dat het kapitaal en de eigendom productie-instrumenten
moeten zijn, die ten voordele moeten strekken van heel de gemeenschap, en die de
vrijheid en de waardigheid van de menselijke persoon moeten steunen en verdedigen'3).
Het is zeker opvallend, dat Z.H. Pius XII in deze teksten 'het kapitalisme' als
strijdig met de katholieke sociale leer brandmerkt. In de uitspraken van Leo XIII en
Pius XI, die zo nadrukkelijk over de sociale problemen hebben gesproken vinden
we wel de term 'kapitalistisch systeem', maar dit systeem wordt niet op zichzelf
veroordeeld, wel echter het 'economisch liberalisme' of het 'economisch
individualisme', die het kapitalistische systeem misvormen en van moreel standpunt
uit onaanvaardbaar maken. We kunnen niet nalaten, hier een tekst uit Quadragesimo
anno aan te halen, waarin het kapitalisme niet veroordeeld wordt, maar ons wordt
afgeschilderd als vol gebreken, die te wijten zijn niet aan het systeem zelf, maar aan
de onbeperkte concurrentie-vrijheid, aan het individualisme en het ongebreideld
liberalisme, waarmee het wordt toegepast.
'Zoals gij weet, Eerbiedwaardige Broeders en Beminde Zonen, heeft Onze
Voorganger roemrijker gedachtenis, in Zijn schrijven vooral een economisch systeem
op het oog gehad, waarin over 't algemeen de economische samenwerking hierin
bestond, dat de één het kapitaal en de ander de arbeid verschafte, wat Hij op zeer
gelukkige wijze aldus uitdrukte: 'kapitaal kan niet zonder arbeid en arbeid niet zonder
kapitaal bestaan' (Rerum Novarum).
'Dit economisch systeem volgens juiste normen in te richten, was het doel, hetwelk
Paus Leo XIII met alle kracht zocht te bereiken. Hieruit blijkt, dat dit systeem om
zich zelf niet mag afgekeurd worden. En inderdaad, uit zich zelf is het niet verkeerd
doch eerst dan gaat het in tegen de juiste orde, wanneer het kapitaal de arbeiders of
de klasse der proletariërs in dienst neemt met dit doel en op deze voorwaarde,

3) Cf. Paus Pius XII en het Kapitalisme in De Christelijke Wetgever, blz. 457-458.
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dat de onderneming, ja heel het economisch leven zich richt naar zijn wensen en tot
zijn voordeel wordt aangewend, zonder verder rekening te houden met de menselijke
waardigheid van de arbeiders, het maatschappelijk karakter der economie, de sociale
rechtvaardigheid en het algemeen welzijn'.
Wellicht voor de eerste maal wordt in dezelfde encycliek de term 'kapitalistisch
systeem' gebruikt en worden behalve op zijn voordelen, ook op de nadelen van zijn
practische toepassing gewezen:
'Maar sedert de uitvaardiging der Encycliek van Leo XIII heeft, met de verspreiding
der industrialisering over de gehele wereld, ook het “kapitalistische systeem” zelf
zich overal sterk uitgebreid, in zover dat het zelfs de economische en sociale
verhoudingen geheel doordrong van wie buiten zijn rechtstreeks gebied staan, hen
in zijne voordelen maar tevens in zijne nadelen en gebreken deed delen, er als het
ware zijn stempel op drukte. Daarom is het niet alleen in het belang der inwoners
van kapitalistische landen en industriestaten, maar van heel de mensheid wanneer
Wij op de eerste plaats Onze aandacht schenken aan de wijzigingen, die de
kapitalistische economie sinds de tijd van Paus Leo XIII heeft ondergaan.
Wat iedereen in onze tijd onmiddellijk opvalt, is niet alleen de ophoping van
kapitaal, maar ook de concentratie van een onbegrensde macht en despotische
economische overheersing in de handen van weinigen, die meestal nog niet eens de
eigenaars zijn, maar slechts de bewaarders en beheerders van aan hen toevertrouwd
vermogen, dat zij geheel en al volgens eigen inzicht en oordeel beheren.
Deze overheersing wordt vooral met brutaal geweld uitgeoefend door hen, die
omdat zij het geld onder zich hebben en beheersen, ook meester zijn over het
kredietwezen. Dank hieraan regelen zij als het ware de bloedsomloop, die aan het
economisch lichaam leven geeft, en hebben zij het economisch leven zo geheel in
handen dat niemand tegen hun wil kan ademen.
Deze samentrekking van macht en kapitaal bij enkele, het meest kenmerkende der
jongste economie, is het natuurlijk gevolg van de onbeperkte concurrentie-vrijheid;
daardoor blijven zij alleen gespaard, die het sterkste zijn of, wat dikwijls op hetzelfde
neerkomt, die het meest onbarmhartig strijden en het minst met het geweten rekening
houden.
En op haar beurt heeft deze concentratie van macht en kapitaal weer drie soorten
van conflicten doen ontstaan. Vooreerst gaat de strijd om de economische overheersing
zelf; ten tweede wordt er hevig gevochten om de opperheerschappij in de Staat, om
zijn macht en

Streven. Jaargang 4

4
invloed bij de economische strijd te kunnen misbruiken; ten derde is er strijd tussen
de staten onderling, welke hierin bestaat, dat zij, ofwel hun politieke macht en invloed
aanwenden om het economische welzijn van hun eigen burgers te bevorderen, ofwel
trachten door middel van hun economische overheersing de politieke geschillen
tussen de naties te beslissen'.
Het lijkt onbetwistbaar, dat er in de pauselijke documenten een verschuiving heeft
plaats gehad in de zin van het woord 'kapitalisme'. Voor Leo XIII, in Rerum Novarum
heeft het nog de louter technische zin: een economisch systeem van economische
samenwerking 'waarin de één het kapitaal en de ander de arbeid verschaft'. In
Quadragesimo Anno wordt het kapitalisme reeds meer dubbelzinnig: het is op zichzelf
niet te veroordelen, maar het heeft in feite zeer kwade kanten, waarop sterk de nadruk
wordt gelegd. De teksten van Pius XII, die we boven citeerden schijnen 'het
kapitalisme' te vereenzelvigen met de kwade kanten alleen en het dus te veroordelen.
Deze verschuiving in de zin van het woord 'kapitalisme' bewijst, dat de Kerk de
taal spreekt van haar tijd. Niemand wordt heden nog graag 'kapitalist' genoemd: het
woord heeft een klank gekregen, die alleen de misbruiken van het negentiende-eeuws
liberaal economisch systeem aanduidt.
Datgene echter wat veroordeeld wordt, men noeme het economisch liberalisme
of kapitalisme, is steeds hetzelfde: het is de leer volgens welke aan de concurrentie,
waarop het zgn. kapitalistisch systeem is gegrondvest, zonder enige ordening de vrije
teugel mag gelaten worden. Volgens de katholieke sociale leer staat het economisch
streven van de mens in dienst van het algemeen welzijn. De voortgebrachte goederen
in een bepaalde gemeenschap en over de gehele aarde zijn bestemd om in de behoeften
van allen te voorzien en de levensstandaard van allen te verbeteren. De kennis van
de menselijke natuur en de ervaring wijzen echter uit, dat een totaal vrije concurrentie,
een onbeperkt winstbejag dit algemeen welzijn onmogelijk maken in een samenleving,
waarin het kapitaal het privaatbezit is van een deel, en wel van het kleinste deel der
bevolking. De vrije concurrentie en het winstbejag hebben zelf een ordenend beginsel
nodig, dat hen bindt aan de eisen van het algemeen welzijn, aan de eigenlijke
intrinsieke doeleinden van het economisch gebeuren. Wanneer deze ordening
ontbreekt, dan ontstaan onvermijdelijk de vele misbruiken, waarover de Pausen
spreken, dan wordt het kapitalistische systeem ontwricht en roept het zijn tegendeel
op: het communisme, de radicale afschaffing van de private eigendom der
productiemiddelen. Volgens de meeste
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katholieke sociologen moet de ordening van het economisch kapitalistisch systeem
worden toevertrouwd aan de georganiseerde arbeidsgemeenschappen onder het
toezicht en met de juridische waarborgen van de Staat. Alleen zo kan het kapitalisme
weer gezond worden, en zal het de kwade faam verliezen, die het zo rijkelijk heeft
verdiend.
Wanneer dus Pius XII 'het kapitalisme' veroordeelt, dan bedoelt hij juist zoals zijn
voorganger het doctrinair liberaal economisch stelsel van het 'laissez faire, laissez
passer'. Dit stelsel, dat in de 19e eeuw zegevierde heeft ongetwijfeld nog sporen
nagelaten in het huidige economische leven. Nochtans zal niemand beweren, dat wij
in België en Nederland nog leven in een regime 'dat zich in geen enkel opzicht aan
het algemeen welzijn onderwerpt', waarin alles strekt tot voordeel van het kapitaal,
'zonder verder rekening te houden met de menselijke waardigheid van de arbeiders,
het maatschappelijk karakter der economie, de sociale rechtvaardigheid en het
algemeen welzijn'. Zulk kapitalisme behoort bij ons gelukkig tot het verleden. De
enige vraag is of er genoeg rekening wordt gehouden met het algemeen welzijn, of
de verdeling van de kapitalistische winsten volgens rechtvaardige normen geschiedt,
hoe het bestaande regime de loontrekkenden steeds meer en meer als volwaardige
leden in de volksgemeenschap kan integreren, hoe de arbeid van de vrouw zoveel
mogelijk kan vermeden worden. Er zijn nog veel andere problemen, die het
kapitalisme in de vorm, die het in de beschaafde industriële landen heeft aangenomen,
moet oplossen wil het zich geheel bevrijden van het verderfelijk individualisme van
de vorige eeuw.
Wat dus de Kerk steeds heeft veroordeeld en nog veroordeelt is op de eerste plaats
een theorie, nl. het economisch liberalisme, volgens welke in het kapitalistisch
systeem geen enkele redelijke norm, geen enkele positieve wet het vrije spel der
economische krachten, zoals ze dit noemen, mag regelen. De Kerk veroordeelt ten
tweede al de onrechtvaardigheden, die uit de toepassing van deze theorie in de 19e
eeuw het economisch leven tot een immoreel bedrijf hebben gemaakt. En tenslotte
in ons huidig economisch systeem, dat wel kapitalistisch is, maar niet meer geheel
individualistisch en liberaal kan genoemd worden, veroordeelt de Kerk al wat nog
aan onrechtvaardigheid en liefdeloosheid uit het voorbije liberaal kapitalisme is
overgebleven. Wanneer de Paus dus spreekt over de euvelen van het 'kapitalistisch
systeem', dan moeten we daar per se geen aansporing in zien, om de privaateigendom
van de kapitale goederen af te schaffen - hetgeen het wezen zelf van het kapitalisme
uitmaakt - maar wel om met vlijt en bekwame spoed het bestaande systeem zo volledig
mogelijk in
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overeenstemming te brengen met de eisen van het algemeen welzijn, d.i. met de eisen
van de rechtvaardigheid en de liefde. We zeggen 'zo volledig mogelijk', want de Kerk
belooft geen hemel op aarde. Zij weet, dat het evenwicht tussen het rechtmatig
eigenbelang en het algemeen welzijn steeds zeer labiel zal zijn, steeds bedreigd door
het egoïsme, de hebzucht en de heerszucht, die door geen enkel economisch systeem
uit het hart der mensen zullen verdwijnen, maar alleen door een stage geestelijke
strijd, waarbij alle zedelijke en godsdienstige krachten in het gelid moeten treden.
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De wereldbeschouwing van Karl Marx
II. Het Marxistisch humanisme
door P. Virenque S.J.
In een vorig artikel (zie K.C.T. Streven, 3e jaarg. II (1950) pp. 349-361)
heeft de schrijver een inzicht gegeven in het 'dialectisch' denken, dat Marx
erfde van de Hegeliaanse traditie waarin hij was opgeleid aan de universiteit
van Berlijn. Dit dialectisch denken werd door hem omgebogen en
vastgewrongen in de ontwikkeling van de klassenstrijd. In de dialectische
ontwikkeling van de sociaal-economische geschiedenis nu heeft Marx
consequent de Hegeliaanse alienatie of vervreemding overgedragen. Het
hier volgend artikel sluit dus onmiddellijk aan bij het vorige en zet uiteen,
wat door vervreemding in Marxistische zin moet worden verstaan, hoe
Marx die vervreemding dialectisch zag omslaan in de bevrijding van de
mens door de arbeid. Daar hij zo uitdrukkelijk de 'bevrijding van de mens'
bepleitte werd Marx wel eens geprezen als een der grootste 'humanisten'
van alle tijden. Met een objectieve critische blik op dat humanisme wordt
dit artikel besloten.
IN onze voorgaande bijdrage hebben we eigenlijk de buitenkant van Karl Marx'
wereldbeschouwing belicht: de dialectiek van de klassenstrijd en van de klassenloze
gemeenschap door middel van revoluties. Wij zullen nu trachten door te dringen tot
de kern van zijn Weltanschauung: de dialectiek van de vervreemding en van de
bevrijding van de mens door middel van de arbeid.
Reeds vroeger stelden we de vraag naar Marx' ideaal. Het is de vereenzelviging
van de mens met de natuur, met zichzelf en met de anderen door de arbeid. M.a.w.,
volgens Marx streven de mensen uiteindelijk naar een gemeenschap die genoeg heeft
aan zichzelf, die de cirkel van de volmaaktheid op zichzelf kan sluiten. Elke afwijking
van dit ideaal noemt Marx een vervreemding of een veruiterlijking (Entfremdung,
Entäusserung). Vanaf het einde der eerste periode, waarin de mensen in een
klassenloze maatschappij leefden, tot aan het komend communisme is heel de
geschiedenis niets anders dan een groeiende vervreemdingsactiviteit, een groeiend
verlies van de menselijke waarde, een steeds wijder en dieper grijpende 'ontmensing'.
Tegenover die vervreemdingsbeweging wordt de bevrijdingsactiviteit, de herwinning
van de menselijke waarde door de communistische revolutie ingeleid.
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I. De vervreemding van de mens door de arbeid
1. De vervreemding in het algemeen
Langs Moses Hess en Ludwig Feuerbach heeft Marx zijn begrip van vervreemding
of aliënatie aan Hegel ontleend, vooral aan Hegels Phänomenologie des Geistes, die
aantoont hoe de mens zichzelf verliest in de objecten buiten zich en hoe hij zichzelf
geleidelijk terugwint, totdat hij tot het 'absolute Wissen' opgeklommen ieder uitwendig
object tot subjectieve inwendigheid heeft herleid. In Hegel is de aliënatie een
philosophisch begrip en wel met een positieve waarde, daar ze de antithetische veer
vormt voor de achtereenvolgende dialectische bewegingen. Bij Feuerbach wordt het
begrip negatief: de mensheid vervreemdt en verliest haar hoogste eigenschappen in
een projectiebeeld, God. Zo verliest de mens, van nature een gemeenschapswezen,
deze kenmerkende zijnstrek en wordt een egoïst. Daar 'het geheim van de theologie
de anthropologie is', moet de theologie naar de mening van Feuerbach tot de
anthropologie teruggebracht worden, de godsliefde tot de mensenliefde: homo homini
Deus. Moses Hess toont aan dat Feuerbachs religieuse aliënatie slechts een reflex is
van een dieper gelegen vervreemding in het sociaal-economisch leven, waarin
namelijk de arbeider door het arbeidsproduct zijn wezen verliest in het geld. Het geld
is de echte god, waarin de mens zijn vervreemd wezen aanbidt. Het reddend
communisme zal het menselijk egoïsme door de universele mensenliefde vervangen.
Evenals Hess, erkent Marx de sociaal-economische aliënatie als de wortel van alle
andere ideologische vervreemdingen: godsdienst, recht, moraal, enz., maar hij stelt
geen morele hervorming voor zoals Feuerbach en Hess. Is de kwaal van
sociaal-economische aard, dan moet het geneesmiddel dat ook zijn, nl. de afschaffing
van het privaateigendom der productiemiddelen door de onafwendbare proletarische
revolutie. Wat tenslotte zijn betekenis betreft, wijst, bij Marx, het woord alienatie of
vervreemding op een scheiding en op een vijandschap tussen gegevens, die normaal
moesten verenigd zijn: de arbeid en de eigendom.
Langs de ontleding van het uitwendige arbeidsproces tracht Marx de inwendige
persoonlijke en sociale structuur bloot te leggen. Hij gaat uit van het meest voor de
hand liggende feit: de productie van een voorwerp. 'De arbeider, zegt hij, kan niet
scheppen zonder de natuur, zonder de zintuiglijke buitenwereld. Zij is de stof waaraan
de arbeid zich verwerkelijkt, waarmee hij bezig is, waaruit en waardoor hij voort-
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brengt'1). Ofschoon onvolledig is deze bewering toch juist. De buitenwereld is
inderdaad de noodzakelijke omweg voor de realisatie van de mens. Door zijn arbeid
heerst de mens over de natuur. Door die arbeid verenigen zich geleidelijk mens en
natuur. De mens drukt enerzijds zijn stempel op de natuur; hij 'humaniseert' de natuur.
Anderzijds, activeert de natuur de latente potentialiteiten van de mens. Zo wordt de
mens meer en meer zichzelf, meer mens. Waar de philosoof zegt dat de mens zich
universaliseert, d.i. tot bewustzijn en verwerkelijking komt van zijn algemene
menselijke waarden, daar zegt Marx dat de mens zich 'naturaliseert'.
Maar, meent Marx, die arbeid is slechts universaliserend en humaniserend,
verwijdend en verdiepend, als de producent ook over zijn product kan beschikken.
Welnu, dit is niet het geval voor de massa van de producenten, de arbeiders. Een
niet-arbeider legt de hand op het product van de arbeid. 'Dit is, zegt Marx, de
vervreemding van het product, die als 't ware een wig drijft tussen de arbeider en
zijn werk en de eenheid van arbeider en natuur vernietigt. Zo stelt zich de bewerkte
natuur, de geobjectiveerde arbeid tegenover de arbeider, die hun het leven gaf'. 'Het
object, dat de arbeid produceert, zegt Marx, zijn product, richt zich tegen hem als
een vervreemd wezen, als een.... autonome macht.... De verwerkelijking van de
arbeid.... komt in het economische kader voor als de ontwerkelijking van de arbeider;
de objectivering als verlies en verknechting van het object; de toeeigening als
vervreemding en exteriorisatie'.
Indien nu het arbeidsproduct vervreemd is, dan moet ook het arbeidsgebaar
afgebogen zijn, want, zegt Marx, 'het product is slechts de samenvatting van de
voortbrengingsactiviteit'. Bijgevolg 'in de vervreemding van het arbeidsproduct vat
zich de vervreemding en de veruiterlijking samen van de arbeidsactiviteit zelf'.
'Waarin bestaat nu deze veruiterlijking, (deze vervreemding) van de arbeid?' Waar
de arbeid - in Marx' opvatting - de essentiële activiteit moet zijn, de wezensuiting
van de mens, daar wordt de arbeid thans 'voor de arbeider iets uiterlijks'; het 'behoort
niet meer tot zijn wezen'. Bijgevolg, redeneert Marx, 'affirmeert (de arbeider) zich
niet in zijn arbeid, maar hij ontkent er zich in; hij wordt er niet gelukkig door, maar
ongelukkig'. Waar de arbeider vrij en universeel moest arbeiden, daar ontwikkelt hij
nu 'geen vrije physische en geestelijke energie meer, maar hij put zijn lichaam uit en
ruïneert zijn geest; de arbeider voelt

1) De citaten zonder referentie zijn gelicht uit Marx' Oekonomisch-philosophische Manuskripte,
verschenen in Karl Marx-Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe,
herausgegeben von D. Rjazanov, Berlin, 1929-1932, Abteilung I, Band 3.
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zich zelf derhalve terug buiten zijn arbeid en in zijn arbeid voelt hij zich buiten zich
zelf. Thuis is hij wanneer hij niet werkt en wanneer hij werkt is hij niet thuis. Zijn
werk is bijgevolg niet vrij, maar gedwongen: dwangarbeid'. Dat de arbeid van de
mens, naar Marx' uitdrukking 'zijn levensactiviteit', 'zijn wezen', de arbeider ontvalt
en vervalt tot een uitwendig 'middel voor zijn levensonderhoud', daarin bestaat de
vervreemding van de arbeid.
Door zijn wezensuiting, de arbeid, moest de mens meer en meer zichzelf worden;
maar thans is 'zijn activiteit tot passiviteit, zegt Marx, zijn macht tot onmacht, de
voortplanting tot ontmanning (verworden), de eigen physische en geestelijke energie
van de arbeider, zijn persoonlijk leven (wordt).... als een tegengestelde, autonome....
activiteit'. Door de exteriorisatie, de vervreemding van de arbeid, verliest de arbeider
zijn inwendigheid, komt hij vreemd tegenover zich zelf te staan; het is, naar Marx'
woord, 'de zelfvervreemding na de vervreemding van het object'.
Tenslotte sleept de vervreemding van het arbeidsproduct, van het arbeidsgebaar
en, correlatief, van de arbeider zelf, 'de vervreemding van de ene mens tegenover de
andere' met zich mee. 'Wanneer de mens tegenover zichzelf staat, staat hij ook
tegenover de andere mensen'; 'zoals de mens van “zijn wezen” is vervreemd, zo is
hij het ook van de andere mens'.
Samenvattend: Van het overgeheveld hegeliaanse ideaal: de drievoudige
vereenzelviging van de mens met de natuur, met zichzelf en met de anderen, is de
zo juist beschreven vervreemdingsactiviteit de driedubbele negatie: de natuur stelt
zich tegenover de mens, de mens stelt zich tegenover zichzelf, de ene mens stelt zich
tegenover de andere.

2. De vervreemding van arbeider en kapitalist onder het kapitalisme
Die Entfremdungsactiviteit moet noodzakelijk haar hoogtepunt bereiken onder het
kapitalistische regime, en dit zowel voor de arbeider als voor de kapitalist. Deze twee
specifieke vervreemdingen willen we thans schetsen.
Daar de productiemiddelen en de grondstoffen bij de kapitalisten zijn geconcentreerd,
zien de arbeiders zich verplicht hun arbeidskracht te verkopen onder de medogenloze
wet van vraag en aanbod, die overal voor koopwaren geldt. Enkel als arbeider komt
hij in aanmerking en
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die arbeider is waard wat zijn arbeidskracht waard is: persoon = arbeider =
arbeidskracht = koopwaar; deze onmenselijke vergelijking beslist over het lot van
de arbeider. En zoals de productievermeerdering normaal een prijsdaling inleidt, zo
'wordt de arbeider een des te goedkopere waar, naarmate hij meer waren produceert';
'de arbeider wordt des te armer, herneemt Marx met andere woorden, naar gelang
hij meer rijkdom produceert.... In evenredige verhouding met de
“waardevermeerdering” van de wereld der dingen, neemt de “ontwaarding” van de
wereld der mensen toe'. Als een echo hiervan klinkt een eeuw later de stem van Paus
Pius XI in Quadragesimo Anno: 'De levenloze stof komt veredeld uit de werkplaats
terwijl de mensen er zich onteren en er ontaarden'.
Om werk en daardoor een bestaansmiddel te vinden zijn de werklieden verplicht
met elkaar te concurreren en steeds meer te produceren tegen steeds kleiner loon en
langere dagtaak. (Vrouwen en kinderen verdrijven de mannen uit de arbeidsmarkt).
Terwijl dan de miserie van de nog arbeidende arbeiders aldoor toeneemt, blijft er
voor de werklozen niets anders over dan van honger en ellende om te komen; daar
ze geen plaats gevonden hebben in de economische constellatie kunnen ze maar 't
best verdwijnen van onze planeet. Aan de vergelijking wordt een laatste lid, het
doodsvonnis van de werkloze arbeider toegevoegd: persoon = arbeider = arbeidskracht
= koopwaar = 0. 'De “verwerkelijking” van de arbeider, zegt Marx, manifesteert zich
zozeer als een “ontwerkelijking”, dat de arbeider tot de hongerdood toe
“ontwerkelijkt” wordt'.
Door aan zijn behoeften te voldoen zou de mens zijn eigen wezen moeten verrijken.
Door te voldoen aan zijn primaire behoeften als eten, drinken, zich kleden, enz. zou
de mens naar de geestelijke behoeften van wetenschap en kunst, van begrijpen en
beminnen moeten opstijgen. Al deze menselijke behoeften zijn echter van de arbeider
vervreemd. 'De productie, zegt Marx, vervormt de mens niet alleen tot handelsartikel,
tot mensenmateriaal, tot de mens met de bepaling van waar, zij vervormt hem
overeenkomstig die bepaling tot een physisch en moreel “ontmenst” wezen'. De
behoeften aan begrip en liefde, die de tot de rang van een koopwaar vervreemde
arbeider heeft of zou kunnen hebben, verliezen hun activerend object en meteen hun
effectiviteit; 'wanneer ik geen geld heb om te reizen, zegt Marx, dan heb ik ook geen
behoefte, d.w.z. geen werkelijke en zich verwerkelijkende behoefte om te reizen.
Wanneer ik de studieroeping heb, maar geen geld daartoe, dan heb ik ook geen
roeping tot de studie, d.w.z. geen effectieve, geen ware studieroeping'.
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De elementaire behoeften aan voeding, voortplanting, kleding, huisvesting worden
uit hun menselijk verband gerukt en tot louter dierlijke functies verlaagd. 'In zijn
menselijke behoeften, zegt Marx, (is de arbeider) niet meer dan een dier'. Daarenboven
worden die behoeften tot een infra-menselijk, ja, tot een infra-dierlijk minimum
herleid;; 'licht, lucht, enz. de eenvoudigste dierlijke reinheid, houdt op een behoefte
te zijn voor de mens. Het smerige, de verrotting, het rioolvuil der beschaving wordt
zijn levenselement'.
Tegenover deze extreme vervreemding van de arbeider staat de specifieke
Entäusserung van de kapitalist. Is de kapitalist ook vervreemd, hij, die dan toch geld
en goed te over heeft, die over alle middelen beschikt om zijn behoeften te voldoen,
om zich te ontwikkelen en te humaniseren? Zeker, de kapitalist heeft veel, maar is
weinig. Niet op zijn ver-wezen-lijking is zijn activiteit gericht, maar op zijn
ver-rijk-ing, niet op zijn 'zijn', maar op zijn 'hebben', op de vermeerdering van zijn
kapitaal. Dat kapitaal, dat levenloos geld, verknecht de kapitalist, zoals het de arbeider
vergruist; 'het is de onmenselijke macht, zegt Marx, die tenslotte heerst'. En meer en
meer heerst, want, 'met de massa van objecten groeit het nieuwe domein van de
vreemde wezens waaraan de mens onderworpen is'.
En zoals ze het deed voor de arbeider, houdt de economie, te midden van die
aanzwellende rijkdommen, ook aan de kapitalist haar ideaal voor van soberheid, van
besparing op het menselijk wezen tot vermeerdering van het vervreemd wezen: het
kapitaal. 'Het genot, zegt Marx, is aan het kapitaal, het genieten aan het kapitaliserend
individu ondergeschikt', 'en je moet niet alleen op je onmiddellijk zinsgenot sparen,
zoals op eten, enz., ook de deelname aan zaken van algemeen belang, medelijden,
vertrouwen, enz., dat alles moet je je besparen wanneer je economisch wilt zijn.....
Al wat het jouwe is moet je veilbaar maken'. In één woord, je moet heel je 'zijn' in
'hebben' veruiterlijken. En zo zal het gebeuren dat 'al de physische en intellectuele
behoeften vervangen worden door de loutere vervreemding van al die behoeften in
de zucht naar het hebben'.
Uit hun menselijke verhoudingen gerukt, gekromd onder de heerschappij van het
geld, putten de kapitalisten zich uit om in de concurrentiestrijd hun kapitaal te
behouden en te vermeerderen. Daartoe zijn alle middelen goed. Elk product wordt
gebruikt en misbruikt om 'ingebeelde, onmenselijke, tegennatuurlijke behoeften' bij
zijn tegenstrever te scheppen, en zo het geld, volmaakte kapitaalvorm, hoogste
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symbool van het vervreemd mensenwezen, naar zijn schatkist aan 't rollen te brengen.
Zeg: geld! en je hebt de drijfveer van het wereldgebeuren aan 't trillen gebracht; zeg:
geld! en je hebt de zin van al het bestaande in één woord samengebald; zeg: geld!
en je hebt waarheid en wezen van mens en ding uitgediept en uitgeput.
Als onbetwiste heerser zwaait het geld zijn schepter over het domein van de
'Entäusserungen', over het rijk van het 'hebben'. Met dat geld kun je in schijn alles
zijn en worden wat je maar verlangt, kun je alles grijpen, alles kopen, alles 'hebben'.
'Wat door het geld het mijne wordt, zegt Marx,.... dat ben ik, de bezitter van het geld.
Tot waar de kracht van het geld reikt, reikt mijn kracht. De eigenschappen van het
geld zijn mijn.... eigenschappen en vermogens. Wat ik ben en vermag wordt aldus
niet in 't minst door mijn individualiteit bepaald. Ik ben lelijk, maar ik kan mij de
schoonste vrouw kopen: ik ben dus niet lelijk, want het gevolg van de lelijkheid, zijn
afstotende kracht, is door het geld vernietigd.... Ik ben slecht, oneerlijk, gewetenloos,
dom, maar het geld wordt geëerd, dus ook zijn bezitter. Het geld is het hoogste goed,
dus is zijn bezitter evenzo goed; het geld bespaart mij het leed oneerlijk te zijn; ik
ben dom, maar het geld is het echte verstand van alle dingen, hoe zou zijn bezitter
dan dom zijn. Daarbij, hij kan zich verstandige lieden kopen, en wie macht heeft
over de verstandigen, is hij niet verstandiger dan de verstandigen?' 'Wie dapperheid
kan kopen, die is dapper al is hij eigenlijk laf.... (Het geld) verandert de trouw in
ontrouw, de liefde in haat, de haat in liefde, de deugd in ondeugd, de ondeugd in
deugd, de knecht in heer, de heer in knecht, dwaasheid in verstand, verstand in
dwaasheid. (Het geld) is de verbroedering van de onmogelijkheden; het dwingt de
tegenstellingen tot een omhelzing'.
Met verwijzing naar hetgeen wij in een vorige bijdrage gezegd hebben2) kunnen wij
hier de Marxistische analyse der oorzaken van die grondvervreemding van de mens
laten rusten, nl. het privaateigendom en de arbeidsverdeling, om door de storm van
de wereldrevolutie heen thans een blik te werpen in de serene hemel van de
communistische maatschappij. Waarin bestaat m.a.w. de beweging tegengesteld aan
de pas uiteengezette vervreemdingsactiviteit, waarin bestaat de bevrijding van de
mens?

2) Zie K.C.T. Streven 3e jaarg. II (1950) pp. 349-361.
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II. De bevrijding van de mens door de arbeid
Gedurende de Entäusserungsactiviteit wordt de mens door de machine, door het
kapitaal, door het geld beheerst. De dialectisch daar tegenovergestelde
bevrijdingsbeweging, waardoor de mens weer over zijn producten zal heersen, wordt
door de afschaffing van het privaateigendom ingeleid. 'Met de Aufhebung van de
basis, het privaateigendom, zegt Marx, met de communistische regeling van de
productie, wordt de vervreemde verhouding tussen de mens en zijn product vernietigd,
de macht van vraag en aanbod lost zich op in het niet en de mens beheerst opnieuw
het ruilverkeer, de productie, de vorm van zijn wederzijdse betrekkingen'. Dit betekent
het einde van de productsvervreemding, van de vijandschap der natuur, het einde
van de heerschappij van het ding. Waar de mens 'slaaf van de natuur' was geworden,
daar staat nu de mens, als heerser over het heelal. Door de arbeid wordt voortaan,
enerzijds, de natuur meer en meer geboetseerd naar het beeld van de mens en,
anderzijds, worden de mogelijkheden van de mens door de bewerkte natuur meer
geactiveerd; elk object dat wordt voortgebracht is een stap naar de vereenzelviging
van de mens met de natuur, naar het 'volmaakt humanisme = naturalisme', zoals Marx
zich uitdrukt, naar het 'volmaakt naturalisme = humanisme'.
Naast de vervreemding van het product, was de vervreemding van de mens tegenover
zichzelf het tweede aspect van de aliënatiebeweging. Immers, in het 'entäusserte'
product leest Marx de vervreemding van de producerende activiteit, van de arbeid,
het diepste en het beste in de mens. Zowel de primaire behoeften als de geestelijke
activiteiten blijven zonder voorwerp (voor de arbeider) of, gerukt uit hun menselijke
verhoudingen, verliezen ze (voor de kapitalist) hun humaniserende waarde. De mens
heeft meer en meer, maar is minder en minder. Ook in dit opzicht wordt de
vervreemdingsbeweging omgekeerd door de opheffing van het privaateigendom der
productiemiddelen. 'De (communistische) toeëigening van de totaliteit der
productiemiddelen, zegt Marx,.... staat gelijk met de ontwikkeling van een totaliteit
van bekwaamheden in de enkelingen'. In een menselijk en sociaal verband
teruggeplaatst, kan de mens wederom vrij arbeiden, een arbeid waardoor en waarin
hij zichzelf langzamerhand weer terug vindt, waardoor hij zich humaniseert, waardoor
hij zijn latente potentialiteiten activeert. Al zijn behoeften, zintuigen, capaciteiten
vinden voortaan hun voorwerp. 'De Aufhebung van het privaateigendom, schrijft
Marx, is derhalve de volledige emancipatie van alle menselijke strevingen en eigen-
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schappen'; 'stel de mens als mens en zijn verhouding tot de wereld als een menselijke
voorop, dan kun je slechts liefde tegenover liefde plaatsen, vertrouwen tegenover
vertrouwen, enz. Als je kunst wilt genieten, dan moet je een mens zijn met een
artistieke kultuur. Als je invloed op andere mensen wilt uitoefenen, dan moet je een
mens zijn, die werkelijk andere mensen bezielt en meesleept. Elke van je verhoudingen
tot de mensen - en tot de natuur - moet een bepaalde uiting zijn van je reële,
individuele leven'.
Vroeger was de mens rijk aan 'hebben', maar arm aan 'zijn'; nu echter wordt hij
eerst en vooral rijk van binnen uit, omdat hij zijn behoeften, capaciteiten,
mogelijkheden vrij en menselijk ontwikkelt en activeert. 'De rijke mens, zegt Marx,
is degene, die.... behoefte heeft aan een totaliteit van menselijke levensuitingen'. De
enige rijkdom, die naam waardig, is tenslotte het 'zijn' zelf. De echte rijke mens is
de mens, die, naar Marx' woord, 'de ganse rijkdom van zijn wezen' verwezenlijkt.
Voor Marx zijn het menselijke en het sociale identiek. De mens is slechts mens in
en door de gemeenschap. De sociale activiteit is bijgevolg niet alleen die, welke
rechtstreeks in samenwerking met anderen wordt uitgevoerd of waarvan de term
bestaat in een voorwerp van gemeenschappelijk belang; maar alle menselijke activiteit
is sociaal, ook de meest inwendige en individuele, want het wezen van de mens, bron
van zijn activiteit, is sociaal. 'Ook wanneer ik wetenschappelijke arbeid verricht, zegt
Marx,.... is mijn arbeid sociaal, daar ik handel als mens. Niet alleen het materiaal
van mijn handeling is mij als sociaal product gegeven, maar mijn eigen wezen is
sociale handeling'. Hieruit volgt dat het derde aspect van de Entfremdungsactiviteit
wel het diepst grijpt: de mens, die vreemd en vijandig staat tegenover zijn evenmens.
In de prae-communistische regimes buit inderdaad de ene maatschappelijke klasse
de andere uit en komt over 't algemeen de ene mens slechts in contact met de andere
door een scherm van geld en goud, waardoor de onschatbare menselijke zijnswaarde
van beide partijen tot veilbaarheid wordt vervreemd en vervlakt. Na de afschaffing
van het privaateigendom echter zal de mens wederom zijn menselijk en sociaal wezen
terugvinden en in bezit nemen. 'De positieve afschaffing van het privaateigendom,
zegt Marx, waardoor het menselijk leven weer wordt teruggevonden, is dus de
positieve opheffing van alle vervreemding, en dus de terugkeer (Rückkehr) van de
mens.... tot zijn menselijk d.w.z. sociaal bestaan'. Na de communistische revolutie
zal zich bijgevolg, in gemeenschappelijke samenwerking, de vrije menselijke
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samenleving uitbouwen. Alleen door deze sociale activiteit toch, in menselijk en
sociaal verband uitgeoefend en gericht op menselijke en sociale objecten, verliest
de mens zich niet in het voorwerp, maar langs de noodzakelijke omweg van het
object, realiseert hij zichzelf en verenigt zich meer en meer met de anderen. 'De mens
verliest zich alleen dan niet in zijn object, zegt Marx, wanneer dit voor hem een
menselijk object of een objectieve mens.... een sociaal object.... wordt'. Maar het
menselijk object bij uitstek is de mens zelf, zodat de ene mens de andere mens als
'een behoefte' gaat voelen - het woord is van Marx - 'als zijn grootste rijkdom'. In
elk object van mijn activiteit moet ik de andere mens zoeken, vinden, erkennen en
mij met hem verenigen, zoals zijnerzijds de andere mens mij in elk object van zijn
activiteit zoekt, vindt en erkent. Het is de eeuwige wet van zich zelf te verliezen om
zich zelf te vinden. Om mezelf te winnen, om meer en meer mezelf te zijn moet ik
mezelf verliezen, mezelf laten overweldigen door de zijnsrijkdom van de andere
mens. 'De heerschappij die het objectief wezen op mij uitoefent, zegt Marx,.... is een
passiviteit waaruit mijn wezensactiviteit wordt geboren'.

III. Ontwerp van critiek
Het lijdt geen twijfel dat Marx een diepgaande en rake analyse heeft gegeven van
de onmenselijke toestanden in de kapitalistische 19e eeuw. Deze analyse gaat trouwens
nog gedeeltelijk op voor onze hedendaagse samenleving. Inderdaad, de vervreemding
van het arbeidsproduct en van het arbeidsgebaar van de arbeider en van de kapitalist
is nu nog dikwijls een betreurenswaardig feit. Het arbeidsproduct is nu nog
gedeeltelijk vervreemd, in die zin dat de arbeider niet altijd integraal vergoed wordt
voor zijn medewerking aan het productieproces. Ook de activiteit van de arbeid is
vaak vervreemd: door en in het werk verovert de arbeider niet zijn inwendige
persoonswaarde op de materiële buitenwereld, humaniseert hij zich niet, ontplooit
hij zich niet tot vollediger mens-zijn, maar integendeel, door en in zijn werk vervlakt
en versuft hij dikwijls en verliest hij zijn menselijke integriteit. Niet voldoende
gewaardeerd als persoon, maar meer beschouwd als een onmisbare schakel in het
productiesysteem, brengt de arbeider enerzijds een overschot aan materiële goederen
voort, waarvan hij anderzijds gespeend blijft, zodat hem de weg wordt af gesneden
tot de volwaardige uitbloei van zijn mens-zijn, tot de geestesgoederen, tot de kultuur.
Ook in onze dagen tenslotte, luisteren velen al te vaak alleen naar de taal van het
geld, terwijl ze het gesprek van mens tot mens als iets tijdrovends
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beschouwen. Het geld is voor hen de enige waarde, waarmee men zich verschaft
'alles wat een mensenhart maar verlangt'. Nu nog wordt de mens bijgevolg beheerst
door het geld, door het kapitaal, door de materiële krachten, die hij toch zelf geschapen
en ontwikkeld heeft.
Niet alleen op het feit van de vervreemding heeft Marx meestal een juiste kijk;
ook het menselijk ideaal dat de hierboven ontwikkelde bevrijdingsactiviteit moet
realiseren, kan in vele punten door ons onderschreven worden. We kunnen hem
echter niet meer volgen, waar hij profetiseert dat de bevrijdingsactiviteit noodzakelijk
zal worden ingeleid door de zogenaamd onafwendbare revolutie en de afschaffing
van het privaateigendom.
Zowel deze onjuiste visie als de meeste van Marx' verkeerde meningen kunnen
o.i. tot een misvatting omtrent de ontologie van mens en maatschappij worden
teruggebracht. We citeerden reeds dat voor Marx 'de mens het sociaal wezen is'. Het
menselijke en het sociale zijn voor hem identiek. Alleen in en door de menselijke
maatschappij kan de mens menselijk leven. Zoals hij maximaal onmenselijk en
onsociaal wordt onder het onmenselijk kapitalisme, zo zal hij wederom geleidelijk
menselijk en sociaal worden in de communistische samenleving. Maar de mens is
sociaal op een dubbele wijze en dit heeft Marx niet onderscheiden. Het geest-zijn
geeft aan de mens een inwendigheid, een persoonlijkheid, een absolute waarde. Als
zodanig stelt de mens zich niet negatief tegenover de andere mensen maar omvat en
'is' hij in zekere zin op een telkens oorspronkelijke en eigen wijze heel de mensheid.
Van binnen uit, als persoon, vormt elke mens een eenheid, die men een sociale
eenheid kan noemen. Maar die inwendige en geestelijke eenheid heeft een uitwendige
en materiële verschijning: de realiteit van de maatschappij. Dit is de tweede zin
waarin de mens sociaal kan genoemd worden en dit is de enige zin, waarin Marx'
affirmatie, 'de mens is het sociaal wezen', tenslotte kan begrepen worden. Voor Marx
is de mens eigenlijk de resultante van zijn sociale relaties, waarin daarenboven de
primauteit wordt toegekend aan de productieverhoudingen (Produktionsverhältnisse).
In de lijn van deze grondgedachte heeft Marx dan consequent verder gedacht en
gehandeld. Enerzijds weten we, redeneert Marx, dat het privaateigendom, gestold
spiegelbeeld van de productieverhoudingen, aan de basis ligt van al de menselijke
en sociale vervreemdingen. Anderzijds kennen we de stippellijn die de geschiedenis
zal volgen3).

3) Voor de betekenis van de economische gedachte en voor de evolutie der geschiedenis zie
onze vorige bijdrage in dit tijdschrift, 3e jaarg. II (1950) pp. 349-361.
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Laten we ons dan inspannen om de onafwendbare revolutie te bespoedigen, waarna
we dan het beloofde land van het communisme zullen binnentreden, waarin we
wederom menselijk en sociaal zullen kunnen leven.
Tegen deze stellingname tekent zich de spiritualistische opvatting duidelijk af. De
persoon, de geestelijke innerlijkheid primeert, maar dan de persoon zoals hij reëel
bestaat en geconditionneerd is, d.w.z. inwendig sociaal verenigd met de andere
personen en uitwendig sociaal verenigd in een maatschappij. Wanneer we zeggen
dat de geesteswaarden primeren, dan negeren we de invloed niet van de materiële
omstandigheden, in casu van de werkverdeling en van het regime van
privaateigendom, maar we brengen ze terug tot hun plaats van conditio sine qua non.
Zeker, we zijn ervan overtuigd, dat het huidig regime van arbeid en eigendom een
aanzienlijk aantal arbeiders belet een menswaardig bestaan te leiden, hun capaciteiten
en latente geestelijke rijkdommen normaal te ontplooien. De weinigen die, ondanks
de ongunstige materiële omstandigheden, hun geestelijke waarde op het stoffelijk
nu toch weten te veroveren, zijn slechts de uitzonderingen die de regel bevestigen:
een minimum van materiële welstand is de onontbeerlijke voorwaarde voor de
menselijke ontwikkeling, voor de kultuur. Sint Thomas zei het reeds (hij sprak wel
over het bovennatuurlijk leven, maar 'gratia non tollit naturam sed perficit eam'):
'een voldoende hoeveelheid van stoffelijke goederen is vereist voor de uitoefening
van de deugd' (De Regimine Principum, lib. 1, c. XV). Anderzijds weten we ook,
dat we vrij blijven en dat we, zelfs onder de meest gunstige stoffelijke voorwaarden,
een levenskeuze kunnen doen een mens onwaardig. De zo nodige inspanning om de
materiële gegevens steeds te verbeteren, als voorwaarde voor de menselijke en
geestelijke ontplooiing, dient dus gepaard te gaan met een even noodzakelijke
opvoeding tot een juist gebruik van de vrijheid. We moeten elkaar leren onze
geestelijke waarde te veroveren op en door de stoffelijke wereld.
Aldus hebben we schematisch tegenover elkaar gesteld het standpunt van het
dialectisch materialisme en het standpunt van een spiritualistisch realisme. Marx
heeft nochtans nooit gezegd wat hij precies verstond onder geest en onder stof. Al
is voor hem, in laatste instantie, heel de realiteit stoffelijk, toch doet hij vaak beroep
op geestelijke waarden. Inderdaad, met Marx, hebben we hierboven een parallel
getrokken tussen 'hebben' en 'zijn', tussen onmenselijke activiteit en menselijke
activiteit, tussen het onmenselijke, het onsociale en het menselijke, het sociale, tussen
de aliënatie, de vervreemding en de bevrijding, de terugkeer tot het zijn. Welnu, deze
tegenstellingen hebben
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slechts zin, wanneer hun tweede lid telkens weer op een geestelijke realiteit wijst.
In zijn expliciete uitdrukking zal Marx echter tot zijn materialistische opvatting
terugkeren. We zouden dus moeten aantonen ofwel dat hij in contradicties vervalt
ofwel dat hij dikwijls een spiritualist is die zichzelf ignoreert.
Een kritisch onderzoek van de arbeid zelf, die toch de oorzaak is zowel van de
vervreemding en van de aliënatie van de arbeider als van zijn bevrijding en terugkeer
naar een menselijk en sociaal bestaan, leidt trouwens tot dezelfde conclusie. Marx
beschouwt de arbeid eerst en vooral als materiële activiteit, als producent van
stoffelijke goederen. Maar de productie omvat niet heel de menselijke activiteit; de
mens is meer dan een homo faber. De mens produceert inderdaad meer dan hij nodig
heeft; met zijn theorie over de meerwaarde zou Marx zeker de laatste zijn om dit
tegen te spreken. Dit overschot van goederen en meteen van activiteit, blijft
onverklaarbaar, tenzij men aanneemt dat de mens in zijn arbeid, ook in zijn materiële
activiteit, een hogere, een geestelijke activiteit ontwikkelt. Hier komt Marx er toe,
zonder voorafgaande waarschuwing, het arbeidsbegrip uit te breiden tot heel de
menselijke activiteit, het geestelijke inbegrepen. De arbeid wordt, naar Marx' woord,
de 'essentie' van de mens, zijn 'productief leven'. Het blijkt bijgevolg nog eens hoe
Marx onder een terminologie, die materialistisch wil zijn, vaak impliciet een
geestelijke realiteit bedoelt.
Maar niet alleen uit de geestesgoederen van de mensheid ontleent Marx stilletjes
elementen voor zijn wereldbeschouwing, ook en vooral uit de geloofsschat van het
christendom heeft hij geput. Als een leesrooster voor geheimschrift kan een schema
van de grote christelijke waarheden op de hoofdpunten van Marx' leer worden gelegd;
bijvoorbeeld, aan het primitief communisme beantwoordt het aards paradijs; de
geschiedenis vanaf dit primitief communisme tot aan het toekomstig communisme
stelt de zondige wereld voor, waar de vorst der duisternis heerst; het proletariaat
speelt de rol van de Messias, van de Verlosser; de klassenloze gemeenschap van de
communistische maatschappij staat tegenover de gemeenschap der heiligen. Deze
aardse transcriptie van de christelijke geloofswaarheden blijkt trouwens overduidelijk
uit Marx' profetische visie van de communistische heilsstaat. Het marxistisch
humanisme dat we beschreven hebben, de identificatie van de mens met de natuur,
met zichzelf en met de anderen, moet volgens Marx op een eindrealiteit uitmonden,
die de grenzen van de mogelijkheden overschrijdt. In één tekst vooral geeft Marx
een machtige synthese van de communistische eschatologie: 'Het communisme is
de
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positieve afschaffing van het privaateigendom (dat beschouwd moet worden als de
oorzaak der menselijke zelfvervreemding), en daarom is het de werkelijke
inbezitneming van het menselijk wezen door en voor de mens; daarom is het de
volledige, bewuste en heel de rijkdom van de voorafgaande ontwikkeling omvattende
terugkeer van de mens tot zich zelf als sociaal, d.i. menselijke mens; dit communisme
is het volmaakt naturalisme = humanisme, het volmaakt humanisme = naturalisme;
het is de waarachtige oplossing van de strijd van de mens met de natuur en met de
mens, de ware oplossing van de strijd tussen existentie en essentie, tussen
objectivering en subjectivering, tussen vrijheid en noodzakelijkheid, tussen individu
en soort. Het (communisme) is het opgeloste raadsel van de geschiedenis en het weet
dat het die oplossing is'. Na de definitieve zege van het communisme zal - volgens
de meer bekende formule - iedereen, vrijwillig, zich voor de gemeenschap inzetten
met al zijn capaciteiten en slechts van die gemeenschap vragen wat hij nodig heeft.
Anders gezegd, alle egoïstische neigingen, elke neiging tot het kwade zal met
wortel en tak uit het mensenhart gerukt zijn. Wat is dit anders dan een voorstelling
van de gemeenschap der heiligen, ons door de openbaring bekend gemaakt, en hier
als het ware gelaïciseerd en op aarde gebracht. Die geloofsschat van het christendom,
waarop Marx onwillekeurig en onwetend steunt, is tenslotte de voornaamste bron
der mystieke kracht van het communisme. De beste weerlegging van het communisme
blijft dan ook: het getuigenis van een integraal christelijk leven, het getuigenis van
een leven, dat de incarnatie is van ons geloof: 'dit is de overwinning, die zegepraalt
over de wereld: ons geloof!' (I Joh. 5, 4).
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Willem Kloos
Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938
door Anton van Duinkerken
OVER zichzelf heeft Willem Johan Theodoor Kloos in verspreide opstellen, brieven
en gedichten zoveel bijzonderheden medegedeeld, dat hieruit met gemak een
autobiografie samen te stellen zou zijn, wanneer de stijl dezer stukken eenvormiger
en de betrouwbaarheid verzekerd was. Zelfs in hun brokkelige staat van sterk
emotioneel gekleurde verwarring der waarheid met verdichting geven die verspreide
aantekeningen een indrukwekkend levensbeeld van de volstrekt autonome dichter,
die zich, eenmaal onweerstaanbaar gegrepen door een buitentijdelijke macht, werktuig
blijft voelen van een 'achterwezendheid', gelijk hij, als in mystiek gestamel, deze
oppermacht zal blijven noemen. Het geheugen vereenvoudigde misschien zijn
jeugdervaringen, zodat hij ze pakkender en bruusker voorstelde dan ze geweest
kunnen zijn, maar het is duidelijk, dat het rijpingsproces tot oorspronkelijkheid zich
bij hem schokkenderwijze en met de kracht van snel opeenvolgende zelfopenbaringen
voordeed. Is zijn herinnering vertroebeld door de egocentrische volstrektheid van
zijn genegenheden en antipathieën, zodat zijn mededelingen over ontmoetingen met
tijdgenoten of indrukken, gekregen bij de lectuur van vroegere meesters, zelden voor
geheel waarheidsgetrouw aangenomen mogen worden, dan komt zulk tekort aan
objectiviteit toch voort uit een zeldzame felheid van levenservaring. Verwey schreef
in 1894, toen zijn vriendschap met Kloos voorgoed verbroken was, nog over hem:
'Hij is dan toch maar de hartstochtelijkste mens van Nederland'.
Zijn werk en betekenis blijven onverklaarbaar voor wie weigert, deze buitengewone
hartstochtelijkheid te aanvaarden als een feit. Kloos werd erdoor omhoog gestuwd
en beheerst, bezield en verblind, leeggeroofd en vernietigd. Ware hij als dertigjarige
gestorven, men zou hem blijven herdenken als een der oorspronkelijkste genieën
onzer letterkunde, wiens gehele gestalte zich vereenzelvigen liet met een klein aantal
stoute leerstellingen, dat zingend werd geproclameerd. Hij is de lyrische partijleider,
wiens programma wél-omschreven in zijn oudste proza staat en wiens eerste gedichten
geheel aan dit programma hebben beantwoord. In de geschiedenis der poëzie is zijn
plaats bepaald door deze houding, groots, eenzelvig, doelbewust en door het samen-
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gaan dezer eigenschappen diep-ontroerend. Doch na de breuk in de redactie van De
Nieuwe Gids begint hij in verwilderd lyrisme en mokkend zelfverweer zich te
overleven en herhalen, slechts bij vlagen nog op kracht, meestal eentonig, bijwijlen
triest van potsierlijkheid. Het trage proces dezer aftakeling is het tragische tegendeel
van zijn opkomst en werd veroorzaakt door de uitsluitende volstrektheid van zijn
dichterlijke bezieling. Kloos ziet men nooit als het type van de wanhopige minnaar,
die hij belijdt geweest te zijn, of van de bedroefde vriend, of van de geestelijke
opstandeling, in wie de demonen van hoogmoed en vernietigingsdrang de ziel doen
razen. Toch schildert hij zich zo. Maar het totaalbeeld zijner persoonlijkheid blijft
het beeld van de egocentrische lierdichter, wiens zelfgevoel hem de schone verzen
ingaf, waardoor de Nederlandse dichtkunst na 1880 is vernieuwd, doch hem
vervolgens geen ogenblik meer losliet, zodat hij zijn eigen en enige kwelgeest werd,
zijn eigen verslindende demon. Het zelfgevoel dat sedert 1893 bij iedere nieuwe
emotie gereed stond, haar te overstemmen, sloopte zijn dichterlijk
scheppingsvermogen, benauwde en beperkte zijn blik op leven en wereld en dreef
hem gedurig terug in de vicieuze cirkel zijner subjectiviteit.
Van vaders zijde achterkleinzoon van een Duitser, van de zijde van de moeder,
die Frans bloed had, kleinzoon van C. Amelse, de dichter van een verzenbundelHet
Heelal (1835), moet Kloos zijn idealistisch-hartstochtelijke aard als een onbewuste
erfenis hebben meegedragen. Anders kon zijn nauwelijks geoefende aanleg niet zo
plotseling, zo vreemd en zo krachtig zijn doorgebroken, toen hij achttien jaar was.
Zijn vader was een ouderwets, strak man, zijn moeder, Anna Cornelia Amelse, een
levendige, verbeeldingrijke natuur, doch hij verloor haar, voordat hij twee jaar oud
was en kort hierop hertrouwde zijn vader met het 'stiefmens' uit de Binnengedachten,
een vrouw, die hem hooghartig behandeld schijnt te hebben en hem verborgen hield,
dat zij zijn eigen moeder niet was. Over het leed zijner jeugd, dat hem zwijgzaam
en eenzelvig maakte, vroegwijs en argwanend, klaagt hij in later werk telkens. Zijn
autobiografische gegevens, begrijpelijkerwijze over dit pijnlijk onderwerp niet
bijzonder exact, laten geen twijfel aan de vormende werking van het ondervonden
verdriet.
Eerst toen hij op zijn achttiende jaar voor de regeling zijner dienstplicht een
geboortebewijs nodig had, zou dit stuk hem hebben ontdekt, wie zijn werkelijke
moeder was geweest. Dit wekte zenuwachtige nieuwsgierigheid naar haar
levensomstandigheden, schaars bevredigd door de mededelingen van een verwante,
die Anna Amelse op haar sterfbed bijstond.
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Willem Kloos was toen al afgestudeerd aan de Amsterdamse H.B.S. waar hij als een
stipt, doch zwaarmoedig leerling bekend stond, sterker aangetrokken tot de
rekenvakken dan tot de litteratuur. Het lag nog in zijn voornemen, te Delft voor
ingenieur te gaan studeren. Wel had hij veel onderhoudende romans gelezen en was
hij Schiller gaan bewonderen, maar van een aanleg tot letterkundige werkdadigheid
was nog niets bij hem opgemerkt. De plotselinge dood van een vroegere klasgenoot
uit de H.B.S. gaf hem in 1878 zulk een diepe gemoedsschok, dat hij onwillekeurig
zijn gevoelens onderbracht in verzen, in het Duits geschreven. Later op het jaar gaf
hij hier, na de techniek van Heine en Platen te hebben leren kennen, de vorm van
sonnetten aan.
Deze overrompelende ontwaking van zijn dichterschap door hemzelf geschetst in
De Nieuwe Gids van 1928 en 1929, verklaart zijn opvatting van de dichterlijke
inspiratie als voortkomend uit het onbewuste. Hij vond deze opvatting bevestigd in
de Prefaces van Wordsworth en de Defense of Poetry van Shelley.
Preciese datering van zijn jeugdgedichten, die voor een deel verloren gingen, wordt
door de onnauwkeurigheid van zijn eigen mededelingen moeilijk gemaakt, maar de
zes Duitse Sonnetten, die hij aan het Augustus-nummer 1881 van Astrea afstond en
met uitzondering van het tweede (An Platen) herdrukte in zijn Verzen (1894) schijnen
wel in het najaar van 1878 of het voorjaar van 1879 ontstaan te zijn. Het sonnet An
Platen is in Astrea gedateerd op 1879.
In Juli van datzelfde jaar zond hij zijn dramatisch fragment Rhodopis aan Jan ten
Brink met een aanbeveling van Dr Doorenbos, bij wie hij privélessen nam voor het
z.g. admissie-examen, waardoor de H.B.S.-er toegang tot de universiteit kon krijgen.
Tevoren had hij Doorenbos als leraar nauwelijks gewaardeerd; nu ontstond er tussen
hen een vaste vriendschap, waardoor de oudere zeker kans kreeg, zijn leerling te
beïnvloeden. Hij zal Kloos er toe gebracht hebben, de History of Greece van George
Grote te bestuderen en voor Kloos werd dit aanleiding tot het ontwerpen van Rhodopis,
waarvan De Gids het voltooide fragment weigerde, voordat H.J. Schimmel het opnam
in het Meinummer 1880 van Nederland. Dit is het oudste gedrukte dichtwerk van
Kloos en in zijn interview met d'Oliveira wekt hij de indruk, dat het ook eerder
geschreven zou zijn dan de Duitse sonnetten uit Verzen. Het plan van het onvolledig
gebleven drama was: 'de Oosterse, Griekse en moderne levensbeschouwingen
tegenover elkander te plaatsen en in hun onderling conflict in één enkele mensenziel
te schilderen, waardoor tevens het meer algemene contrast tussen het individu en de
menigte in het licht zou worden gebracht'. Van die opzet bemerkt men
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in het uitgewerkte gedeelte weinig. De grondgedachte lijkt veeleer, dat het leven zijn
waarde ontleent aan de hartstocht, ofschoon het de kracht van die hartstocht zal
breken. Verlangen naar wijsgerige levensdoorschouwing was de negentienjarige
dichter kennelijk eigen. De idee, dat de hartstocht zin geeft aan het bestaan, kan hij
met enkele details, aan Nanno van Vosmaer ontleend hebben, maar het lyrisme bezit
een eigen toon en het vers, nog tamelijk gezwollen van rhetoriek, begint toch reeds
oorspronkelijk te beelden. Vier sonnetten, onder de titel Charaxis aan Rhodopis op
het einde van 1881 in Astrea geplaatst, sluiten aan bij het drama-fragment en klagen
om de ongenaakbaarheid der werkelijke liefde, een hoog, koel ideaal, dat de ziel
eerder tot wanhoop en waanzin dan tot bevrediging leidt.
Volgens eigen bericht kocht Kloos in de zomer van 1879, kort voor hij slaagde
voor het admissie-examen, betrekkelijk toevallig een goedkope uitgave van Shelleys
gedichten. De lezing hiervan moet zulk een openbaring voor hem zijn geweest, dat
hij levenslang bleef weigeren, al wat tevoren in Nederland door Van Vloten,
Boissevain, Potgieter, Busken Huet, Pierson, Winkler Prins, Vosmaer en Gosse over
Shelley geschreven werd, voor ernstig te houden, daar hij zich niet voorstellen kon,
overeenkomst tussen hun verantwoorde bewondering en zijn eigen spontane geestdrift
te moeten aannemen. Zijn koppige polemiek met Ch.M. van Deventer over Shelley
in Nederland in 1922 is een voorbeeld van zijn eigenzinnige verblinding als het er
op aankwam, bij anderen gelijkheid van innerlijk leven met het eigene te erkennen.
Deze enge beslotenheid van zijn zielsbestaan hield hem eveneens ongevoelig voor
elke streving van Shelley, die niet op het dichterschap zelf was gericht. De
revolutionnaire Shelley met zijn maatschappelijke heilsverwachtingen, betekende
niets voor Kloos. Maar met de ontvankelijke voor alle gemoedsbeweging voelde hij
zich van het eerste ogenblik verwant en bij de theoreticus borgde hij een deel van
zijn denkbeelden, minder, omdat zij hem bij vergelijking met andere juist schenen,
dan omdat zij hem in de onmiddellijkheid der ervaring als evident voorkwamen.
Het is de onweerstaanbare kracht van Willem Kloos als jeugdig criticus geweest,
dat zijn snel gevormde overtuiging hem steunde door haar volstrektheid. Zeker
onderging hij invloeden. De wijze van ondergaan toonde echter zulk een hevig en
dwingend karakter, dat hij zich de overtuigende inzichten van voorgangers geheel
toeëigende en ze spontaan in overeenstemming bracht met zijn eigen aard. De
theoretische inhoud zijner oudste kronieken, waaronder de beroemde inleiding op
Perk, ontstond niet uit een geduldige samenvoeging van allerlei
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bestanddelen, deels bij Engelse deels bij Franse theoretici geleend en aangevuld met
gedachten, die in Nederland reeds duidelijk omschreven waren, maar uit de
persoonlijke doorleving dezer grotendeels eenvoudige, toen echter in onze letterkunde
nieuw-klinkende beginselen. Als Kloos zich later met irriterende aandrang laat
voorstaan op zijn oorspronkelijkheid, krijgt men werkelijk de neiging, te willen
bewijzen, dat hij bijna niets uit zichzelf had en dat alles al gezegd was. De stelling
van de 'kunst om de kunst' was inderdaad door Paap verdedigd naar Frans voorbeeld;
'vorm en inhoud wil ik niet scheiden' had Vosmaer al gezegd; 'kunst is passie' was
door Busken Huet uitgesproken in zijn opstel over Jacob Cats en herhaald in het
voorbericht op Lidewijde; zelfs 'de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie' liet zich mét de voorstelling van het dichterschap als
werktuig van een achtergrondelijk oerbewustzijn uit Shelleys Defense of Poetry
putten. Doch de gave en overtuigende samensmelting van deze bestanddelen in het
critische werk van de jonge Kloos is niet door een listig combinatievermogen
veroorzaakt. Het ontstond uit de hartstochtelijkheid van een vernieuwingswil, die
zich haar doel reeds ten volle bewust was, toen Kloos in De Nederlandse Spectator
van 1 November 1881 schreef: 'Hoeveel oprechte achting men ook moge koesteren
voor de vlijt, de gemoedelijkheid en de welwillende bedoelingen onzer nieuwere
hoofddichters toch voelt men in sommige ogenblikken van zijn leven den niet
onnatuurlijken wensch in zich ontstaan, dat ook ons land eindelijk eens in het bezit
eener litteratuur gerake, die niet den jonkman, den teederen vader, den vromen
Christen alleen ter ontspanning en verpoozing diene, maar ook de kleine en stille
gemeente stichten kan, wier zielen in dagelijksche gemeenschap plegen te verkeeren
met wat er schoonst en heerlijkst op dezer wereld is gedicht en gedacht'.
Te Amsterdam ingeschreven als student in September 1879, stuurde Kloos zijn
eerste letterkundige beschouwing in December naar De Nederlandsche Spectator.
Het was zijn verdediging van Emants Lilith tegen Ch. Boissevain. Deze medewerking
bracht hem in correspondentie met Mr Carel Vosmaer, met wie ook Jacques Perk
als medewerker aan De Nederlandsche Spectator briefwisseling onderhield. Beide
correspondenties zijn uiterst verzorgd in druk gegeven door Dr G. Stuiveling en De
briefwisseling Vosmaer-Kloos is, met enkele uitlatingen van Perk aangevuld, geen
minder document tot de kennis van 's dichters wezen en groei dan zijn gelijktijdige
publicaties. Het karakter ligt in deze stukken bloot. Een brief van Perk aan Vosmaer,
gedateerd 13 Maart 1881, licht dit karakter bovendien scherp toe: 'Hij mist wat
anderen als een voorrecht wordt toegerekend en hij is blij dat
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hij dit mist en hij zoekt dit gemis geenszins te vergoeden.... heel weinig kwam hij
met menschen in aanraking, veracht derhalve het savoir-vivre en is een ongelikte
goede kerel. Beleefdheid, vormen, enz., vindt hij vrijwel geveinsdheid, mommery,
huichelary, zooals Rousseau eertijds, zonder dat hij gevoelt welk een hooge “kunst”
er schuilt in “leven” en zonder dat hij begrijpt dat deze soort huichelary heel iets
anders is dan die gemeene, die op egoïsme groeit en die bedrog is.... In den grond
heeft hij gelijk evenals de “misanthrope” van Molière, maar 1ste zal hij zichzelf
ongelukkig maken, 2de zal het leven hem onuitstaanbaarder worden en de menschen
eveneens. Moet daarvan niet het gevolg zijn, dat iemand als hij, met zijn gemoedsleven
(dat niet naar buiten kan werken) eindigt met zich in de eenzaamheid te begraven of
uit vrije verkiezing zich te doen begraven, dood, in een graf?'
Perk, die in Mei 1880 met Kloos intiem bevriend geworden was, schreef dit, toen
tussen Vosmaer en Kloos verschil van inzicht dreigde naar aanleiding van een bijdrage
van Gerard Valette in de Spectator van 5 Maart 1881, waarop Kloos ironisch
antwoorden wilde, hetgeen Vosmaer ongewenst vond. Zulke meningsverschillen
herhalen zich en hierbij treft de vastheid van wil bij de jongere dichter, die in de
oudere redacteur het ontzien van personen of omstandigheden kwalijk verdraagt. Is
Perk op 1 November 1881 overleden, dan leidt dezelfde vastheid Kloos tot het
verwerven der opdracht, de dichterlijke nalatenschap te bezorgen, tegen de verlangens
van Perks vader in. Met verwonderlijke diplomatie weet hij Vosmaer te bewegen tot
alle nodige stappen en is het manuscript eenmaal in handen van Vosmaer en Kloos
dan bereidt de laatste er de uitgave van voor volgens beginselen, waaraan de
naastbestaanden, vader en tante, totaal vreemd bleven. Kloos ontziet hierbij ook
Vosmaer nauwelijks en weet in meningsverschillen over vormveranderingen zijn
opvatting door te voeren. Tegenover Vosmaer als klassiek-onderlegd kunstgeleerde
verdedigt de Amsterdamse student in wezen zijn eigen hartstochtelijke artisticiteit
met een twijfelloosheid, die dieper wortelt dan in jeugdig zelfgevoel. De beginselen,
die hij voorstaan zal in zijn Inleiding uit Augustus en September 1882 en die in hun
samenhang als de artistieke en critische beginselen der tachtiger school geldigheid
krijgen, verzekeren hem van zijn gelijk.
'Zoals de gedichten van Perk tot ons gekomen zijn, in de eerste uitgave, heeft de
geniale maar nog onbekende jongeman, die Kloos was, daaraan geheel zelfstandig
omvang, rangschikking en definitieve vorm gegeven, slechts onder toezicht en
goedkeuring van de begaafde, toen zeer bekende, meer dan dertig jaren oudere
Vosmaer', conclu-
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deert Stuiveling uit afdoend onderzoek. Als dichter treedt Kloos in zijn briefwisseling
met Vosmaer niet zo sterk op de voorgrond. Enkele malen raadpleegt hij Vosmaer
over eigen poëzie en hij stuurt vier sonnetten in, waarvan er twee na bedisseling en
oponthoud geplaatst worden, Madonna en Moisa, in de Spectator van 11 Februari
1882, terwijl Ave Maria ('Ik droomde van een kalmen, blauwen nacht') en Eva bleven
liggen bij Vosmaer, die zijn mederedacteur Arnold Ising, geen bewonderaar van
Kloos, niet kwetsen wilde. Het sonnet In memoriam Mr A.D. de Vries ('O, klaagt om
't jonge leven') verschijnt nog in de Spectator van 16 Februari 1884. De Vries was
op 8 Februari gestorven.
Op 22 November 1882 blijkt Kloos aan Sappho te werken; hij stuurt er opnieuw
een klein fragment uit ter kennismaking aan Vosmaer op 8 Januari 1884. Op 11 Juli
1884 wenst Vosmaer hem geluk met het slagen voor zijn candidaats examen in de
klassieke letteren. Het verhaal van dit examen is door Hein Boeken heel humoristisch
beschreven in De Nieuwe Gids van October 1925, nadat Kloos zelf er uitvoerig
verslag over uitbracht in een brief van 30 November 1924 aan K.H. de Raaf. Hierna
schreef hij de fragmenten van Okeanos, waaraan hij blijkens een brief van 8 Januari
1884 aan Vosmaer reeds vóór zijn examen begonnen was, doch waarvan het
Ganymedes-fragment bij eerste publicatie in De Nieuwe Gids gedateerd werd op
Januari 1885. Het is in verband met latere voorstellingen van zaken niet zonder
belang, vast te stellen, dat Kloos op 15 Maart 1883 aan Vosmaer schreef over de
Persephone van Albert Verwey als over een stuk, dat nagenoeg klaar is, terwijl hij
het op 24 December 1883 ook in een brief aan Vosmaer bespreekt als een voltooid
werk. Het is onmogelijk, dat Persephone geschreven zou zijn 'naar het voorbeeld
van Okeanos'.
Sappho en Okeanos geven in hun onvoltooide staat geen beeld van hetgeen Kloos
zich voorstelde bij het ontwerp, maar in Sappho wilde hij de onverzoenlijke
tegenstelling tussen zinnenlust en geestelijke liefde belijden, een motief dat ook in
zijn lyriek vaak optreedt, doch waarbij in dit geval Sappho's verhouding tot Alkaios,
die zij geestelijk bemint, in tegenstelling tot de zinnelijke liefde, die zij van Phaon
geniet, in samenhang gebracht wordt met de natuurlijke hooghartigheid van haar
dichtersaard.
De onderling in toon verschillende Okeanos-fragmenten, duidelijk door Hyperion
van Keats geïnspireerd, vereenzelvigen Ganymedes, de uitverkorene van Zeus, met
de kunstenaarsziel, die, opgevoerd tot de hoogste verrukking, smartelijk terug verlangt
naar de schoonheid der aarde. Haar uitverkorenheid is meteen haar doem.
Stervelingen, die
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een schijn van het licht der godheid om het hoofd dragen, worden door Hera benijd,
die hun ondergang zoekt. Zo dragen de twee fragmentarische stukken een belijdenis
der tragiek van het autonome dichterschap in zich, al komt ze niet tot volledige
helderheid.
Toen in October 1885 het eerste nummer van De Nieuwe Gids verscheen, droeg
Kloos vier sonnetten bij. Eerst in het volgende nummer begon hij, secretaris der
redactie, met zijn Litteraire Kronieken.
In de jaren 1885 tot 1890 is hij, voor zo ver ze tot het letterkundige bepaald bleef,
op een eigenaardige wijze de stuwkracht van de Nieuwe Gidsbeweging. Voor vrijwel
iedere dichter en prozaschrijver van betekenis, in deze jaren in het tijdschrift der
jongeren schrijvend, was de ontmoeting met Kloos een gebeurtenis van belang, voor
enkelen was zij een beslissende gebeurtenis. Bijna allen hebben hiervan getuigd. Een
volledige verzameling van die getuigenissen, afgelegd in proza of poëzie, onder de
onmiddellijke indruk der ontmoeting of uit de herinnering, laat geen weerspreking
van het feit toe, dat Kloos door hen allen als de centrale verpersoonlijking van de
vernieuwing onzer litteratuur is gewaardeerd. Toch had Frans Erens geen ongelijk,
toen hij het vaak gebruikte woord 'leider' minder toepasselijk noemde. Blijkt uit het
Nieuwe Gids-archief, dat Kloos zijn secretariaat niet als een sinecure beschouwde
toch valt de mengeling van hartstochtelijkheid en indolentie op, waarmee hij de zaken
behartigde. Persoonlijke vooroordelen wist hij van zijn critisch inzicht gescheiden
te houden, tot ze voor hem onoverwinnelijk werden en samenvloeiden met zijn
innerlijke beleving der aesthetische waarheid, die geheel de vorm van een religieuze
ervaring begon aan te nemen. Zijn schatting der werkelijkheid, scherper dan die van
enig tijdgenoot, zolang het de overeenstemming van andermans werk met zijn eigen
beginselen betreft, wordt op de duur in een volstrekte overgave aan zijn persoonlijke
aesthetica betrokken. Na 1893 verliest zijn oorspronkelijkheid zich in een door
megalomanie doorvlaagde zelfrechtvaardiging tegen elke twijfel of weerzin bij
anderen.
De voortbrengselen uit het tijdperk 1885-1893 bundelde hij in twee boeken, zijn
Verzen (1894) en zijn verzamelde opstellen, in 1896 verschenen onder de titel Veertien
jaar literatuurgeschiedenis 1880-1893. Tevens is in deze boeken het belangrijkste
werk uit zijn vormingstijd opgenomen.
De Verzen zijn buitengewoon slordig bijeengebracht tot in de vierde definitieve
uitgave van 1932 toe. De oorspronkelijke titels liet Kloos grotendeels weg, vaak tot
schade van het begrip der teksten of van het inzicht in hun samenhang. De theorie,
dat het vers uitsluitend voor zichzelf spreekt, voerde hij aldus tot het absurde. De
volgorde werd
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bepaald door de opeenvolging der overdrukjes uit De Nieuwe Gids, waarin de tijdsorde
van ontstaan gedeeltelijk verviel. Aanvankelijk opgegeven dateringen bleven
achterwege, evenals een deel der opdrachten. Enkele sonnetten stonden in hetzelfde
boek tweemaal afgedrukt en voor het sonnet tegen Verwey: 'Gij stapt met toornig
opgestoken zeilen' is dit in de definitieve editie nog het geval. Deze willekeur dwingt
tot de gevolgtrekking, dat Kloos bij het gereedmaken zijner eerste verzameling verzen
(vooral na de zorg, die hij in 1882 aan de Mathilde-cyclus van Perk besteedde)
overhaast en achteloos te werk ging, misschien minder om zijn poëzie te bundelen,
dan om zijn ogenblikkelijke positie in de litteratuur te redden. Een herordende uitgave
is eigenlijk onmisbaar. Zij kan bewijzen, dat Kloos, als dichter door Perk beïnvloed,
toch scherper dan zijn jong gestorven vriend, de worsteling van het dichterlijk
zelfgevoel onder woorden bracht. Zijn poëzie is van taal niet zo nieuw als ze de
tijdgenoot toescheen. Woordkeus en zinsbouw blijven vaak negentiende eeuws. Het
behagen in het gebruik van hoofdletters bij woorden, die bovenzinnelijke begrippen
aanduiden, het werken met genitiefconstructies, de aanroepvormen, die de zin
elliptisch laten, waren ouderwets.
Maar de belijdenis van een hartstochtelijke en zeer persoonlijke zielestrijd om de
zin van het leven is nieuw en blijft het. 'Ik, die mijn Leven uit-te-zeggen-zoek', noemt
hij zich in de Opdracht aan Willem Witsen, titelloos in het boek terecht gekomen als
sonnet VII, nu de bundel 'Aan de nagedachtenis van Anna Corneli Amelse, mijn
moeder' als opdracht mee kreeg. In een critiek op Hélène Swarth schreef Kloos: 'Het
groote levensbeginsel, dat den lyrischen dichter maakt, is dat hij altijd zichzelven
ziet, en in alles óm hem slechts zichzelven ziet'. Dit levensbeginsel beheerst de Verzen
volledig. Zelfbelijdenissen van een innerlijk-gekwelde, die het leven slechts
aanvaarden kan als volstrekte vervoering, maar die de hartstocht meteen
overmeesteren wil door een metaphysisch heersersvermogen. Geslingerd tussen
grootmachtig godsbesef en menselijke onvoldaanheid, kan hij de vergankelijkheid
der gevoelens niet verdragen en wreekt dit onvermogen op zijn meest geliefden,
eindelijk ook op zichzelf.
Het boek van Kind en God (sonnet X-XIX) is de kern-belijdenis van dit conflict,
door Perk pakkend voorvoeld. Mensenhaat, levensverachting, doodsfantasieën,
wanhoopsklachten wisselen af met tijdelijke verrukkingen en vertederingen, die nooit
in staat blijken, de wezenlijke onrust van het hart te bevredigen. Tegen het einde
verloopt de bundel in schimpsonnetten, meest op vroegere vrienden, waarin de
wanhopige strijd om volgehouden levensintensiteit verzandt tot dor
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gemok. Ze zijn humorloos en verwrongen van stijl, gekunsteld van rijmtechniek,
voor veruit het grootste gedeelte de dichter onwaardig, maar in de onbeholpenheid
van hun mislukte satyriek toch nog de voortzetting van een, nu waarlijk wanhopig
geworden worsteling om de onaanrandbare autonomie van het dichterlijk zelfgevoel.
Smartelijk als het verzenboek van Baudelaire, doorduizeld van een zelfde hunkering
naar mystiek, zijn de Verzen van Kloos een Nederlandse nabloei van Les Fleurs du
mal, levensvreemder in hun aanleidingen, deswege minder beeldkrachtig, doch in
het grondgevoel even zelfheerlijk en even desperaat.
De Litteraire Kronieken in De Nieuwe Gids pasten de begrippen toe, die de inleiding
tot Perks Mathilde had uiteengezet. Het lag dus voor de hand, dat Veertien jaar
literatuurgeschiedenis met dit principiele stuk werd geopend. Hierop volgen de
oudere bijdragen aan De Nederlandse Spectator en De Amsterdammer. De eerste
Nieuwe Gidskroniek begint vervolgens met de woorden: 'Sinds zes jaren is onze
literatuur bezig, voortdurend bezig te groeien en zich te ontwikkelen' (blz. 109). Het
is van dit begin af duidelijk, dat Kloos welbewust de kroniek van een vernieuwing
schrijft. Hij houdt vast aan de stelling, dat poëzie een zelfstandig, naar eigen wetten
luisterend verschijnsel is, niet het voortbrengsel van verstandelijke toeleg, maar
gevolg van oorspronkelijke zielservaring, de 'opperste uiting van 's dichters psychische
toestand van het ogenblik'. Het is de 'verbeelding', die de dichter bij het ondergaan
zijner 'stemmingen' spontaan hun bijpassend rhythme ingeeft, tegelijk met de beelden,
die hun belichaming zijn. Deze 'verbeelding' of 'fantasie' is de oorzaak en het middel
en het wezen van alle poëzie (blz. 4). Gevolgelijk moet alle poëzie 'plastisch' zijn,
voor het oor niet minder dan voor het oog. Zij moet door de zinnen en bijzonderlijk
door het innerlijk gehoor en het innerlijk gezicht, spreken tot onze 'geest', die niet
ons verstandelijk begripsvermogen is, maar de volte van ons levensbewustzijn. 'Deze
'plastiek' moet nauwgezet en natuurlijk de oorspronkelijke stemming overdragen
naar het innerlijk waarnemingsvermogen. Zij is het wezenlijke overdrachtsmiddel
der emotie. Vorm en inhoud bij poëzie zijn één, in zoverre iedere verandering in de
woorden een gelijklopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte en iedere
wijziging in deze een overeenkomstige nuancering van de stemming aanduidt (blz.
5). Daar iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het gevoel, bij fijn
georganiseerde naturen, haar eigen rimpeling heeft, zal dus ook iedere goede versregel
zijn eigen, slechts voor hem passende rhytmus doen horen (blz. 146). De beeldspraak
is iets ogenblikkelijks en accidenteels, niet iets stereo-
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tieps en essentieels (blz. 133). Uit de stereotiepe beelspraak werd 'de dichterlijke
taal' geboren (blz. 121), die geen poëzie, maar 'rhetoriek' is (II, blz. 2). 'Literaire
kunst is de in woordgeluid weergegeven emotie van een individu.... in het algemeen
slechts kan men weten, dat kunst de aller-individueelste expressie van de
aller-individueelste emotie moet zijn' (II, blz. 148).
Met nadruk beleden, worden deze opvattingen in de critische opstellen uit de
beginperiode van De Nieuwe Gids met zeer scherp inzicht toegepast. De critieken
zijn zelf kunstwerken van betoogtrant. Iedere bewering maakt de stemming voelbaar,
die haar ingaf. Bewondering en afkeer zijn helder verantwoord, hoge ernst wisselt
af met prikkelige ironie; het oordeel wordt uitgesproken door een poëtisch rechtsbesef,
dat duidelijk vaststelt, welke waarden het aanvaardt, welke ondeugdelijkheid het
misprijst. Zeer uitzonderlijk zijn in deze bundel echte onrechtvaardigheden als het
artikel over Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur uit 1890, waarin de
schrijver een opgekropte ontstemming van jaren tegen zijn vroegere helper en
medewerker afreageert.
In dit stuk geeft Kloos een voorgevoel van de willekeur, waartoe zijn
ik-middelpuntige betrokkenheid in de litteratuur-vernieuwing hem later telkens zal
misleiden, wanneer hij oordelen moet over feiten of personen uit het tijdperk van
zijn jeugd.
In 1896 bundelde hij Nieuwe Verzen, die in 1902 herdrukt werden in Verzen II.
Ze zijn voor een deel nog onder indruk der gebeurtenissen van 1893 geschreven en
zetten in hun toon de schimpsonnetten, waarmee de eerste verzenbundel besloot,
grommig voort. De slag is hard geweest voor Kloos. Hij voelt zich 'omver-gesmeten
van het toppunt zijner droomen' en verlangt in zielsbedroefdheid naar de dood, doch
spoedig volgen enkele zachter gestemde liefdessonnetten, die hoop op uitkomst
wekken in zijn zielsverstarrende versombering. Het heeft niet zo mogen zijn. Een
zware zenuwinzinking maakt in de winter van 1895 opneming in een herstellingsoord
noodzakelijk; hij schrijft daar zijn Infernale impressies, zes sonnetten met een
inleidend lied (XCII-XCVIII) en vestigt zich reconvalescent te Bussum, vanwaar hij
herhaaldelijk bij Willem Witsen te Ede gaat logeren. De tweede helft van de 265
gedichten, die wederom zonder titelvermelding bijeengebracht werden, bestaat
grotendeels uit liefdesverzen en natuurimpressies, waartussen ietwat wijsgerige
bespiegelingen het absolutisme van zijn dichterlijk levensbeeld trachten te
verantwoorden. Hiertoe behoort ook zijn Maatschappelijk Credo, bestaande uit zeven
sonnetten (CVII-CXIII), kort voor de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina in
De
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Nieuwe Gids gepubliceerd en bedoeld als waarschuwingen tegen het gevaar van een
maatschappelijke omwenteling, dat uit Rusland dreigt. Hij bestrijdt het socialisme
en verabsoluteert zijn aanhankelijkheid aan volk en vaderland tot een gevaarlijke
gevoels-nationalisme, dat in de bezettingsjaren zijn maandblad naar een roemloos
einde drijven zou.
In De Nieuwe Taalgids van 1942 ontleedde Jos. J. Gielen de wijsgerige
ontwikkeling van Kloos als een overgang van het Treatise concerning the principles
of human knowledge (1710) van George Berkeley, waardoor Shelley beïnvloed was,
tot een volslagen relativistisch subjectivisme, waarvoor hij bevestiging meende te
vinden bij Kant, Schelling, Schopenhauer en Von Hartmann, zodat hij het begrip der
'onbewustheid' van deze laatste vereenzelvigde met het ondoorgrondelijk geestelijke
beginsel achter de wisselende verschijnselen, ervaren als willende kracht, die zich
in natuur en geschiedenis zelfvervolmakend tot absolute schoonheid openbaart. Deze
kracht noemt hij God.
Het scheppende vermogen van de kunstenaar, aanvankelijk niets anders dan de
'verbeelding', die aan incidentele stemmingen hun uitdrukbare klank en plastiek gaf,
wordt nu door Kloos gelijkgesteld aan een contact met dit onbewuste, waaruit iets
in de dichter binnenvloeit, wanneer hij zijn ogenblikken van diepste ontroering
beleeft. Dichterschap is dus het vermogen tot vertolking van gewaarwordingen, die
uit een achtergrondelijke aanwezigheid het subject binnenvloeien, en die eerst binnen
dit subject tot zekere mate van bewustheid komen.
Geheel volledig behoeft deze bewustheid van het vertolkende subject niet te zijn.
De Godstolk spreekt ten dele onvervulde woorden, stamelingen van het zichzelf
onvolmaakt door hem openbarende oer-onbewuste. De levenszin is in die
openbaringen besloten.
Moet de vervaging der dichterlijke inspiratie bij Kloos uitsluitend aan de
onvoldoendheid van dit wijsgerig bezielingsbegrip worden toegeschreven? Of is die
onvoldoendheid zelf een symptoom van die algemene vervaging? Had een andere
wijsbegeerte de dichter in Kloos kunnen redden? Zeker is, dat zijn eenmaal
aangenomen stelsel van opvattingen zijn poëzie steeds sterker doordrong zonder hem
uitzicht te geven uit de benauwende ik-middelpuntigheid van zijn levensbeschouwing.
Uit Juni 1898 dateren de eerste brieven van Jeanne Reyneke van Stuwe aan Willem
Kloos en in April van 1899 worden dit wederzijds liefdesbrieven, gewisseld tot 7
September 1899. In 1900 trouwden zij. De tamelijk zinloze boekuitgave hunner
Liefdesbrieven (1927) kan bewijzen, dat Kloos zich in particuliere aangelegenheden
op een afstand
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wist te houden van zijn letterkundige inzichten en vooroordelen. De honderden
bladzijden liefdesverklaring behelzen werkelijk niets, dat zijn aesthetische begrippen
toelicht of toepast.
Wat hij aan verzen schreef tussen 1900 en 1913 is in Verzen III (1913) gebundeld
en houdt zich grotendeels met de geschetste wijsgerige en religieuze meningen bezig,
waarbij een mijmerende toenadering tot Christus als vertegenwoordiger der
subjectivistische Godsopvatting afwisselt met mislukte pogingen tot verzoening met
de doodsgedachte. De latere poëzie is niet meer gebundeld en is dit voor veruit het
grootste deel ook om geen reden waard. Tussen 1913 en 1922 publiceerde Kloos
geen verzen: toen begon een stroom berijmde metaphysische gepeinzen, die in 1924
uitliep op de bijna duizend Binnengedachten, een monsterlijke zelfbelijdenis met
autobiografische bijzonderheden tussen metaphysische algemeenheden door.
Ook de criticus herstelde zich nooit van de slag, die hij kreeg in 1893. De bundels
Letterkundige inzichten en vergezichten volgden sinds 1896 elkander op als
voortzetting van de Veertien jaar literatuurgeschiedenis. Elk stuk, dat Kloos in De
Nieuwe Gids schreef, werd er letterlijk in herdrukt. Als kroniek ener in zichzelf
verzonken aandacht begeleidt en verklaart dit werk de latere verzen. Letterkundige
geschillen vermeldt het uitsluitend om te bewijzen, dat de schrijver steeds gelijk had.
De kenschets van andermans talent verflauwt en gaat op de duur verloren in de
bevestiging van eigen idee.
Op bestelling maakte Kloos bloemlezingen met voorafgaande studies uit het werk
van Bilderdijk (1906), Heinrich Heine (1906) en Rijnvis Feith (1912). Onder de titel
Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid (1909) bundelde hij opstellen over
achttiende eeuwse dichters, die als eerherstel moesten dienen, doch enkel herhaalden
wat vroegere beoordelaars reeds als voortreffelijk of lezenswaardig in het werk der
behandelde figuren aanwezen. Voor geschiedkundige arbeid miste Kloos, die in het
gunstigste geval op zijn intuïtie afging, de gewenste zakelijkheid. Een vertaling, die
hij maakte van de Navolging van Christus (1917) was niet bestand tegen de critiek
van Is. van Dijk en anderen. In zijn vertalingen van Sophokles' Antigone (1918) en
vooral van Euripides' Alkestis (1920) bewijst hij zijn vaardigheid. De poëzie zijner
allerlaatste levensjaren bekommert zich om de nog onvoltooide zelfopenbaring der
Godheid en om de onsterfelijkheid der individuele ziel, die hij ontkent in zoverre de
ziel draagster is van een persoonlijk bewustzijn. Voor occultistische en
parapsychologische lectuur legde hij bijzondere belangstelling aan de dag, maar ze
bracht hem niet tot verandering van gedachten. In zijn woning aan de Regentesselaan
te
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's-Gravenhage, centrum geworden van een bijna aandoenlijk byzantinisme, overleed
hij op 31 Maart 1938.

Aantekeningen
Autobiografische bijzonderheden, door Kloos zelf verschaft in talloze literaire
kronieken en latere gedichten, moeten behoedzaam gelezen worden. Vooral na 1893
was de dichter sterk behept met de neiging, zichzelf als de oprichter van De Nieuwe
Gids en als de centrale figuur van de vernieuwing te schetsen. In De Nieuwe Gids
(50e jg.) 1935, 313, verwijst hij zelf naar de geschriften, die hij het liefst over zichzelf
geraadpleegd ziet. Het zijn Khouw Bian Tie: Willem Kloos en de dichtkunst, Leiden
1931, K.H. de Raaf: Willem Kloos, de mensch, de dichter, de criticus, Velzen 1934,
en Max Kijzer: Willem Kloos, zijn binnengedachten, Amsterdam 1934. De meeste
levensbijzonderheden staan vermeld in het boek van K.H. de Raaf, die er echter op
uit is Kloos onder alle omstandigheden in het gunstigste licht te stellen.
Critiek op de samenstelling van de eerste bundel Verzen leverden N.A.
Donkersloot: De episode van de vernieuwing onzer poëzie, Utrecht 1929, 101-124
en G. Stuiveling: Versbouw en ritme in de tijd '80, Groningen 1934, 116-133.
Over de invloed die Kloos van Shelley onderging zie men G. Dekker: Die invloed
van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende eeu, Groningen-Den
Haag 1926, J. Haantjes: Holland in contemporary movements in European literature,
Londen 1928 en J.A. Russell: Dutch poetry and English, Amsterdam, 1939. De
polemiek met C.M. van Deventer over Shelley in Nederland werd opgenomen in
Letterkundige inzichten en vergezichten XV, Den Haag 1930, 13-42, 83-86 en 103-108.
Een uitvoerige verklaring van de formule De allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie gaf A. Haighton in De Nieuwe Gids LIII (1938) I, 499-512,
II 45-57 en 126-141. Zie ook R. Antonissen: Het individualisme van Willem Kloos
in feestbundel, H.J. van de Wijer, Leuven 1944, II 165-178.
De briefwisseling Vosmaer-Kloos bezorgde G. Stuiveling, Groningen 1939; de
briefwisseling Kloos-Van Eeden bezorgde H. van Eeden en H.W. van Tricht in
Mededelingen van F.v.E.-genootschap, 10e afl. (September 1946). Over het
voorgewende leiderschap van Kloos zie Donkersloot a.W. 101; Stuiveling Versbouw
en ritme 116-118; Frans Erens: Vervlogen jaren, Den Haag 1938, 116; J. Reyneke
van Stuwe: Lodewijk van Deyssel en zijn vrienden, in De Nieuwe Gids LVI (October
1939); G. Colmjon: De oorsprongen van de Renaissance der literatuur in Nederland,
Arnhem 1947, 189 vgl. Over het dichterschap van Kloos schreef P.N. van Eyck in
Leiding I, (1930) Een halve eeuw Noord-Nederlandse poëzie. Over Kloos'
afhankelijkheid van G. Berkeley zie K.H. de Raaf a.w. 115; over de wijsgerige
inzichten van Kloos zie Jos J. Gielen, Willem Kloos in: Nw Tg 1942, 146.
Critiek op de samenstelling van Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid leverde
August Vermeylen Beschouwingen, Brussel, 1942, 114. Over Willem Kloos als
vriend schreef Aeg. Timmerman in De Nieuwe Gids XLIV (1929) herdrukt in Tims
herinneringen, Amsterdam, 1938. In dezelfde jaargang verscheen van A. Haighton
een zeer uitvoerig opstel Over Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, dat in November
1938 zelfstandig herdrukt werd als no 1 van De Nieuwe Gids-Bibliotheek.
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Sociale beveiliging door Industrialisatie1)
door Dr V. Leemans, Senator
Werkloosheid blijft een angstwekkend probleem
IK heb mij de vraag gesteld, of het zin had het probleem der industrialisatie in
Vlaanderen te behandelen. En ik heb getwijfeld. Er zijn zoveel meer beangstigende
vragen aan de orde. Dag in dag uit horen wij geen andere klok luiden dan die der
spaarzaamheid in alle burgerlijke uitgaven, samen met een oproep om alle krachten
en middelen te bundelen voor de beveiliging tegen oorlog en overrompeling. Wij
lezen alarmkreten van de spaarkas wegens de achteruitgang van haar
financieringsmiddelen. Wij horen allerlei gefluister over kapitaalvlucht en over
heimelijke en openbare beleggingen in het buitenland.
De ongunst van de markt en de algemene verwarring van deze tijd keren zich tegen
degenen die spreken over geldbeleggingen en dus ook tegen industrialisatieplannen.
En de wederwaardigheden van het leven hebben ook ons geleerd, wat reeds de Ouden
als hun grote wijsheid beschouwden, dat men de goden niet mag trotseren; of om
ons aan onze moedertaal te houden, dat alles op zijn tijd moet komen. Bestaan er
derhalve twijfels omtrent de opportuniteit van de kwestie die wij nu, en wel als een
practische kwestie, willen behandelen, er zijn evenveel redenen om ze aan te snijden.
Eerstens heeft het vraagstuk der industrialisatie het voordeel ons, in deze tijd van
onrust en angst, te nopen tot nadenken over een vredesprobleem: dat van de welvaart
van onze bevolking; ons vertrouwd te maken met zijn ingewikkeld karakter en ons
aan te zetten om systematisch voor te bereiden en te ordenen, wat wij vandaag niet
naar wens en behoren kunnen verwezenlijken. Ik wil nl. aantonen hoe eng onze
welvaart verbonden is met een groeiende industrialisatie.
De actualiteit van ons probleem is bovendien dringender, dan velen onder ons
wellicht denken. Geven wij er ons voldoende rekenschap van - op een ogenblik dat
men verzekert dat onze electriciteits-

1) Dit artikel bevat de tekst van een lezing door de bekende Belgische senator gehouden te
Antwerpen, Tongerlo, Kortrijk en laatstelijk, op 18 Januari 1951, te Gent voor de A.C.V.W.
Hier wordt een kwestie besproken die zeer actueel en nijpend is niet alleen in België maar
wellicht nog meer in Nederland. Om deze reden zullen ook onze Nederlandse lezers met
grote belangstelling kennis nemen van de in dit stuk ontwikkelde gedachten.
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productie alle vroegere cijfers overschreed met nagenoeg 800 millioen kwh per
maand, dat onze productie ongekende topprestaties noteert - geven wij ons er
voldoende rekenschap van dat in de week van 7 tot 13 Januari 1951 een getal van
circa 270.000 gecontroleerde werklozen werd genoteerd. Zeker, in dit cijfer zijn een
aanzienlijk aantal werklozen begrepen die op rekening der ongeschiktheid of der
seizoenschommeling moeten geboekt worden. Doch ook dan is dit cijfer nog
aanzienlijk. Het betekent tegenover November 1950 een vermeerdering van 80.000.
Wie deze cijfers hoort, stelt vast dat de heersende hoogconjunctuur begeleid is door
een werklozenprobleem, dat wij zonder overdrijving acuut kunnen noemen.
Toen wij einde 1949 en begin 1950 opgeschrikt werden door de werkloosheid,
zodat er 8 millioen francs aan buitengewone credieten moest worden uitgetrokken
om er het hoofd aan te bieden, was de werkloosheid minder uitgebreid dan
tegenwoordig. Wij gaven toen aan de heer Buisseret de gelegenheid om de toverstok
van de werkverschaffing te hanteren; het inflatie-gevaar van de werkloosheid scheen
niet te bestaan, was in ieder geval geringer dan nu.
Vandaag zijn wij ernstiger door de werkloosheid getroffen: zij bedraagt op dit
ogenblik 7,7% van de actieve bevolking en 13,3% van de loontrekkenden. Een
dergelijk cijfer ligt ongetwijfeld boven de werkloosheid die als normaal beschouwd
wordt; en derhalve moet deze werkloosheid behandeld worden met de zorg die het
hoge cijfer van ons vergt. Het hoge productiecijfer waarover zoveel gesproken wordt,
de indrukwekkende cijfers van bestellingen waarmee tal van onze bedrijven gezegend
zijn, veroorloven ons niet de ogen te sluiten voor de keerzijde der medaille. De cijfers
die wij hebben aangehaald, wettigen derhalve onze bezorgdheid voor een meer
gelijkmatige en bestendige werkverschaffing.
Deze bezorgdheid wordt verder onderstreept door de evolutie welke heeft plaats
gegrepen in de activiteit van onze bevolking en door de sociale structuur die wij via
de Maatschappelijke Verzekeringen hebben ingebouwd in ons economisch leven.
En het is hierover dat ik u nu vooraf wens te spreken.

Wanneer kan men zeggen dat er een gezonde welvaart is?
De welstand ener bevolking hangt af van de rendabele werkmogelijkheden die aan
de actieve klassen der bevolking geboden worden in landbouw, nijverheid, ambachten
en neringen; in financiële en administratieve instellingen; in scheepvaart en
beleggingen in kolonie en buitenland. In algemene zin genomen, kan men zeggen
dat een gezon-
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de welvaart groeiende is in een land wanneer de beschikbare arbeidskrachten het
nodige kapitaal vinden in de vorm van grond, ambachtelijke en industriële uitrusting
en diensten, om die arbeidskrachten die winst te laten maken, welke nodig is om
mede in te staan voor allen die tot de niet-actieve bevolking behoren: vrouwen,
huismoeders, kinderen, ouden van dagen, zieken en werklozen.

Hoe is in dit opzicht de evolutie van onze actieve bevolking?
Volgens de jongste volkstelling bedroeg de Belgische bevolking op 31 December
1947 8.512.195 inwoners; daarvan behoorden 3.481.027 tot de actieve bevolking,
d.i. 40,89% en 5.031.168 of 59,11% die vielen buiten de actieve groep. Het percentage
van de inwoners die een actieve betrekking uitoefenden bedroeg in 1910 47,04%, in
1920 43,28%, in 1930 46,35% om in 1947 terug te lopen tot 40,89%; de niet-actieve
bevolking daarentegen steeg van 52,96% in 1910 tot 59,11% in 1947.
Gaan wij na hoe de evolutie geweest is per uitgeoefend beroep, dan komen wij tot
de volgende conclusies: er heeft van de ene volkstelling tot de andere een uitgesproken
verschuiving plaats gehad van de landbouw naar de industrie en vooral een duidelijke
verplaatsing naar de zogenaamde tertiaire beroepen - de primaire omvatten alles wat
tot de landbouwsector behoort en de secundaire wat onder de nijverheid ressorteert
- waarin distributie, verkeer en vervoer, en diensten overwegen. Het aantal in de
landbouw tewerkgestelden daalde van 22,35% der actieve bevolking in 1910 tot
12,37% in 1947; die van de nijverheid stegen, gedurende hetzelfde tijdperk van
46,12% tot 48,79% (met inbegrip van de werklozen 50,09%). Een aanzienlijke
toename vertoonden de sectoren vervoer en verkeer van 5,55% tot 7,20%, groot- en
kleinhandel van 7,56% tot 11,54%, banken en verzekeringen van 0,49% tot 1,48%,
en vooral de sector van de overheidsdiensten die van 3,17% steeg tot 6,78% (in 1910
hadden wij bij rijk, provincie en gemeente 110.656 ambtenaren, in 1930 168.661 en
in 1947 229.177). Tellen wij de specifiek productieve beroepen (landbouw, visserij
en nijverheid) op dan blijkt dat deze groep in 1910 68,55% van de actieve bevolking
uitmaakte, terwijl zij in 1947 nog slechts 60,93% bedroeg. Al de andere beroepen,
die hetzij tot de distributie of tot de administratie behoren, zijn gestegen van 31,45%
in 1910 tot 39,07%.

De gevaarlijke afglijding
Deze cijfers wijzen onmiskenbaar op een gevaarlijke afglijding die het kenmerk is
van het laat-kapitalisme en die duidelijk de functionari-
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sering van het economische leven te kennen geeft; voegt daarbij dat in de industrie
zelf het aantal administratieve krachten van 2,4% in 1910 (of 39.298) steeg tot 8,6%
in 1947 (of 153.430), terwijl er het aantal arbeiders van 81,3% daalde tot 72,7% en
gij hebt een aanduiding te meer welk een compensatie de verbeterde technische
uitrusting vordert. Bijzondere aandacht verdient ook het feit der toenemende
verspreiding van land- en tuinbouw waarin het aandeel van de patroons van 31,4%
in 1910 steeg tot 54,9%, hetgeen er wel zeer sprekend op wijst, hoezeer de omvang
der landbouwbedrijven is ingekrompen. En tevens wordt hiermee bevestigd de
algemene tendenz der afnemende mogelijkheden in de landbouw. De vermindering
van de actieve bevolking en de weerslag daarvan op het gemiddeld inkomen der
inwoners tonen ons nog deze cijfers van Prof. Baudhuin: terwijl het inkomen per
actieve persoon van 14.780 Fr. in 1930 steeg tot 17.970 Fr. in 1947, vermeerderde
het gemiddeld inkomen per inwoner slechts van 6.850 Fr. tot 7.350 Fr.
Al die gegevens overschouwend, m.n. de verandering der bevolking en het afglijden
van de productieve beroepen naar distributie en administratieve diensten, staan wij
voor de dringende eis van een toenemende industrialisatie2), van een verbeteren van
onze industriële uitrusting en van een meer oordeelkundig gebruik van de actieve
bevolking.
Een derde reden van een vérreikende sociaal-politieke betekenis ligt in 'het régime
der sociale verzekeringen', dat één der hoekstenen geworden is van ons volksleven.
Meer dan in vroegere tijden heeft het bezorgen van werkgelegenheid aan
arbeidskrachten een bestendig karakter gekregen. Werk verschaffen is een der
dringende opgaven zowel voor industriëlen en financiers, als voor vakverenigingen
en voor het rijk. Elk tekort hier, heeft ingevolge het régime van 'sociale veiligheid'
waaronder wij leven, een ongunstige weerslag op de bestaansmogelijkheden van het
volk, een weerslag die tot een minimum moet worden herleid. Wie kan werken moet
iets voortbrengen dat rente afwerpt ten gunste van diegenen die er aanspraak op
maken en ten voordele van de aangroeiende onproductieve beroepen in een
laatkapitalistische maatschappij.
Bij deze algemene gedachte: nl. dat een economie, die aan zijn bevolking een
levensminimum verzekert, een economie moet zijn van intensieve werkverschaffing,
moet ik even stilstaan.

2) Dat de industrialisatie tal van andere vragen impliceert als de herscholing van werklozen,
her-oriëntatie van de beroepsopleiding, aanpassing van het Technisch- en het Middelbaar
Onderwijs, om maar een paar punten aan te halen, is vanzelfsprekend. Op die problemen
wordt hier niet ingegaan.
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In een staat waarin de sociale verzekering voor alle loontrekkenden verplichtend is
ingevoerd, zijn de sociaal-belangstellenden wel verplicht naar de bronnen te zoeken
welke die 'verzekering' moeten voeden; zij moeten de uitgaven besnoeien, de
mogelijkheden vermeerderen. Een staat van 'sociale veiligheid' moet ook, tot op een
zekere hoogte, een staat van economische planning zijn. In een régime van sociale
veiligheid is er geen terugkeer mogelijk naar een régime van 'laissez faire, laissez
passer'. Het ene roept het andere op. Breng ik sociale elementen in de economie,
verhef ik die elementen tot vaste factoren die niet meer weg te cijferen zijn noch uit
de rekeningen van de onderneming noch uit die van de Rijksbegroting, dan heb ik
daardoor het vraagstuk van de economische planning gesteld. Zonder een dergelijke
planning moeten, in tijden van crisis of van dalende conjunctuur, bedrijven die vast
zitten aan een onontkoombaar stel vaste lasten, een staat die zijn begrotingsevenwicht
en daardoor de vastheid van zijn munt bedreigd ziet door een opduikende
werkloosheid, (die bij dalende inkomsten, millioenen meer uitgaven vergt) zich de
vraag stellen hoe bij deze gang van zaken de opbrengst het best kan beveiligd worden.
Zowel de particuliere economie als de openbare zijn zózeer met sociale uitgaven
belast, dat geen van beide zich de luxe kan veroorloven de nauwkeurige, maar
abstracte, logica te volgen die Hayek, Von Mises, Robbins aan hat economisch leven
willen opleggen.

Onze economie moet de welvaartstaat mogelijk maken
Wij leven thans in een economisch bestel dat veranderd is; en het is voor die
economie, met haar uitgesproken karakter van sociale beveiliging, 'Welfare
Economics' zoals Pigou zei, ook wel eens geestig Sinterklaasstaat genoemd, dat wij
een bestaansvorm moeten vinden. Elke economische structuur heeft haar meest
aangepaste rationaliteit, of een theorie die haar het best schikt en met behulp daarvan
kan het economische 'in die structuur' in de zin van het productieve, het renderende,
tot een hogere opbrengst worden gebracht. Men heeft dit genoemd de 'optimale'
voorwaarden van het economisch leven. Dit soort planning - dat niet mag verward
worden met planmakerij zonder meer - uitgaande van de wederzijdse afhankelijkheid
van particuliere en openbare economie, van sociale en economische factoren en
zoekend naar het hoogst mogelijke rendement van die economie is in de gegeven
omstandigheden een onontkoombare noodzakelijkheid. Zij veronderstelt een vorm
van overleg, die beantwoordt aan de vereisten van ons hedendaags economisch leven
en zonder welke wij ongewapend staan tegenover de wisselvalligheden waaraan wij
het hoofd
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moeten bieden. Zo is de vraag naar nieuwe industrieën in Vlaanderen en van de
aanpassing van ons industrieel bestel een onderdeel van het verweer tegen de
ziekteverschijnselen die het economisch leven in zijn bestaan en zijn rendement
aantasten.
In een tijd van verplichte sociale verzekering en derhalve van uitgebreide sociale
lasten, moet de steunverlening in de eerste plaats positief bestreden worden: namelijk
door het scheppen van werkgelegenheden en het vermeerderen der
uitvoermogelijkheden. Dit is des te meer nodig daar in een dergelijke economie waarin reusachtige bedragen uitgekeerd worden zonder tegenprestatie en buiten
verhouding tot datgene wat er individueel voor betaald werd - de bedreiging groot
is dat het parasiteren zal uitgroeien tot een openbaar gevaar. Men heeft in dit verband
reeds veel over misbruiken gesproken. Terecht ongetwijfeld. Doch wij moeten niet
vergeten dat die misbruiken fatale uitwassen zijn van een verzekeringssysteem, dat
per se voor velen de mogelijkheid biedt om er van te profiteren. Men kan hier uitzien
naar maatregelen om die misbruiken te beperken. Doch men dient vooraf te zorgen
dat het verzekeringsstelsel, bv. op 't gebied van werklozensteun, slechts in die mate
zal functioneren als normaal nodig is. Waar een groot tekort bestaat aan
werkgelegenheid, komen de mensen er gemakkelijk toe zich in de steun te nestelen.
Het grote getal, zowel hier als op andere gebieden, schept fataal een aantal
parasiterende gewoonten.

Industrialisatie als middel
Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Dit voorkomen is gegeven in de
werkverschaffing of met andere woorden in het scheppen van meer en van beter
renderende werkgelegenheden. Practisch komt deze eis hier op neer, dat wij in
Vlaanderen waar een groot tekort is aan werkgelegenheden, op brede schaal ons
industrieapparaat moeten uitbreiden. Buiten de industrie is er wellicht weinig
mogelijkheid, althans binnenslands, om de structurele werkloosheid waaronder wij
lijden uit de weg te ruimen; en de tienduizenden die bij ons hetzij over de grens,
hetzij in een voor hen vreemd milieu werk moeten vinden, renderende bezigheid te
bezorgen.
De industrialisatie heeft in Vlaanderen geen gelijke tred gehouden met de groei
van de bevolking: sinds 1930 noteren wij een vermeerdering van 386.250 zielen, dit
is 5,85% (de bevolking van Wallonië daalde met 61.394, Brussel groeide door
immigratie aan met 100.000 zielen). Deze aangroei van onze bevolking ging gepaard
met een aanzienlijke, doch onvoldoend bekende uitbreiding van de mechanisa-
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tie, waardoor het aandeel van de werkkrachten in de productie op een gevoelige wijze
werd verminderd. Ingewijden in de textielindustrie of in de bouwbedrijven kunnen
hiervan verbazingwekkende voorbeelden aanhalen3). Bovendien moest die
industrialisatie, door het afnemen van de actieve bevolking waarover boven werd
gesproken, die vermindering compenseren en tevens zorgen voor de vermeerderde
onproductieve beroepen, die wij o.a. kennen uit de overbezetting van het
distributie-apparaat, de toename der administratieve beroepen, de uitbreiding van
alle mogelijke diensten (water, gas, electriciteit, syndicaat), de toename van het aantal
inrichtingen en middelen van vermaak en ontspanning, het verbruik van allerlei
artikelen van comfort. Met grote aandrang moet derhalve gevraagd worden naar het
verstandig gebruik van elke kracht die in staat is iets voort te brengen, dat een
overschot laat voor de niet productieve en de eenzijdig verbruikende elementen. Hier
ligt de grote plicht van de staat alles te doen wat mogelijk is om de rentabiliteit van
het grootst mogelijk aantal burgers op te voeren. Ik denk in dit verband ook aan de
erbarmelijke toestand van de kleine boeren en de tuinders.

Het doel stellen is gemakkelijk, de middelen vinden moeilijk
Het is van zelf sprekend dat het gemakkelijker is de eis tot industrialisatie te
formuleren, dan haar te verwezenlijken. En hier schieten diegenen jammerlijk te kort,
die alleen eisen uitspreken, die slechts oplossingen uit hun mouw weten te schudden
alsof het niet ging om het scheppen van werkgelegenheden die geld opleveren, en
met mooie woorden niet gebaat zijn. Dit alles wijst erop hoe een systematische studie
hier noodzakelijk is, hoezeer wij behoefte hebben aan inrichtingen, een instituut bij
voorkeur, dat al de aspecten van het probleem der industrialisatie op een objectieve
wijze onderzoekt en het onttrekt aan de liefhebberij van de velen die hierover alleen
goed gemeende, maar tot niets leidende frazen te vertellen hebben. Wij mogen niet
vergeten dat voor de uitvoering hiervan de eerste aangewezenen zijn mensen uit
industriële en financiële kringen. Het is hun beroep de middelen te zoeken en de
oplossing te verwezenlijken. Deze deskundigen mogen echter niet uit het oog verliezen
dat de zaak der werkverschaffing en werkverdeling eveneens de bekommernis
uitmaakt van de arbeiders en

3) Men neemt aan dat, wegens de vooruitgang van de mechanisatie, in een modern grootbedrijf
gemiddeld per arbeider een kapitaal van 5 millioen francs (f 375.000) vereist is. Dit
onderstreept wel de enorme betekenis van het kapitaal voor de industrialisatie.
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van hun organisaties, als ook van degenen die verantwoordelijkheid dragen voor het
openbaar leven. En de middenstanders en boeren zouden grotelijks tekort schieten
indien zij zich onbetuigd lieten in deze aangelegenheid van algemeen economisch
belang.
Voor de ontwikkeling van een voortschrijdende industrialisatie, zowel wat het
verbeteren van de uitrusting betreft als het oprichten van nieuwe bedrijven zijn de
omstandigheden niet gunstig:
a) de regering bevindt zich op dit ogenblik in credietmoeilijkheden die de Minister
van Financiën reeds enige slapeloze nachten moeten bezorgd hebben:
credietmoeilijkheden zowel voor de staat zelf als voor tal van
semi-overheidsinstellingen. Laten wij hopen dat zij slechts van voorbijgaande aard
zijn; en dat de kapitaalmarkt zich dermate zal herstellen dat de Minister de gelegenheid
vindt, langs de weg van leningen, de nodige middelen te vinden voor het financieren
van zijn buitengewone begroting. Een hoop, wij bekennen het, die vermengd is met
enige twijfel. Wij hadden een tijd lang gehoopt dat de gelden die wij van het
Marshall-plan kregen voor onze economische uitrusting over 1950-51, zouden bestemd
blijven voor het gestelde doel; nu geloven wij dat de Regering die middelen - althans
op een kleine uitzondering na - zal gebruiken hetzij voor haar buitengewone begroting
hetzij voor strategische doeleinden.
Andere moeilijkheden liggen
b) in de internationale onrust, zoals reeds werd opgemerkt.
c) in de fiscale schraapzucht die de investeerders weinig mogelijkheden overlaat.
De middelen worden hierdoor onvoldoende; en langzamerhand verliest men ook de
lust tot sparen. Niemand spaart geld om het te moeten afgeven.
d) De Vlaamse bedrijven zijn overwegend empirisch georiënteerd en hebben te
weinig belangstelling voor wetenschappelijke planning, die nochtans het enig niveau
is waarop een uitweg kan gevonden worden.
e) Wij hebben afzetgebieden verloren door de ontwikkeling der industrialisatie
bij half ontwikkelde volkeren en zullen ons slechts door voortschrijdende specialisatie
kunnen handhaven, zowel wat betreft het veredelde als het massaproduct.
f) Het was moeilijk, vanwege de internationale muntpolitiek, aan industriële
expansie te doen; terwijl wij gehandicapt zijn door het feit dat op het stuk van sociale
veiligheid en levensstandaard der arbeiders België het meest vooruitstrevend land
van Europa is. Indien langs de weg der economische Unies moet worden verder
gegaan - en dit is het geval! - dan is het onontbeerlijk dat een aanpassing van de
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levensstandaard der Europese arbeiders zal geschieden (denk aan het Schumanplan).
g) Geen eigen investeringsbank.
Deze en andere vragen moeten bestudeerd worden, willen wij met onze
industrialisatie voort kunnen gaan.

De practijk
Intussen is er te Antwerpen wel iets gedaan wat de oprichting van nieuwe industrieën
betreft. Wij wijzen hier op de werkzaamheden die begonnen zijn aan de eerste nieuwe
Kruisschans en de tweede die in het vooruitzicht gesteld wordt; op de oprichting van
een petroleum raffinaderij voor de 'Société industrielle Belge des Pétroles' (Petrofina)
en een tweede raffinaderij te bouwen door 'Esso Standard' (Belgium). Wij moeten
echter betreuren dat door het gemis aan een geordende nationale havenpolitiek, en
meer bepaald door het uitblijven van de volstrekt onmisbare nieuwe sluis te
Terneuzen, het Gents havenbeheer verplicht was de oprichting te weigeren van de
raffinaderij 'Caltex' - daar het stedelijk bestuur geen verbintenis kon aangaan voor
het binnenvaren van de grote tankers. Het gevolg hiervan is dat Caltex naar Rotterdam
ging; en dat deze grote onderneming aldaar reeds 1500 huizen bouwde voor zijn
arbeiders en employé's.
Ik kan, uitgaande van de stelling die ik ten overstaan van de middelen tot
industrialisatie verdedigd heb, mij niet wagen op het terrein der concrete voorstellen.
Daartoe is in de eerste plaats nodig een gedetailleerde studie en overleg met alle
betrokkenen, daartoe moeten al de elementen verzameld worden van de werkelijke
mogelijkheden. Zaak is dat wij thans overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van
uitbreiding der industrialisatie en van de verbetering van het bestaande potentieel.
Hier mag echter niet getalmd worden en zeker mogen deze vraagstukken niet naar
de rommelzolder worden verwezen omdat wij thans een voorbijgaande
hoogconjunctuur kennen - een hoogconjunctuur overigens die gepaard gaat met een
angstwekkende werkloosheid. Zoals gezegd mag ik niet het domein der concrete
voorstellen betreden. Mijn taak is de algemene economische noodwendigheden te
omschrijven die onze belangstelling moeten oriënteren.
Een paar bedenkingen wil ik nochtans in het midden brengen. Ik weet dat het in
exploitatie nemen van de resterende Kempische kolenreserves met grote moeilijkheden
gepaard zou gaan. Ik kan echter niet zonder meer dat plan prijsgeven - zoals Prof.
Van de Putte blijkt te doen in zijn onlangs te Gent gehouden rede - op grond hiervan
dat er reeds gevaar is voor overproductie. Deze stelling heeft men inderdaad
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niet lang geleden gelanceerd; tijdens de voorbije zomer werd inderdaad gesproken
van een overschot voor Europa van drie millioen ton. Op dit ogenblik echter weet
eenieder dat er in West-Europa gebrek is aan kolen. Bovendien bestaat de
mogelijkheid de kolen te verwerken tot vloeibare brandstof - zoals de heer Galopin
op het oog had in 1941.
Het in exploitatie nemen van de Limburgse mijnen moet derhalve naar mijn mening
in een versneld tempo bestudeerd worden. Ik kan er mij evenmin accoord mee
verklaren, dat wij apriori het oprichten van een hoogovenbedrijf langs het Albertkanaal
zouden laten vallen alleen op grond van de overweging dat wij, tot voor kort,
stilliggende of op halve capaciteit werkende hoogovens hadden. Ik ben geen
deskundige in technische zaken en wil mij niet op dat terrein begeven. Maar ik ben
van mening dat ook het oprichten van een nieuw hoogovenbedrijf, aangepast aan de
laatste vereisten der techniek, daar waar de werkkrachten aanwezig zijn, in al zijn
aspecten, met inachtname van bestaande belangen doch zonder deze te verabsoluteren,
onderzocht moet worden. Ook de mogelijkheid van scheikundige bedrijven, met
inbegrip van uitbreiding van de bestaande en vermeerdering van hun mogelijkheden,
zie ik hoopvoller in, terwijl evenmin het oprichten van energiebedrijven uit het oog
verloren mag worden.
Als iemand in 1935 zou hebben beweerd dat bv. de kunstzijdeindustrie zou stijgen
tot de plaats die zij nu inneemt, dat de kunstzijde in Engeland, het klassieke land van
wol en katoen, 20% zou bedragen van het textielverbruik, men zou hem uitgelachen
hebben. Mogelijkheden zijn er ook op het terrein van de precisie-industrieën als hier
nijverheid en vakonderwijs hand in hand gaan, als kleine ondernemers kunnen denken
op het niveau van de algemene rationalisatie der economie, zoals zoveel firma's ten
onzent reeds gedaan hebben.
Een gedurfde en vooruitziende planning is hier nodig in de richting die de
industrialisatie in Amerika is gegaan. Deze plicht is des te dringender als wij weten
dat van de 270.000 werklozen die wij nu hebben er 72% thuis horen in de Vlaamse
gewesten.
Het in stand houden van onze welvaart, het opdrijven van een rendabele
productiviteit is een voorwaarde voor het behoud van het sociaal régime waaronder
wij leven - een régime dat als enig ander alternatief het Communisme heeft. Of wij
dit zullen bereiken, zal afhangen van onze kennis van de aangepaste middelen om
het gestelde doel te bereiken, van de bereidheid ons te onderwerpen aan de eisen van
het ogenblik en van de mate waarin de solidariteit beoefend wordt door al degenen
die bij de productie, de bron van onze welvaart, betrokken zijn.
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Kennen wij nu de situatie van de protestanten in Spanje?
door Dr J. Terlingen
KORT na elkaar zijn twee geschriften verschenen, welke de katholieke
verdraagzaamheid raken. Het eerste, in tijdsvolgorde, is een boekje van de hand van
een nederlands hervormd predikant en een katholiek priester, die persoonlijk De
situatie van de protestanten in Spanje zijn gaan opnemen1). Het tweede is het
Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, een
publicatie met wijder opzet, maar welke ook een protestantse visie geeft op de actuele
verschijningsvorm van de Rooms Katholieke Kerk en haar plaats en houding in het
maatschappelijk leven. Tegenover de pluraliteit van auteurs, die gezamenlijk
verantwoordelijkheid aanvaarden voor het Herderlijk schrijven, staat de dualiteit van
de schrijvers van het boekje over Spanje, die uitdrukkelijk vaststellen, dat ieder zijn
verantwoordelijkheid voor zijn stuk blijft dragen. Wanneer over het Herderlijk
schrijven van katholieke zijde, mét alle bezwaren er tegen, ook het positieve goed
erkend is, dat de Katholieke Kerk weer binnen de belangstellingssfeer is gekomen,
dan kan hetzelfde getuigd worden van het verslag over de protestanten in Spanje.
Het is verheugend, dat ook van protestantse zijde de behoefte is gevoeld om de wal
van ongecontroleerde en oncontroleerbare berichten, van de ene of van de andere
zijde, over een als katholiek bekend staand land te doorbreken, en door persoonlijke
waarneming te trachten vast te stellen, hoe de feiten daar liggen.
Het rapport werd oorspronkelijk samengesteld voor een gesprekskring van
Hervormde, Gereformeerde en Rooms Katholieke theologen. De opzet van de reis,
die tot de samenstelling van het rapport moest leiden, noemt Ds van der Linde
bescheiden: 'betere informatie te bieden over wat in Spanje gebeurt, over de mate
van onvrijheid, waaronder protestanten hebben te lijden en tegen welke achtergronden
en in welk verband dit vraagstuk moet worden verstaan'. Hier ligt inderdaad de crux
van de kwestie voor een groot deel van de berichtgeving

1) De Situatie van de Protestanten in Spanje. Verslag van een studiereis gemaakt in het najaar
van 1949 door Dr H. van der Linde, Ned. Herv. Pred. en Dr F. Thijssen, R.K. pr., uitg.
Boekencentrum N.V. 's-Gravenhage en Uitg. Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950.
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en de commentaar daarop in binnen- en buitenland, indien wij de bewust tendentieuse
campagnes buiten beschouwing laten, die in het geheel van de berichtgeving zeker
geen onbetekenende plaats innemen. Er is dus alle reden om tevreden te zijn, dat
twee onderzoekers op weg zijn getogen, die - naar de woorden van Ds van der Linde
- bezield waren met het oprechte verlangen de waarheid te dienen en die - zoals Dr
Thijssen het uitdrukt - bewust afstand wilden nemen van de neiging tot minimaliseren.
Deze sereniteit van bedoeling blijft uit de inhoud van het rapport spreken en daardoor
alleen al, als getuigenis van de oprechte wil elkaar te begrijpen, heeft het zijn grote
betekenis.
Terecht maakte Ds van der Linde zich geen illusies, dat het mogelijk zou zijn over
de zaak zó te schrijven, dat ieder geïnteresseerde zich in alle nuances bevredigd zou
voelen. En Dr Thijssen kent aan het verslag geen andere waarde toe dan het zuiver
informatief karakter. Geen wonder, dat het vooruitzicht te mogen luisteren naar twee
mannen, die eerlijk er naar gestreefd hebben de zaken onpartijdig te zien, voor velen
wie het ter harte gaat wat in Spanje gebeurt en die toch geen gelegenheid hebben een
zelfstandig beeld te vormen, aanlokkelijk is, nadat al zo veel fel gekleurde beelden,
van helder wit tot pikzwart, zijn voorgehouden. Wanneer ik een beschouwing aan
het rapport wil wijden, om het te toetsen aan mijn eigen ervaring, dan gaat het niet
om een onbevredigdheid in een of andere nuance. Nog minder om polemische
opmerkingen te maken. Ik wil alleen trachten een positieve bijdrage te leveren tot
het begrip van een delicate en voor een buitenstaander uiterst moeilijk begrijpbare
situatie, al zal ik moeten beginnen met enkele critische opmerkingen. Mijn waardering
voor hetgeen het rapport biedt staat onaangetast, wanneer ik de vraag stel: Kennen
wij nu de situatie van de protestanten in Spanje? Te klemmender wordt deze vraag,
wanneer wij zien dat, ondanks de voorzichtigheid waartoe de schrijvers zelf aansporen,
wetend hoe moeilijk de materie is, er verschillenden zijn (o.a. Anton van Duinkerken
in De Tijd van 26 Augustus 1950) die toch te absolute gevolgtrekkingen maken. Het
heeft, dunkt mij, zijn nut na te gaan, in hoever het rapport zelf daartoe misschien
nolens volens, aanleiding heeft gegeven.
***
De tweeledigheid van het verslag blijkt niet alleen uit de uitdrukkelijk vastgestelde
gescheiden verantwoordelijkheid, maar ook uit de twee afdelingen, waaruit het
bestaat: eerst krijgen wij de uiteenzetting van Ds van der Linde, dan die van Dr
Thijssen te lezen. Het is dus geen homogeen document geworden in deze zin, dat de
samenstellers over
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hun bevindingen tot een gemeenschappelijke opvatting zijn gekomen. Begrijpelijk
is dit wanneer het gaat om de waardering van de geestelijke inhoud van bepaalde
waargenomen verschijnselen. Ieder immers oordeelt uit zijn eigen ideeënwereld. Bij
de lezing van die gedeelten uit de verslagen, welke gaan over de feiten aangaande
de mate van vrijheid of onvrijheid van de protestanten, valt onmiddellijk een grote
onevenredigheid op. Ds van der Linde besteedt een uitvoerig hoofdstuk aan wat hij
noemt 'De exacte feiten aangaande de onvrijheid van de protestanten'. Hij doet dat
volgens het nu haast klassiek geworden schema: eredienst, getuigenis, onderwijs,
pers, leger, huwelijk, begrafenis. Dr Thijssen gaat op enkele van deze punten - zoals
eredienst en getuigenis, huwelijk - wel even in, maar een zo uitermate gewichtige
kwestie als de vrijheid van onderwijs doet hij af met 'zover het mij toeschijnt' en 'het
lijkt mij dat'. De bekentenis, welke hij in zijn gestencild rapport heeft gedaan, dat hij
te weinig aandacht aan het schoolvraagstuk heeft besteed, herhaalt hij in zijn gedrukt
rapport niet. Het feit blijft er niet minder om bestaan. En het is jammer. Want waar
Dr Thijssen schrijft: 'zover het mij toeschijnt beschermt de wet ook het oprichten
van private scholen, ook uitsluitend voor protestanten' (blz. 78), komt hij in flagrante
tegenspraak met Dr van der Linde, die zeer beslist het tegenovergestelde vaststelt
(blz. 36). Ik sta, voor wat de hoofdzaak betreft, namelijk de mogelijkheid van het
geven van bijzonder onderwijs, ook aan Spaanse protestantse kinderen, aan de zijde
van Dr Thijssen, al wil ik hiermede volstrekt niet zeggen, dat op dit punt geen
opmerkingen zijn te maken; ik steun daarbij op een persoonlijk onderzoek bij een
recent bezoek aan Spanje uitgevoerd. Ik acht het onbevredigend in het rapport, dat
juist op het gebied van deze feitelijkheden, welke toch geheel los van het
levensbeschouwelijk aspect kunnen worden vastgesteld, niet naar een
gemeenschappelijke mening is gestreefd. Des te erger is het gemis, waar het gaat om
een van de hoofdkwesties van de vraag: vrijheid of onvrijheid?
Dit gebrek aan overeenstemming, waar zij door te voeren is, zonder een
persoonlijke visie ook maar in het minst te schaden, blijkt ook op andere plaatsen,
welke toch voor het opbouwen van het totale beeld van de situatie van belang zijn.
Wanneer Dr Thijssen - om een voorbeeld te noemen - in zijn bespreking van de
feitelijke houding van de Spaanse bisschoppen enkele gevallen noemt van bereidheid
tot samenwerking, op sociaal-charitatief terrein, met goed-willende protestanten, van
contact met predikanten, van gevoeligheid voor het oecumenisch aspect (blz. 91),
dan rept Ds van der Linde daarvan met geen woord. De neerslag van deze gesprekken,
die hij toch blijkens de
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verzekering op blz. 67 zo goed als alle samen met zijn reisgezel heeft gevoerd, is
voor hem uitgesproken negatief (blz. 16).
Het is een gemis van het rapport, dat beide rapporteurs in deze feitelijkheden niet
van een eensluidende opvatting blijk geven of, zo deze toch niet te bereiken was,
daarvan met de motivering geen melding maken. Nu moet de lezer, die ingelicht wil
worden, het toch zelf maar uitzoeken. De mening van Dr Thijssen, dat hij niet bij
feitelijkheden moest blijven stilstaan, maar vooral aandacht moest vestigen op de
daarachter liggende opvattingen, kan moeilijk als verontschuldiging gelden - hoe
waar het overigens ook is, dat de feiten zonder achtergrond niet beoordeeld kunnen
worden. Deze procedure is oorzaak, dat de eindindruk, die men na lezing van het
rapport overhoudt is, dat de stem van Ds van der Linde, juist om zijn positief geluid,
ook in de feitelijkheden, wel zeer dominerend is. Mijn beschouwing zal dan ook
voornamelijk over zijn aandeel van het verslag gaan. Door dit vast te stellen wil ik
volstrekt niet te kort doen aan de waardevolle opmerkingen, welke zijn katholieke
reisgezel heeft gemaakt. Ik zal daarop nog terugkomen.
***
De hervormde predikant en de katholieke priester, die zich belast zagen met de taak
om een zo objectief beeld van De situatie van de protestanten in Spanje te verwerven,
hebben de hun toevertrouwde opdracht volstrekt niet lichtvaardig opgevat. Zij zijn
zich van te voren ter dege bewust geweest, dat een juist oordeel over de feitelijke
situatie niet gevormd kan worden, zonder de gebeurtenissen tegen hun achtergrond
te plaatsen. En dat een voldoende kennis hiervan gedurende een verblijf van drie
weken in Spanje niet kan worden verkregen, hebben zij, ernstige mannen als zij zijn,
volkomen ingezien. Zo pretendeert Dr Thijssen dan ook niet 'de gehele toestand in
Spanje, ook wat de achtergronden betreft, onder de knie te hebben' (blz. 67), - al
begrijpt hij als katholiek en als priester de uitingen van een katholiek volk als het
Spaanse gemakkelijker. Ds van der Linde bekent 'ook wel een kleine indruk (te
hebben) gekregen omtrent de achtergronden', maar - zo gaat hij voort - 'daarin leggen
wij onszelven gaarne alle beperking op' (blz. 14). Wanneer men zo juist erkend heeft,
dat kennis van de achtergrond - en met achtergrond kan hier niet uitsluitend bedoeld
zijn een beperkt complex van gegevens om een incidenteel geval te reconstrueren,
maar moet men evenzeer op het oog hebben het historisch, sociologisch en
psychologisch geheel, waarin het feit zich afspeelt - onmisbare voorwaarde is voor
een rechtvaardige interpretatie van de situatie, - dan leggen de eigen woorden van
de
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auteurs een andere zwakte van het verslag bloot, een zwakte die zich telkens en
telkens doet gevoelen, het sterkst in het gedeelte van Dr van der Linde. Hij toch blijkt
het meest behoefte te voelen aan oordelen - en dat op de meest stellige wijze. Van
deze zwakte de schrijvers een verwijt maken, zou niet billijk zijn. Maar dat de waarde
van het rapport er door wordt aangetast, zal niemand willen betwijfelen. De beste
bedoelingen hebben het gemis niet kunnen vergoeden, dat Ds van der Linde, evenals
trouwens Dr Thijssen, vreemdelingen waren in Spanje's geschiedenis, dat zij het
Spaanse volk zelfs niet oppervlakkig kenden en van de Spaanse taal - de vele fouten
in de weinige Spaanse woorden van het verslag zijn een aanwijzing - de beginselen
niet machtig waren. Wat voor een belemmering in de bewegingsvrijheid voor een
onderzoek dat verder gaat dan officiële personen betekent dit niet? Wanneer het al
moeilijk is voor een katholiek die voor het eerst in het volle Spaanse leven komt te
staan, om de verbijsterende veelheid van de meest uiteenlopende indrukken te
verwerken en die hun juiste plaats te geven, hoeveel moeilijker moet het dan zijn
voor een niet-katholiek de toch al zo veel van de noordelijke verschillende Spaanse
psyche te verstaan en typisch zuidelijke toestanden te waarderen. Wij weten maar al
te goed, hoe veel moeite de Nederlandse protestant vaak heeft om zijn eigen katholieke
landgenoot te begrijpen. Toch hebben de beide reizigers met de tot hun beschikking
staande geestelijke bagage aangaande Spanje (welke zij zonder twijfel met
prijzenswaardige ijver nog haastig hebben aangevuld) een zeer delicate
aangelegenheid in heel korte tijd critisch moeten onderzoeken. Voor het voorkomen
van ontsporingen is méér nodig dan de goede wil en het vaste voornemen objectief
te zijn.
Die ontsporingen zijn dan ook niet uitgebleven. Ik bedoel natuurlijk niet een hele
reeks van ongelukjes, die voor de kwestie waar wij ons nu mee bezig houden van
ondergeschikte betekenis zijn. Ook zo'n voor iedere lezer onbegrijpelijke bewering
uit de koker van Ds van der Linde, dat na de grote bloei der middeleeuwen Spanje
tot verval is gekomen, welke bewering enkele regels verder gevolgd wordt door de
mededeling: 'In ieder geval heeft Spanje in de 15e en 16e eeuw zijn gouden tijd
gehad' (blz. 13), ga ik voorbij. Ik moet een ontsporing signaleren, welke voor de
richting van een belangrijk gedeelte van het verslag bepalend is geworden. Nadat
Ds van der Linde zijn bevindingen heeft uiteengezet, komt hij toe aan de 'Verklarende
factoren op de achtergrond'. Nu moet ik al bezwaar maken tegen de gevolgde methode,
verklarende factoren te berde te brengen, nadat men al lang en breed gesproken heeft
over zaken, ze geoordeeld en veroordeeld
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heeft, wanneer de verklarende achtergrond moet dienen om ze te begrijpen. Een
achtergrond behandelen wil niet zeggen hem achteraf behandelen. Maar dit nog
daargelaten. In enkele zinnen zal Dr van der Linde de lezers van zijn rapport inlichten
over het essentiële dat historisch en psychologisch tot verklaring is aan te voeren en
dat nog wel om 'recht (te) doen aan een kerk die men op een aantal punten zo nodig
scherp moet tegenstaan om haar onverdraagzaamheid en die men vrijmoedig een
aantal punten van kennelijk onrecht heeft verweten'. De billijkheidsfactor - zo noemt
Ds van der Linde hem - die in rekening gebracht moet worden is dan 'Spanje heeft
nu eenmaal een grote geestelijke en culturele achterstand.... men moet het minstens
zo zeer met de Balkan vergelijken en met andere delen van de wereld die sterk
geïsoleerd hebben geleefd' (blz. 45). Of hiermede de Papoeas of Pigmeeën bedoeld
zijn, staat niet vermeld. Dat enormiteiten van dit kaliber worden neergeschreven in
een verslag, waarin de achtergrond moet duidelijk gemaakt worden van de actuele
verschijningsvorm van de katholieke kerk in een als katholiek bekend staand land en dat terwijl zelfs een vluchtige kennismaking met de Spaanse cultuur, ook zijn
tegenwoordige, een indrukwekkend beeld geeft van zijn rijkdom - is meer dan pijnlijk.
Ik ben overtuigd, dat de schrijver met deze jammerlijke bewering, die gelukkig in
zijn oorspronkelijk, gestencild verslag niet voorkomt, daarmee bewust niet iets
onaangenaams bedoeld heeft te zeggen; maar ik moet de aandacht er op vestigen,
omdat wij het voor een critische beoordeling van de ons voorgelegde uiteenzetting
nodig hebben te weten, of het bloed van zijn schrijver toch nog misschien gekropen
heeft waar het niet gaan kon. De beperking die de auteur zich zelf bedoelde op te
leggen, blijkt meer uitwerking gehad te hebben in de vormgeving van zijn oordeel
dan in de draagwijdte er van. Hetzelfde geldt, wanneer hij een voor de Spaanse
geschiedenis en psyche zo gewichtige periode als de herovering van Spanje op de
moslims, de Reconquista, even afdoet. Het betekent een mistekening en miskenning
in een wezenlijk element, wanneer het katholiek karakter van het Spaanse volk
(waarvan de eenheid zich dan 'door alle bedenkelijkheid heen' zou hebben
ontwikkeld), niet meer dan een toegift mag heten op de meer dan zeven eeuwen
gevoerde strijd voor de bevrijding van het katholiek-christelijk Spanje (blz. 46).
De bedenkingen, die ik moet maken tegen de te lapidaire en ook als populariserende
wetenschap onverantwoorde wijze, waarop Ds van der Linde zijn lezers over Spanje's
cultuur en geschiedenis inlicht, moet ik in niet mindere mate doen gelden voor de
manier waarop hij de
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Katholieke Kerk in Spanje en de Spaanse katholieken aan zijn lezers voorstelt. Het
is een bekende en goedkope hebbelijkheid - ook onder katholieken - om bepaalde
uiterlijke eigenaardigheden van de tot de latijnse volkeren behorende katholieke
christenen, ook in de praktijk van hun geloof, in een belachelijk licht te stellen. Wie
heeft zich de moeite gegeven uit zijn noordelijke superioriteitswaan te treden en zich
te verdiepen in de zuidelijke psyche? En wat van nog groter gewicht is: wie is dóór
het uiterlijk heengedrongen en heeft bescheiden en in stilte waargenomen, hoe bij
velen een diep godsdienstig gevoel leeft? Hier openbaart zich - het kan niet anders
- de moeilijkheid van beoordeling uit een geheel afwijkende geestelijke achtergrond.
Want de Spanjaard belééft het katholieke christendom, niet alleen in de beslotenheid
van huis en kerk maar ook daarbuiten, met alle fouten en gebreken, die hem als mens
eigen zijn en met een zuidelijke exuberantie. En dat alles zijn zij, in de ogen van de
protestant, als kinderen van een ongehoorzame Kerk, waarvan hij de lering en praktijk
afwijst. Verwonderlijk is het dus niet, dat Ds van der Linde vreemd gestaan heeft
tegenover de wijze, waarop het Spaanse christendom zich uit en dat hij, niet in staat
hierin het wezenlijke van het bijkomstige te onderscheiden, meent dat het
voornamelijk, zoals hij dat noemt, de secundaire christelijke traditie is, die leeft in
Spanje. Ik weet niet op welk gezag, tenzij op dat van zijn eigen protestantse visie,
hij dit beweert. Volkomen aan de buitenkant blijft de schrijver in ieder geval wanneer
hij het geloofsleven in enkele zinnen wil typeren: een indruk van een zeer gelovig
volk, welks geloof tegelijkertijd onlosmakelijk met bijgeloof en magie is verweven.
(Opnieuw wordt de lezer naar de Balkan verwezen). De overdreven devotie doet
hem wat bigot aan, maar anderzijds heeft Ds van der Linde ook de vurige godsvrucht
van de Spanjaard kunnen aflezen aan zijn doen en laten in de kathedralen. De
verregaande verzinnelijking van de communio sanctorum vond hij soms stuitend.
Deze karakteristiek is een vertekening én door de eenzijdigheid én omdat geen
rekening wordt gehouden met de psychologische factor. Ds van der Linde heeft zich
in zijn oordeel ditmaal onmiskenbaar niet buiten de protestantse spiritualiteit kunnen
plaatsen. Nu lag klaarblijkelijk zijn belangstelling en ook zijn sympathie a priori bij
de protestantse groeperingen. Waar vinden wij in zijn rapport ook maar bij benadering
een inleving in de Spaans-katholieke gedachtensfeer als die waarvan de blz. 20-22
ten opzichte van de protestantse groepen getuigen? Hoe weet Ds van der Linde zo
stellig, dat het protestantse geloofsleven in Spanje zo gaaf en dat van de katholieken
zo oppervlakkig is? Denigrerende uitlatingen, als die over het lage ontwikkelingspeil
van de katholieke
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plattelandsgeestelijkheid (een oud thema!) - en daarmede over de haar toevertrouwde
gemeenten - steunen niet op eigen waarneming, maar op derdehandsinformatie van
'Rooms Katholieke buitenlanders'. Ook het al zo overbekende maar niet bewezen
verhaal van de orden, die monopolies bezitten in het economisch leven moet opnieuw
ter adstructie dienen van persoonlijk onderzoek op de autoriteit van 'men vertelde
ons' (blz. 53). Maar wanneer erkend wordt, dat enkele niet-katholieke groepen, welke
dan volgens Ds van der Linde nauwelijks onder de naam van Protestanten kunnen
worden samengevat, in hun evangeliesatiemethoden bijzonder agressief waren, soms
oneerlijke strijdmethoden niet vermeden, hoe mild is dan het vermaan 'dat ook in de
kring van enkele meer sectarisch gericht geroepen wel wat meer besef kon leven
voor het land, het volk en de kerk in wier midden zij wonen' (blz. 22). Ik zou op deze
uitingen van Ds van der Linde niet hebben gewezen, wanneer hij niet, volkomen te
goeder trouw, in de mening leefde een meer veelzijdig rapport te kunnen aanbieden
dan abbé E. Chavaz in La Vie Intellectuelle van Juli 1948 heeft gedaan. De
Nederlandse dominé noemt dit verslag onbevredigend, omdat de Franse abbé niet
werkelijk in beide werelden zou hebben geleefd; daardoor is het een
Rooms-Katholieke visie op de zaak gebleven (blz. 11). Het zou een illusie zijn te
menen, dat Ds van der Linde wel in beide werelden heeft geleefd. Zijn rapport is in
wezen een protestantse visie op de zaak gebleven.
***
De sereniteit van bedoelingen heeft Ds van der Linde er niet voor kunnen vrijwaren,
dat zijn verslag een typisch protestantse visie op het katholicisme in Spanje is
gebleven. Een katholiek, zo stelde hij in de inleiding, oefent niet gaarne kritiek uit
op de eigen kerk. Een priester zal bovendien niet licht oordelen over personen, die
in de orde der hierarchie boven hem zijn gesteld. Zij zijn dus, aldus Ds van der Linde,
niet degenen die een 'alzijdige belichting' kunnen geven. Ik twijfel niet aan de
oprechtheid van zijn mening, dat hij zelf daartoe wel in staat zou zijn. Helaas bevestigt
de lezing van het verslag niet, dat hij daarin is geslaagd. Het is goed de onjuiste
opvatting recht te zetten, dat kritiek op katholieken in een bepaald land, kritiek op
de Katholieke Kerk als zodanig zou moeten inhouden. Wij weten al te goed, dat de
katholieke christenen in de praktijk van hun leven te vaak de leer van de Kerk en de
daaruit voortvloeiende consequenties niet verwezenlijken. Gelukkig heeft het aan
harde beoordeling er van nooit ontbroken - ook niet ten opzichte van de praktijk van
Spaanse katholieken.
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Maar wel weigeren wij zelfgenoegzaam te oordelen en te veroordelen, alsof bij de
anderen slechts donkerte te vinden is, bij ons alleen licht. Toch is zó de houding van
Ds van der Linde, wanneer hij het leven van de Spaans katholieken confronteert met
dat van hun andersdenkende broeders. Het is bekend genoeg, hoe bedroevend in het
algemeen de Spaanse katholieken tekort geschoten zijn op het stuk van sociale
rechtvaardigheid; maar het is een simplistische en onverantwoorde voorstelling van
zaken het afschuwelijk drama van de burgeroorlog alleen te willen zien als een gevolg
van de honger naar sociale gerechtigheid aan de linkerzijde en als een gerechte straf,
die voor de katholieken in Spanje wel komen moest. Niemand, ook de Spanjaard
niet, mist het besef van het aandeel dat eigen schuld in de catastrofe heeft gehad. De
toon waarmede Ds van der Linde gericht houdt over het werk van de Kerk in Spanje
herinnert op frappante wijze aan de laatdunkendheid, waarmede in het Herderlijk
Schrijven aan de Katholieke Kerk in haar strijd tegen het communisme het gebrek
aan deemoed wordt voorgehouden. De schrijver heeft zo goed als uitsluitend zwarte
tinten gezien; wat er, naast een helaas laat komend sociaal bewustzijn, aan
persoonlijkheidscultuur en liefdadigheid werd en wordt gedaan is voor hem een
gesloten boek gebleven. Liefdadigheid kan geen substituut zijn voor sociale
gerechtigheid; toch mag de vraag worden overwogen of de perfect georganiseerde
sociale gerechtigheid, die bij ons van de mens een nummer-voor-een-loket maakt,
niet even goed een tekort is als liefdadigheid alléén.
Ondanks alle goede bedoelingen kan het Hervormde gedeelte van het rapport geen
aanspraak maken op de objectiviteit, die de schrijver zich als ideaal had gesteld.
Wanneer hij tot zijn eindconclusies komt erkent hij het ook; hij is zich bewust van
de mogelijkheid van vooringenomenheid, omdat hij partij in de zaak is. Op deze
vooringenomenheid stuiten wij op tal van plaatsen, waar de schrijver zich er wellicht
niet van bewust was. Zo is de protestantse schrijver een stuk van dezelfde weg van
de kramp der zelfrechtvaardiging opgegaan, waarvan hij de katholieken wil
weerhouden. Hij is zelf niet geheel vrij gebleven van de generaliserings- en
minimaliseringsneiging, welke soms aan katholieke schrijvers over het vraagstuk en terecht - wordt verweten.
Ik moet mij tevredenstellen met het geven van een paar voorbeelden. Over de
aanhangers van het rode regime gedurende de burgeroorlog - een kwestie, die de
Spanjaarden nog hoog zit - zegt Ds van der Linde, dat er hoogstens een enkele
predikant onder geweest kan zijn, maar dat het dwaasheid is de Protestanten als
zodanig aanhangers of medewerkers te verklaren. Ik wil voor een ogenblik aannemen
dat dit
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juist is. Maar dan vraag ik mij af, wanneer ik na een analyse van de feiten die in het
rapport worden genoemd zie dat ze enkele jaren geleden en in enkele gevallen hebben
plaats gehad, waarom zij nu, generaliserend, aan alle Spaanse katholieken ten laste
worden gelegd. Iets verder erkent Ds van der Linde, op gezag van een leider van de
Evangelische Kerk, dat sommige predikanten met kringen van vrijmetselaars en
anti-clericalen contact probeerden te leggen. De uitleg, dat dit met evangeliserende
opzet gebeurde, acht Ds van der Linde blijkbaar voldoende. In ieder geval lezen we
niets over een monsterverbond, met welk epitheton de schrijver te nauwe contacten
van de Kerk met de politieke sfeer - en zeker niet geheel ten onrechte - onmiddellijk
weet te sieren. Een kleinigheid, maar karakteristiek voor plagerijen waaraan
Protestanten zijn blootgesteld, noemt hij het bedekken met een plank van een voor
niemand van buiten af zichtbare tekst in de vestibule van het Fliedner-seminarie te
Madrid. Ik weet niet wat de bedoeling van deze insipide maatregel was. Maar ik
meen, dat de objectiviteit toch wel gebiedt er bij te vermelden, dat op het protestants
kerkje in de drukke Calle de Calatrava duidelijk en voor ieder van de straat zichtbaar
is de typisch protestantse tekst: 'El Senor es mi pastor', met daarboven de Goede
Herder afgebeeld op een wijze als katholieken het zeker niet zouden doen, namelijk
zonder nimbus.
Er is nog een ander aspect, dat naar mijn mening de informatieve waarde van het
verslag zeer betrekkelijk maakt. Het is de beperking van de gesprekspartners. Wel
is er naar gestreefd naar beide werelden toe te luisteren, zoals Ds van der Linde het
uitdrukt. In hoever dat gelukt is, hebben wij gezien. Maar het zijn blijkbaar
voornamelijk de meningen geweest 'van de meest vooraanstaande figuren aan
Protestantse en Rooms Katholieke zijde'. Het rapport maakt de indruk, dat het in
hoofdzaak geestelijken zijn geweest, een enkele regeringsfunctionaris en dan de
telkens terugkerende 'buitenlandse Rooms Katholieke zegsman'. (Om deze lieden te
horen spreken behoeft niemand naar Spanje te reizen). Hebben de twee reizigers ook
gesproken met Spanjaarden uit andere kringen, universiteitsmilieu, schrijvers, kleinere
ambtenaren, werklieden? Niets is er dat daar op wijst. Ik maakte kort geleden nog
een congres in Madrid mede, waar een intellectuele elite aanwezig was. In persoonlijke
gesprekken, in commissie-vergaderingen en zelfs in een pleno-zitting heb ik de
verhouding tegenover protestanten ter sprake gebracht. Verschillende gradaties van
begrip heb ik aangetroffen; onbegrip nergens, ook niet bij enkele 'lagere' katholieke
geestelijken, die een wetenschappelijke vorming hadden, al stonden ze dan ook maar
in een kleine plaats. Ik
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zou willen, dat Ds van der Linde ook gesproken had met eenvoudige protestantse
gelovigen. Het is mij opgevallen dat zij in hun gesprekken missen het harde en
verbetene, dat ik bij protestantse leiders heb aangetroffen. Een Spaanse jongeman,
bediende in een papierhandel, sprak mij over zijn zondagsschool (die dus kan worden
gehouden); zijn kerkje lag in een drukke volkswijk van Madrid; iedereen kende het
- het draagt het opschrift, waarover ik het hierboven had - maar geen sterveling legde
enige moeilijkheid in de weg. Een student vertelde mij over zijn overgang naar het
protestantisme en hij verzekerde bij zijn studie niet alleen geen hinder te ondervinden,
maar ook positief, dat hij door mede-studenten en professoren werd gerespecteerd.
Natuurlijk hadden zij het uitvoerig over de moeilijkheden, die protestanten als kleine
minderheid ondervinden. Het verhaal van de protestantse jeugdgroep, waarmede de
student in een dorpje wilde kamperen, hetgeen enkele bewoners wilden beletten,
maar dat door de pastoor van het dorp door zijn gezag werd voorkomen, is illustratief
voor het multilaterale aspect, van ieder geval dat men als onverdraagzaamheid
gesignaleerd wil zien.
Het is een verschijnsel, dat niet tot Spanje beperkt blijft, wanneer een minderheid
zich moeite moet geven om zich te handhaven en dat zij het ook moeilijk heeft. Ik
ben van gevoelen, dat bepaalde kringen in Spanje bij de interpretatie van art. 6 van
de Fuero de los Espanoles, waarvan het Boletin de la Iglesia Evangélica Espanola
in zijn carta circular VIII van 1945 getuigde: 'God heeft ons een grote
bewegingsvrijheid geschonken, opdat wij die geheel gebruiken', meer breedheid
moesten tonen. Dat bij deze aan een kleine groep niet-katholieke christenen toe te
kennen vrijheid niet botweg maatstaven mogen worden aangelegd, ontleend aan onze
Nederlandse verhoudingen, gegroeid uit een eeuwenlange symbiose van verschillende
confessies, is duidelijk voor ieder die begrip heeft voor situaties in andere landen
dan Nederland. Ik ben ook zonder nader bewijs bereid aan te nemen, dat individuele
personen inbreuk maken op het beginsel van verdraagzaamheid, omdat het zelfs niet
tot de zeldzaamheden behoort in landen, welke het monopolie van verdraagzaamheid
menen te bezitten. Maar ik moet er tegen op komen, dat men tekortkomingen,
benepenheden of hoe men het ook betitelen wil - en die overal ter wereld en ook in
Spanje voorkomen - voor dit land breder uitmeet en luider uitkrijt dan analoge dingen,
die ik weet niet in hoeveel andere landen ten opzichte van Katholieken gebeuren. Zo
acht ik het toch wel een erg subjectieve interpretatie ten aanzien van bepalingen in
Zweden tegen de Katholieken van een weliswaar langzaam groeiende, maar toch in
'merkbare
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mate' vooruitgaande tolerantie te willen spreken. In Zuid Afrika groeit de tolerantie
blijkens de resolutie van Pretoria tegen Katholieke immigranten blijkbaar niet. Dat
in Spanje zelfs het tegendeel van groei vastgesteld zou moeten worden (blz. 24 en
58) lijkt mij een slotsom, die niet steunt op vertrouwdheid met wat er leeft. Het
schijnt, dat mij gedurende mijn verblijf in Spanje - en dat is na 1945 weer herhaaldelijk
geweest - meer geluk in dit opzicht beschoren was dan de samensteller van het
Hervormde deel van het rapport. Ik heb een toenemend besef aangetroffen in
intellectuele kringen - daar moet het toch in de eerste plaats van uitgaan - voor de
noodzaak zich ook vertrouwd te maken met het gedachtenleven van de oprecht
anders-gelovigen. Men dient open oog te hebben voor de moeizaamheid, waarmede
een dergelijk besef in breder kringen doordringt, want daadwerkelijk komt slechts
een heel klein aantal Spaanse burgers in hun dagelijks leven met Protestanten in
aanraking én omdat het getal van deze laatsten zo verdwijnend klein is, én omdat zij
dan nog meestal in de grotere plaatsen zijn geconcentreerd.
Wat ik in Spanje niet heb aangetroffen, is de bereidheid de vrijheidsgedachte in
relativistische zin te aanvaarden. In de Spanjaard leeft de onwrikbare overtuiging en hij belijdt dit op de aan zijn volkskarakter eigen wijze - dat ook de Katholieke
Kerk in Spanje deel uitmaakt van de Kerk, die de onfeilbare hoedster is van het
Openbaringsgoed. Over Spanje te willen spreken als het land, waar het reine Evangelie
gebracht moet worden - en Ds van der Linde doet dat door tot besluit van zijn gedeelte
met klaarblijkelijke instemming een desbetreffend citaat aan te halen - is een
miskenning van een katholiek volk, dat het Evangelie al aanvaard had omstreeks de
tijd van de Apostelen, dat voor de verdediging van het Evangelie meer gedaan heeft
dan wie ook, dat voor de verspreiding van het Evangelie - denk aan de Biblia Poliglota
- onvergelijkelijke verdiensten heeft verworven. Dit moet noodzakelijk ook irriterend
werken en kan niet bijdragen tot oecumenische bezinning.
Ds van der Linde heeft afstand gedaan van de term 'vervolging', die in binnen- en
buitenland met zoveel voorkeur steeds weer werd gehanteerd. Hij wil spreken van
druk. Wil men het gebrek aan breedheid en wat daarmede samenhangt, druk noemen,
dan is mij dat goed. Maar dat Ds van der Linde later 'onderdrukking' weer
binnensmokkelt (blz. 63) - een term, die in zijn oorspronkelijk gestencild verslag
ontbreekt - acht ik onjuist, verwarrend en in strijd met wat hij eerst heeft gezegd.
Een zeer waardevolle opmerking heeft Dr Thijssen aan het einde
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van zijn verslag gemaakt, zeker niet de enige in zijn bijdrage, die veel meer op de
historische en doctrinaire vraagstukken en minder - ja, te weinig in verhouding tot
wat van zijn reis werd verwacht - op de feitelijkheden werd gericht. De opmerking
komt hierop neer, dat Protestanten en Katholieken in een ontwikkeling staan, die
niet overal hetzelfde rhythme vertoont en - afhankelijk van omstandigheden en van
historische ontwikkeling - in een verschillende fase kan verkeren. Wanneer hij dan
de vraag stelt: 'Forceren wij vaak niet te veel? Willen wij vaak niet meer dan
momenteel mogelijk is?' - dan meen ik dat hij de kern raakt. Het is daarom verblijdend,
dat deze eerlijk bedoelde poging is gedaan om een inzicht te krijgen in een
aangelegenheid, waarover de meningen door passie en vooringenomenheid al te zeer
vertroebeld waren. Naar de intentie van de samenstellers wil het verslag niet het
laatste woord zijn in deze zaak, maar bedoelt het een gesprek te openen over de
situatie van de Protestanten in Spanje. Na aandachtig te hebben geluisterd en zelf te
hebben onderzocht, meen ik enkele punten naar voren te hebben mogen brengen, die
de hoofdconceptie van het rapport raken en die voor het goed verstaan van de
werkelijke situatie essentieel zijn. Daarna kan het gesprek over concrete feiten pas
met vrucht worden voortgezet.
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Antigone in klassieke en moderne kledij
door Dr J. Daniels S.J.
WIJ zijn weer op het college. Het is lente. We vertalen Sophocles' Antigone:
'Ismene, eed'le zuster, lieve bloedvriendin
Kent gij een enkel, Oedipus ontsproten leed,
Dat Zeus aan ons, ons die nog leven, niet voleindt?'1)

De zin van de tragedie ontgaat ons. Wij zijn heel jong, nog kort van begrip en horizon.
Het vertalen gaat stroef. De leraar, voortreffelijk man overigens, weet ons de
waarachtige grootheid van Antigones gestalte niet te ontvouwen. Maar iets blijft in
ons nazingen: de orgeltonen, de rhythmiek van de koren:
'Veel is geweldig, groots, doch niets
Is geweldiger dan de mens'.

'How beauteous mankind is', weerklinkt het als echo bij Shakespeare.
Wat later spelen wij op hetzelfde college: Koning Oedipus. Weer zijn het de koren,
die ons bij bleven, getoonzet door Alphons Diepenbrock. Maar onbewust kregen wij
toch de schatten mede van het patrimonium, het erfdeel der mensheid:
vaderlandsliefde, eer, edelmoedigheid, eerbied voor het goddelijke, en de oude
Sophocles herlezend, zeggen wij bij onszelf, lange jaren nadien: wij hebben dezelfde
opvatting over verwantentrouw als Antigone, dezelfde deernis om het leed als
Oedipus, wij zijn laatste schakels van een lange keten, al door Sophocles versierd
met luisterrijke medaillons.
Bij twee van deze medaillons willen wij een ogenblik blijven stilstaan, ons
afvragend wat het klimaat is van de Griekse dichter, die in 468 vóór Christus
plotseling als mededinger van Aeschylos in het Dionysius-theater te Athene verschijnt,
en van de Franse dramaturg, die, op 26 April 1932, even onverwacht, zijn oudere
tijdgenoten naar de kroon steekt te Parijs. Antigone van Sophocles: zijn meest
voldragen werk; Antigone van Jean Anouilh: het toppunt tot op heden van diens
talent.
Antigone, Oedipus' dochter, weet haar plicht. Zij moet het lichaam van haar broeder
Polynikes, dat op bevel van haar oom Kreon, onbegraven zal blijven liggen op de
openbare weg, de laatste eer bewijzen:

1) Sophocles: Antigone, vertaald door Dr L. Burgersdijk, Sijthoff, Leiden.
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'Hem zal ik alleen
Begraven. Eervol is de dood voor zulk een daad.
Geliefd zal 'k rusten bij wie ik heb lief gehad'.

Zij is zeker van een loon, 'omdat zij eert, wat bij de goden hoog in eer gehouden
wordt'. Het koor is zich nog niet bewust van het grootse conflict tussen goddelijk en
menselijk recht, dat zich gaat afspelen en zingt een overwinningslied op Thebe.
De hybris, de overmoed, doet Kreon, in zijn nieuwe glorie als koning van de stad,
spreken als een zelfverzekerde wijze, maar de toeschouwer weet al hoe hij handelt
als een dwaas kind. Want de wachter, die de schending van 's konings bevel komt
melden, zal het met zijn leven boeten, indien hij de schuldige niet vindt, en juist het
vinden van die schuldige zal Kreons ondergang worden. Haast naïef geboeid door
het machtsvertoon, verheerlijkt het koor 's mensen grootheid.
Antigone erkent zich rustig schuldig tegenover haar rechter: 'Ik deed het, ik beken
het en ik loochen niets.... Gij kunt de wet der goden niet te boven gaan'. God is God.
Zij vreest zijn gericht en kiest een schone dood; ontsnapt aan alle leed, heeft zij haar
broeder voor immer lief. Verbolgen over de stugge trots van het koninklijk meisje,
veroordeelt Kreon haar tot de ergste dood. Immers 'géén haat, die ooit, al stierf de
vijand, liefde wordt'. Het meisje moet zich scha-, men, meent Kreon, niet te denken
als de anderen. Maar in dat onvergetelijke vers, waarin alle vrouwelijkheid voor de
eeuwen verheerlijkt werd, antwoordt Antigone:
'Doch niet meehaten, meebeminnen is mij aard'.

Nu is ook het koor bewogen om de tragiek, die er ligt over Oedipus' huis.
Vergeefs komt Haimoon, Antigones verloofde, bij zijn vader Kreon bemiddelen:
alles schampt af op de eigenwaan van de vorst. Vertederd door Haimoons liefde,
verkondigt het koor de lof van Eros en Aphrodite, maar wanneer het veroordeelde
meisje naar de strafplaats wordt gebracht, heft het met haar de ontroerende beurtzang
aan, die een klacht is over het jonge sterven:
'O ziet mij, ziet
Burgers der stad mijner vaad'ren
Ziet mij hier op mijn laatste gang,
Ziet mij hier voor de laatste maal
't Licht aanschouwen der zon....
Ziet wat ik verduur en door wien het mij treft....'
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Dat is haar noodlot. Maar daarover spant zich haar zekerheid: alles gebeurt slechts,
'wijl ik het heilige, heilig heb geacht'. Laat het koor allen beschreien die levend
ingemetseld werden in voorbije tijden: zij heeft het heilige heilig geacht en gaat
moedig de dood in.
Teiresias, de ziener, heeft in de voortekenen gelezen, dat de goden Thebe ongunstig
gezind zijn om Kreons starre eigendunk: bloed zal komen over zijn huis. Op raad
van de koorleider waagt de koning geen strijd meer met het lot. Haastig zal hij
Antigone bevrijden en de dode Polynikes een graf geven. Te laat. Antigone is niet
meer en Haimoon doodde zichzelven bij het lijk van de geliefde. Kreon erkent zijn
waanzin, maar hij moet nog de dood vernemen van zijn vrouw, Eurydike, en hoe zij
hem heeft vervloekt....
'Het niets zelfs, het is nog meer iets dan ik', jammert hij, terwijl hij verpletterd het
paleis wordt binnengevoerd. Langzaam heengaande heft het koor een lied aan op de
wijsheid...
Wat wij aanschouwden was louter een conflict tussen goddelijk en menselijk recht.
Antigone wordt niet eens met haar verloofde geconfronteerd, wellicht omdat in de
gedachtengang van de Griekse dramaturg dit de sfeer zou vermenselijken. Alleen op
de geheimzinnige band tussen levenden en doden valt het licht. Antigone overwint
haar tegenstander, die haar dode broeder de rust niet gunt, door zelf de dood in te
gaan. Kreon heeft het aan zichzelf te wijten wat hem nu aan rampen treft. Toch erkent
ook hij, vlak voor de catastrophe, zijn dwaling: dat is zijn katharsis, zijn loutering,
zodat, als het einde daar is, wij begaan zijn én met het slachtoffer én met haar beul:
zij bogen zich beiden voor een opperste en wijze macht.
Zo liggen in Sophocles' tragedie de karakters open in het klare licht der Griekse
zon; over hen heen koepelt zich het uitspansel der eeuwige, religieuze waarden; de
lijnen van de handeling zijn strak getrokken: Antigones stuwingslijn van diepe
verslagenheid naar een triomferende dood; Kreons gang van hooghartige
zelfverzekerdheid naar de uiterste verdeemoediging. Het is kunst, die op een
gemeenschap bouwt, waarin een dichter de religieuze gevoelens van die gemeenschap
ten overstaan van dood en leven in bloeiende fantasie tot een beeld herschept, een
beeld dat de toeschouwer schokt en tegelijkertijd, door de katharsis, dat is door de
zekerheid, dat er een immanente gerechtigheid bestaat, spel van Gods wijze hand,
hem opbeurt en hem het soms zo bittere leven met rustige zelfbeheersing in de ogen
doet zien.
Jean Anouilh, Frankrijks grootste toneelschrijver op het ogenblik, is geboren te
Bordeaux in 1910. Hij studeert te Parijs, maar wijdt zich
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spoedig aan het toneel. Twintig jaar oud, schrijft hij zijn eerste werk, l'Hermine, dat
op de generale repetitie van 26 April 1920 in het Theâtre de l'Oevre de doorbraak
blijkt van een talent. Het thema is tussen zijn handen iets fris en nieuws geworden:
de bekommernis om jeugd en zuiverheid, een merkwaardige zuiverheid overigens,
die voor geen misdaad terugschrikt, maar die toch de liefde als iets onaantastbaars
en smetteloos wil zien. Er is zulk een gespannenheid in dit stuk, zulk een begrip van
de dialoog - denk aan de prachtige dialoogtrant, die wij later zullen bewonderen in
de film over Monsieur Vincent - zulk een feeling voor het toneel, dat het publiek
meteen in Anouilhs ban komt en hem blijft volgen, wanneer hij successievelijk zijn
Pièces Roses en Pièces Noires laat verschijnen.
Heel Parijs is Antigone gaan zien2). De stad is nog in handen van de Duitsers als
op 4 Februari 1944 de première gaat. Het succes is ten dele te danken aan de politieke
constellatie. Antigone, die van een verzoeningspolitiek niets wil begrijpen, is voor
Maquisards en mensen uit het verzet een lichtend beeld. Maar tegelijkertijd circuleren
er ondergrondse vlugschriften, die Anouilh aanklagen, omdat hij in Créon de
Vichy-regering zou bijvallen: er moeten immers, zegt deze, mensen zijn, die zich
willen compromitteren en het schip van staat sturen.... Ten dele ook is het succes
een mode: al wat naar existentialisme zweemt is dan troef en al zijn de helden en
heldinnen van Anouilh, ondanks hun macabere psyche, té menselijk om broers of
zusters te worden van Camus' Caligula en Sartre's Oreste, een zekere verwantschap
kan men hun niet ontzeggen.
Men heeft Antigone een mislukte tragedie genoemd. Zeker, er is een komisch
element ingebracht door de wachters, iets, dat bij Sophocles ondenkbaar is. Zeker
er is een gewild en langzamerhand tot cliché geworden anachronisme: de Griekse
figuren breien tijdens de proloog en spelen kaart. Créon is in rok. Hémon in colbert,
de wachters dragen een oliejas, Antigone, Ismène en de voedster haar avondjurk.
Maar Sophocles' Antigone staat als zodanig te ver van ons af. Wij zouden Griek
moeten worden met de Grieken van de vijfde eeuw vóór Christus om hem volkomen
te smaken. De Griek mag de moderne tragicus slechts wegwijs maken, zijn gemoed
aan het stromen brengen, opdat de hedendaagse dramaturg geen nabootser of epigoon
wordt, bij voorbaat gedoemd tot het tweede plan, maar zelfstandig schept. En van
het moment af dat het conflict uitbreekt, niet tussen gelijkwaardige menselijke
krachten, maar tussen een mensenlot en het goddelijk bestel staan wij voor de tragedie:

2) Jean Anouilh, Nouvelles pièces noires, La Table Ronde, Paris, 1946, p. 131-212.
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'Nu is het zover. De veer is gespannen', zegt het koor, wanneer de overtreding van
Créons gebod wordt ontdekt: 'Alles hoeft zich nog slechts te ontrollen.... Er is iets
kraakzindelijks in een tragedie. Zij brengt tot rust, tot zekerheid... En dan, er bestaat
geen hoop meer, die akelige hoop; men zit gevangen, men zit eindelijk gevangen als
een rat, met heel de hemel geklemd op de rug'.
Anouilh herschept. In Sophocles' tragedie staat alles vast: Antigone is volstrekt
zeker van zichzelf. Kreon ziet in, dat hij misdadig heeft gehandeld, koor en tonelisten
spelen tegen een achtergrond van eeuwige waarden, van een hiernamaals, waardoor
de dingen zin krijgen en kleur, van een gerechtigheid, die het al regeert.
In het Franse stuk verandert het klimaat volkomen. Het begint reeds in de proloog.
Die spreekt duidelijke, harde taal, afdoende en bijna wreed als het koele bekendmaken
van een misdrijf in de radioberichten. Antigone, reeds ver van ons, die vanavond
niet hoeven te sterven. Hémon, haar verloofde, die niet weet, dat er nimmer een
echtgenoot van Antigone bestaan zal. Ismène: alles stuwt Hémon naar Ismène, de
schone, de gelukkige. Op een avond heeft Créons zoon opeens Antigone verkoren:
Zij heeft ja gezegd met een trieste glimlach. Créon, de koning, rustig als een arbeider
op de drempel van zijn werkdag, Eurydice, zijn vrouw, die hem in niets zal kunnen
helpen. Créon is alleen. De boodschapper, die daarginds geleund tegen de muur staat
te peinzen: hij weet reeds alles. De wachters, Grüne Polizei, S.D., de altijd onschuldige
handlangers van de justitie: Wir wuszten nichts davon; Befelhl ist Befehl.
Daar is het meisje, verrukt om de schoonheid van de prille ochtend. Zij neemt al
afscheid van Nourrice en Ismène en haar hond. En van haar verloofde: 'Hémon, blijf
daar staan, nooit word ik je vrouw, maar ik had je onuitsprekelijk lief. Hémon, ga
heen of ik werp mij uit het raam'. Aan Ismène verraadt zij haar geheim: 'Vanmorgen,
toen ik je ontmoette, kwam ik terug van de begrafenis van Polynice'. Daar is de
wachter al om tijding van het misdrijf aan Créon te berichten, even behoedzaam als
die van Sophocles zichzelf bij voorbaat veilig stellend. De knoop is gelegd. Antigone
staat voor haar rechter. Hier gaan Anouilhs en Sophocles' wegen uiteen. Créon is,
tenminste aanvankelijk, bij de Fransman een macchiavellist, een opportunist. Het
gebaar is eenvoudig: de wachters uit de weg ruimen en het meisje redden. Antigone
weigert om daarop in te gaan. Waarom? Niet uit reflexief bezinnen op eeuwige wet,
maar uit een instinct van genegenheid voor haar broeder. Als Créon haar laat gaan,
zal zij opnieuw beginnen.
Créon: die begrafenis is een absurd gebaar, een denkbeeldig pas-
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poort door de priesters uitgedacht. Eerste argument. 'Ik weet het, antwoordt het
meisje, maar ik doe dat voor mijzelf'.
Créon laat slechts met tegenzin het lijk op de weg: hij heeft een held en een schurk
nodig gehad uit politieke overwegingen. Tweede argument. Antigone blijft vrij en
zegt neen. Hij, koning, is slaaf; zij, eenvoudig meisje, koningin.
Het is laf om neen te zeggen; het is de gemakkelijkste partij. Er moet iemand ja
zeggen in de wereld en het roer in handen nemen, opdat dit absurde mensdom kan
blijven leven. Derde argument. Maar Antigone wil niet begrijpen, zij wil sterven.
Maar weet zij wel wie degene is voor wie zij de dood in gaat? Polynice, een schurk:
hij sloeg zijn vader en kende slechts dronkenschap en ontucht. Zijn broer Etéocle
was trouwens juist als hij: tezamen hebben zij hun vader Oedipus naar het leven
gestaan. Bovendien, wie is het wiens lijk daarbuiten ligt te vergaan: Polynice of
Etéocle? Créon weet het niet: zó verminkt lagen zij in een broedergevecht van man
tegen man aaneengeklonken. Hij heeft op goed geluk een der lijken gekozen om uit
politiek spel een tegenstander te hebben, waarop de volkswoede zich zou kunnen
ontladen.
Vijfde en laatste argument: het geluk is zo iets broos: een boek, een kind, een bank
in de tuin.... Een mens moet zich haasten er gretig van te genieten als de hond van
een hem toegeworpen stuk been. Even heeft Antigone gewankeld: 'en had dat schone
leven om geld noch goed gegeven', maar een geluk, zoals Créon dat beschrijft, die
mondjesmaat dag voor dag? Zij wil alles, en ineens, en volkomen, ofwel zij weigert.
Woedend levert Créon haar uit aan de wachters. En wij weten al hoe het Antigone
te moede is, wanneer zij aan een van hen haar afscheid dicteert van Hémon: 'Ik weet
niet meer waarom ik sterf'. Créon heeft alles in haar uitgehold, haar dood is zonder
zin, de lichten aan de overzijde zijn alle gedoofd. Zij verhangt zich in de grot. Hémon
en Eurydice volgen haar in de dood. Créon is heel alleen nu. Er is geen Teiresias
nodig geweest om de koning vóór de ramp nog tot inkeer te doen komen, zodat wij
vol deernis met hem zouden zijn. Er is geen metaphysieke troost, geen katharsis of
loutering.
Créon: 'Daar slaat het vijf uur. Wat hebben wij vandaag om vijf uur?'
Page: 'Kroonraad, Heer'.
Créon: 'Goed, jongen, als er kroonraad is dan gaan wij er maar heen'.
En het koor concludeert tot de doelloosheid van dat alles: zonder de
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kleine Antigone zouden zij allen zeer rustig zijn geweest. Maar nu is het uit. Zij zijn
toch tot rust gekomen. Allen, die moesten sterven, zijn gestorven.... dezelfde doden
allen tezamen, verstijfd, nutteloos, weggeteerd. En zij die nog leven gaan hen
zoetjesaan vergeten en hun namen met elkaar verwarren. Antigone is nu tot bedaren
gekomen, wij zullen nooit weten van welke koorts. Een grote trieste kalmte valt over
Thebe en over het ledige paleis, waar Créon nu op de dood gaat wachten.
Alleen de bewakers zijn er nog. Die hebben met dat alles niets uit te staan, zij zijn
ontmenst, lieden van het vijf en twintigste uur, zij spelen kaart....
Sophocles' Antigone: een meisje dat iets van de koelheid der Griekse goden over
zich heeft: hartstochtelijk verliefd op het leven, ja, maar tegelijkertijd sereen,
bezonnen, volstrekt overtuigd van het beter leven, dat haar wacht om de schone
voleinding van haar plicht: de dichter slaat haar medaillon met forse, zekere slag.
Anouilh schildert haar gestalte in vagere contouren, als een jong hert, dat
blindelings, koppig eerst, en later met doffe berusting, het instinct volgt. De lichtzijde
van Anouilh is wel, dat zijn helden ontsnappen aan het determinisme: zij hebben een
ideaal, dat zij, al kunnen zij het niet reflexief verantwoorden, vrij kiezen, en vrij
zeggen zij: neen of ja, Créon zowel als Antigone. Maar na eenmaal een besluit
genomen te hebben, zijn zij de gevangenen van de vrije keus, die gesteld werd:
gevangen, opgesloten in de cel. Het zijn geen vrije mensen meer, wier keus tot stand
kwam en later bevestigd of te niet gedaan kan worden door het wikken en wegen der
motieven; het zijn gekooiden. En daarmede is ook het wanhopig dilemma gegeven,
dat Anouilhs toneel beheerst: uit de kracht van een absolute zelfbeslissing streven
naar een ideaal en dus de dood aanvaarden, die zinloos is, ofwel léven en daardoor
vanzelfsprekend alle compromissen aanvaarden. Ideaal en leven sluiten elkander uit;
dat is de wrange smaak van pessimisme en absurditeit, welke Anouilhs stuk nalaat.
Antigone draagt hier haar naam wederrechtelijk: zij staat wel voor hetzelfde probleem
als haar Griekse zuster, maar in de oplossing ervan zijn zij elkanders antipoden.
***
De toeschouwer kan er zich toe beperken om het spel van Anouilh te genieten, geboeid
vooral door zijn taal, die een ernstige, donkere muziek is.
Een ander zal zich gewonnen geven aan de levensvisie van de dichter. Er ligt iets
boeiends in dit desperate stoïcisme. De wolf sterft bij
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Alfred de Vigny een schone dood. En in de mythe van Sisyphus laat Camus zijn held
het rotsblok liefkrijgen. Ja, er ligt een scherf van het Christendom in dit haast
neurotisch vasthouden aan het ideaal bij Antigone. Het is in zekere zin de
Bergsoniaanse vrije daad, spontane uitdrukking van heel het wezen van een mens,
appel, die rijp valt van de boom. Iets ervan vinden wij terug in het evenzeer bijna
neurotisch vasthouden aan God bij de Christen, die zwaar wordt beproefd: daar is
ook die verbondenheid de vrucht van heel het wezen van een mens zoals het
doordrenkt werd door Gods genade. De goddelijke hoop ontkiemt waar alles wanhopig
schijnt.
Antigone sprak over 'le sale espoir'. De Christen zoekt de onuitsprekelijk goede
vitamine van het vertrouwen: la petite vertu d'espérance, gelijk Péguy ze noemt.
Geen mens kan leven van de ontkenning van het leven. Het mysterie van Anouilh,
dichter en heiden, doch eerlijk denker, is, dat ook hij geen antwoord weet op de
vraag: 'Que faire d'une âme, s'il n'y a ni Dieu ni Christ'3).
Geeft zijn werk een tijdsbeeld? Slechts ten dele. De levende mens is vaak
diepzinniger dan zijn tragisch masker op het toneel: hij vindt in het Evangelie de
synthese tussen ideaal en leven. Dit is het kort verhaal van een verzetsman, die de
executie bij Dronrijp overleefde: Op het hoofdkwartier van de S.D. 'trokken zij mijn
das aan, zodat ik bijna stikte, en toen ik niets kon (wilde) zeggen, moest ik mij
helemaal uitkleden en ben zo in een ijskoud bad gestopt, nadat mijn handen op de
rug met boeien waren vastgemaakt. Toen deden zij mijn benen omhoog, zodat mijn
hoofd onder water kwam.... Ze deden tot slot het deksel van de kist dicht, zodat mijn
hoofd wel onder water moest blijven'. Als hij dan de verdrinking nabij was, werd
het deksel opgelicht en kon hij weer even ademhalen. De vragen werden opnieuw
gesteld. Dat duurde twee uren achtereen. Hij bleef zwijgen. 'Ik moest erg aan onze
Heiland denken en het was mijn rijk dat Kruis mijn Jezus te mogen nadragen. Ik ga
vol vertrouwen de toekomst tegen. Er zal geen haar van ons hoofd vallen zonder de
wil van onze Hemelse Vader, want Hij regeert.... Hij is nu zelfs nog ons lied, ons
psalmgezang'4).
Wijsheid van Sophocles, wanhoop van Anouilh? In Jesus' leven ligt de diepste
tragiek van het mensdom: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?',
maar tegelijkertijd de volstrekt hoopvolle overgave aan de Vader, die in zich de
wetenschap draagt, dat niet de dood maar het Leven triomfeert.

3) André Malraux, La Condition humaine, Gallimard, Paris, 1946, p. 79.
4) Onderdrukking en Verzet, Meulenhoff, Amsterdam, Deel 1, p. 697-698.
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Eire en Noord-Ierland
door Arthur de Bruyne
TOEN de heer Spaak, kort na de weinig-democratische oplossing van de
koningskwestie, te Straatsburg zou herkozen worden als voorzitter van de Europese
Beweging, was de vertegenwoordiger van Eire een van de weinige Europese
staatslieden die zich tegen zijn candidatuur verzetten. Bij wijze van vergelijking
bracht de Ier er ook de kwestie van Noord-Ierland bij te pas.
Nu de Nederlandse regering, in het kader van de Atlantische verdediging, een
luchteskadrille naar Noord-Ierland zond, werd er te Dublin en te Straatsburg
geprotesteerd tegen die zgn. schending van de Ierse territoriale rechten.
Regering en politici van Eire laten geen gelegenheid voorbijgaan om er aan te
herinneren dat er nog steeds een Ierse kwestie bestaat. Die kwestie trekt wel niet
meer de belangstelling van heel de wereld - zoals ze dat meer dan een eeuw lang
deed - en in de grote pers vindt ze zelfs weinig weerklank. Er is ook geen gevaar,
voorlopig althans, dat ze bloed zal doen vloeien - er heeft reeds genoeg Iers bloed
gevloeid - maar toch bestaat ze, als de gevoelige plek in de verhouding tussen Eire
en Engeland.
Wat hapert er dan eigenlijk in Ierland?
Het feit dat sedert 1921 zes der negen graafschappen van de provincie Ulster - de
zgn. Six Counties - politiek gescheiden werden van het vrije Ierland, de Twenty Six
Counties. Ierland bezit aldus twee parlementen: een te Dublin, voor de republiek
Eire (voorheen de Ierse Vrijstaat), en een nabij Belfast, het parlement van
Noord-Ierland - een gebied dat nog steeds behoort tot het Verenigd Koninkrijk.
Engeland voert aldus nog altijd gezag over een deel van Ierland.
De grens tussen Eire en Noord-Ierland is bijna even toevallig en onzinnig als die
tussen West- en Oost-Duitsland - niet zo gevaarlijk, internationaal gezien - en
verhindert het ontstaan van volledig normale betrekkingen tussen Eire en Engeland.
Voor de regering te Dublin is ze de reden om niet toe te treden tot het Atlantisch
Pact.
***
Men kan 'de twee Ierlanden' eigenlijk 't best een groot misverstand noemen.
Tientallen jaren lang was 'Home Rule' de strijdkreet en het eerste politieke doelwit
van de Ierse nationalisten. Onder de knappe leiding van Parnell hadden zij, tegen
het einde der voorgaande eeuw, door hun actie in het Londense Lagerhuis en hun
agitatie in Ierland, dat doel bijna bereikt. Gladstone, de grote liberale Engelse
staatsman, zette zijn carrière op het spel ten voordele van Home Rule. Toen de
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Ierse nationalisten in 1912 in het Lagerhuis 'op de wip' zaten, diende eerste-minister
Asquith namens de regering een Home Rule-wetsontwerp in, teneinde de steun der
Ieren te bekomen.
Home Rule betekende op verre na niet de zelfstandigheid van Ierland. Toch
ontstond er veel verzet. Niet enkel vanwege de Engelse conservatieven, maar vooral
vanwege de unionisten uit Ulster. Die protestantse, kapitalistische, engelsgezinde
oligarchie uit Belfast - de zgn. Oranjemannen - vreesden, onder een Iers parlement
te Dublin hun godsdienstige en politieke voorrechten te verliezen. Daarom wilden
zij dat Ierland verenigd zou blijven met Engeland. Naar het getal waren zij in Ierland
een onbeduidende minderheid. Maar door hun sociale positie, hun geld en hun Engelse
bondgenoten waren zij sterk.
Ulster was vanouds een der meest Ierse provinciën van Ierland, de bakermat van
de meest-typisch Ierse heldensagen, en van de meest fanatieke anti-Britse rebellen.
In de loop der eeuwen had Engeland er een zeer radicale bevolkingspolitiek gevoerd.
Grote bevolkingsgroepen waren uitgedreven, de leidende standen verbannen of
omgekocht - terwijl Engelse en Schotse protestantse volksplantingen de plaats van
de inheemse katholieken innamen. Engels kapitaal had te Belfast een textielnijverheid
in het leven geroepen.
De Ulsterse oligarchie bekostigde in 1912 het oprichten van een protestantse
militie, de Ulster Volunteers, die desnoods gewapenderhand de toepassing der Home
Rule-wet zou verhinderen. Bij de voorbereiding van die staatsgreep - al ging het dan
toch om verzet tegen een.... Engelse wet - konden zij rekenen op de financiële en
politieke hulp van de Engelse conservatieven, op de passieve hulp van de Britse
administratie in Ierland, en op de oogluikende goedkeuring van hooggeplaatste
Engelse militairen.
De Ierse nationalisten van hun kant stichtten de Irish Volunteers. Niemand kon
voorzien hoe de strijd voor Home Rule zou eindigen.
Toen in de zomer van 1914 het oorlogsgevaar in Europa dreigender werd, besloot
Asquith tot een overhaastig compromis, dat geen der beide partijen bevredigde. Er
werd een Home Rule-wet gestemd, maar tevens werd de uitvoering er van verdaagd
tot na het einde van de oorlog. Tegelijk werd aan de Ulsterse unionisten beloofd, dat
Ulster geheel of gedeeltelijk zou onttrokken worden aan het gezag van het op te
richten Ierse parlement te Dublin.
Zomin de Ierse nationalisten als de unionisten uit Belfast namen daar vrede mee.
De nationalisten wilden de zelfstandigheid van heel Ierland; de unionisten wilden
dat heel Ierland Engels bleef. En in de eerste plaats wilden de unionisten zelf Engelse
burgers blijven. Asquith nu wist nog niet eens of héél Ulster (negen graafschappen),
zou afgescheiden worden van het vrije Ierland, dan wel zes, vijf of vier graafschappen.
Het Anglo-Iers verdrag van December 1921 maakte een einde aan de gewapende
strijd tussen Ierland en Engeland, erkende een Ierse Vrijstaat, maar trok tevens een
grens tussen die Vrijstaat en een deel van Ulster.
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Toen de Ulsterse unionisten inzagen, dat verdere tegenstand tegen zelfbestuur voor
Ierland uitzichtsloos was, eisten zij de afscheiding van Ulster. Hun aanspraken op
de drie volledig katholieke graafschappen Donegal, Monaghan en Cavan gaven zij
slechts op, toen zij moesten kiezen tussen een afzonderlijk parlement voor Belfast
en omgeving, of één parlement voor heel Ierland. Wel verkregen zij dat de
overwegend katholieke graafschappen Tyrone en Fermanagh afgescheiden werden
van de Ierse Vrijstaat, om samen met de vier overwegend protestantse graafschappen
Antrim, Armagh, Derry en Down onder de bevoegdheid van het parlement te Belfast
te komen. 'Noord-Ierland' was geboren.
De overgrote meerderheid der Ieren heeft zich bij die voorlopige oplossing - want
ze was duidelijk als 'voorlopig' voorgesteld - nooit neergelegd. Maar wel hebben
beide partijen sedert 1914 en 1921 hun standpunt gewijzigd. De Ulsterse unionisten
verzetten zich toen tegen elke vorm van zelfbestuur voor Ierland; nu houden zij
halsstarrig vast aan hun parlement te Belfast. De Ierse nationalisten, in de republiek
en in Noord-Ierland, verklaren niet meer: 'Er bestáát geen vraagstuk-Ulster!', maar
erkennen voor bepaalde gebieden in Ulster het recht op een afzonderlijk statuut, en
aanvaarden het voortbestaan van een parlement te Belfast. Zowel De Valera als
Costello, de huidige premier van Eire, waren bereid tot onderhandelen, indien Belfast
de rechten van de katholieke en nationalistische minderheid in Noord-Ierland wilde
waarborgen, en aan een algemeen-Iers parlement de bevoegdheid wilde overdragen,
die Westminster thans in Noord-Ierse aangelegenheden bezit.
Niet enkel Belfast handhaaft de verdeling van Ierland, maar ook Engeland. Zonder
Engeland trouwens zou Belfast vrijwel machteloos zijn.
Toen in April 1949 het parlement van Eire eenstemmig de Ierse Republiek uitriep,
en de laatste banden met Engeland verbrak, beantwoordde de Engelse regering dat
gebaar - want veel méér dan een gebaar was die verklaring niet, nadat De Valera
gedurende meer dan vijftien jaar de Vrijstaat geleidelijk losgemaakt had uit het
Commonwealth - overhaastig met de zgn. Ireland Act. De bedoeling daarvan was,
aan de kunstmatige, oorspronkelijk als voorlopig beschouwde oplossing van het
vraagstuk-Ulster een blijvend karakter te geven.
Niet onwelwillend werd in de Ireland Act erkend dat Eire sedert 18 April 1949
geen deel meer uitmaakte van His Majesty's Dominions, maar daarop volgde de
verklaring, dat Noord-Ierland blijft behoren tot de Dominions en het Verenigd
Koninkrijk, en in geen geval - ook niet gedeeltelijk - kan ophouden daarvan deel uit
te maken, zonder de toestemming van het parlement van Noord-Ierland.
Westminster had in 1921 Ierland verdeeld; in 1949 verleende het aan Belfast de
bevoegdheid, de Six Counties voor immer te onttrekken aan de jurisdictie van het
Ierse parlement te Dublin (natuurlijk in zoverre 'voor immer' iets betekent in de
politiek).
Welke zijn de argumenten waarop de Engelsen - ook de Labour-
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regering van Attlee - zich beroepen om die onlogische en, voor Ierland, nadelige
verdeling te handhaven?
Vooreerst: in tegenstelling met Eire, hebben de Six Counties een homogeen
protestantse bevolking: 'Ulster is protestants....'.
Dat is onjuist. In de Six Counties of Noord-Ierland (want nog eens: Noord-Ierland
omvat niet heel Ulster), zijn er 430.000 katholieken, 390.000 presbyterianen, 345.000
leden van de Church of Ireland, 55.000 methodisten, en 60.000 'anderen'.
Het graafschap Tyrone heeft 128.000 inwoners, waaronder 71.000 katholieken;
het graafschap Fermanagh heeft eveneens een katholieke meerderheid: 30.000
katholieken op 55.000 inwoners. Op de 95.000 inwoners van het zgn. protestantse
graafschap Derry zijn er 40.000 katholieken; de stad Derry1) telt 29.000 katholieken,
op een bevolkingscijfer van 48.000. Het graafschap Armagh, met 109.000 inwoners,
telt 49.000 katholieken; het graafschap Antrim: 40.000 katholieken op 197.000
inwoners; het graafschap Down: 65.000 katholieken op 211.000 inwoners. De stad
Belfast eindelijk telt 104.000 katholieken, dat is bijna een vierde van de bevolking
der stad.
Dat Noord-Ierland als industrieland schade zou lijden, indien het onder het gezag
kwam te staan van Dublin, hoofdstad van een landbouwland, is volgens de politici
uit Eire al evenmin een steekhoudend argument. Nog méér dan het protestantisme en om dezelfde historische redenen - is de industrie in de Six Counties tot een wel
omschreven gebied beperkt, namelijk Belfast en de onmiddellijke omgeving. In de
textielnijverheid zijn 51.700 personen werkzaam, 19.700 in de scheepsbouw, en
165.000 in de landbouw. Terwijl textiel en scheepsbouw te Belfast tijdens en na de
oorlog een hoogconjunctuur kenden, die sedertdien weer afnam, is er onder eigen
Iers bestuur - vooral sedert De Valera aan het bewind kwam - in en rond Dublin
geleidelijk meer industrie ontstaan. Van een scherpe tegenstelling tussen een
zuiver-agrarisch Eire en een Noord-Iers industriegebied mag dus ook niet gesproken
worden. Dublin met zijn 468.000 inwoners is trouwens meer bevolkt dan Belfast,
met 438.000.
Schijnbaar meer doorslaand - voor een Engelsman - is een argument van militaire
en politieke aard: de Six Counties vormen een Engels bruggenhoofd, even belangrijk
als Gibraltar, Aden, Singapore en Hong Kong. Men wijst op de aanwezigheid van
Britse en Amerikaanse troepen in Noord-Ierland, tijdens de jongste oorlog, en voegt
daar dan aan toe: 'Dank zij die troepen kon Eire zich de weelde van volstrekte
neutraliteit veroorloven'.
In de ogen van de Ieren hebben zulke argumenten geen betekenis. Waarom - vragen
zij - zou Engeland dan de haven van Cobh (Cork) niet terugeisen, als marinebasis
toch veel belangrijker dan Belfast? En waarom ook niet de grote Shannon-luchthaven?
Een verdeeld Ierland is trouwens geen betere waarborg voor Engelands veiligheid
dan een herenigd Ierland, dat geen enkele reden tot

1) Alleen engelsgezinde of onbewuste Ieren spreken over Londonderry; de andere gebruiken
de oude naam Derry.
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wrok tegenover zijn grotere nabuur meer zou hebben. De Ierse leiders hebben
trouwens herhaaldelijk verklaard dat zij, eenmaal de Ierse territoriale eenheid hersteld,
geen bezwaar meer hebben tegen een militaire samenwerking Londen-Dublin. Maar,
militaire samenwerking tussen Eire en een Engeland 'waarvan zgn. Noord-Ierland
een deel is', wijzen zij af.
Tot wapengeweld - zinloos tegenover de Britse overmacht - zal Eire natuurlijk zijn
toevlucht niet nemen. In afwachting van een verstandige regeling blijft intussen de
katholieke en Iers-nationalistische minderheid in de Six Counties machteloos op
parlementair gebied, tengevolge van een sluw-berekende verdeling der kiesdistricten
- voortdurend getergd door de oligarchie uit Belfast - steeds meer onder de bedreiging
van de anti-katholieke pogroms, die van tijd tot tijd 'spontaan' losbarsten, en waarover
ook het katholieke 'wereldgeweten' zwijgt.
De oplossing, herhaaldelijk voorgesteld door De Valera en Costello: een soort
federale regering, met plaatselijke bevoegdheid voor de protestantse minderheid
daar, waar zij, plaatselijk, de meerderheid vormt - werd door Belfast standvastig
afgewezen. Zolang het Londense parlement, dat Ierland verdeelde, zijn invloed en
macht niet aanwendt om de eenheid van Ierland te herstellen, zal 'The Border' - zoals
de grens tussen Eire en, feitelijk, Noord-Oost Ierland, typisch genoemd wordt - een
bestendige ergernis blijven voor Eire, over haar driehonderd Engelse mijlen een
uitgelezen werkterrein voor smokkelaars, en dé hinderpaal voor normale verhoudingen
tussen het kleine en het grote eiland.
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Literaire Kroniek
Aan gene zijde der Woorden
door K. Heireman S.J.
'Die Schönheit, was das sei, das weisz ich nit' zei Dürer. Wie 't wel weet,
hij zij gelukkig. Maar zal hem in die beate wijsheid niet het leven en de
hoogste rijkdom van het woord, dat steeds mysterie is, ontglippen?
HOE komt het dat de poëzie die ons het meest te zeggen heeft over het leven, het
weerbarstigst blijft voor de anatomische les van de filoloog of de criticus? Elk der
commentatoren - er zijn er duizenden - heeft een eigen filosofie gevonden in Hamlet.
Maar het mysterie blijft. Al deze wijsheid ten spijt leeft Hamlet niet in een
gedachtengang of een schema of in zijn zogenaamde wereldbeschouwing maar in
het woord dat was in den beginne.
Leest men de laatste bundel van Reninca1), dan kan men zich alleen maar verheugen
over de oprechtheid waarmee het woord ook hier de strenge logica ver achter zich
laat. Minder sterk van structuur en minder éénvormig dan Een Lied der Mensheid,
ligt er in Adem der Aarde ondubbelzinnig meer persoonlijkheid en belevenis.
Men zou in deze bundel de thema's kunnen verzamelen, brokstukken van gedachten
als een legpuzzle ineenpassen, en zich toch het essentiële voelen ontglippen:
'Ik voel iets teers zich blad na blad ontvouwen
- wat tussen Niet en iets is weten vrouwen en in dit Zijn zonder herinnering
wordt alle vreugde diepste huivering'.

'Oneindigheid is rhythmus aller dingen', zegt ze zelf verder, en het is de warme
rijkdom dezer poëzie, dat ze dit rhythme zelf gevat heeft en artistiek verwoord.
Welke beeldende kracht, zin voor beweging en klank, muzikaal aanvoelen zelfs
Reninca bezit, welke visie en soepelheid om met enkele woorden een stemming weer
te geven waarin de gedachte vanzelf openbloeit, men kan het reeds merken bij de
aanhef:

1) RENINCA, Adem der Aarde. - Lannoo, Tielt, 1950, 50 pp., gew. uitg. Fr. 70, luxe uitg. Fr.
110.
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'De wolken welken doodstil en de luchten
als lam-geslagen vleuglen, hangen toe.
Men hoort geen vogel meer, zelfs niet het zuchten
der zomeraarde, die al moe en moeër kantelt. Weldra waaien sterrenvluchten
rondom dit rad als fonklend stof omhoog....
Het Al, doortintelt, wordt een open oog.
Nu kleeft het hart nog slap als een papaver
des avonds aan de vingeren der Dood.
Want wie ontsnapt dien bleken ondergraver
der levensweelden in den aardeschoot?'

Het ware nochtans misplaatst hier eenvoudig te spreken van talent. Dit ware een
negeren of vergeten van het universum aan gene zijde der woorden. Een universum
van de Geest - 'Spiritus Domini replevit orbem terrarum' is het motto van dit boek dat ons meetilt in het proces van vereeuwiging, storm van lijden en van liefde.
'Er is een hart dat duizendvoud moet breken
maar als een sterrenworp werd uitgespreid
en er is God, die door de scherven schrijdt'.

Het is een feit, dat sommige jongeren, waaronder ook Reninca, meer begaan zijnde
met de literatuur dan met het literaire leven, dit laatste links laten liggen. Hun
populariteit zal er zeker niet bij winnen. Hoe afgestemd ook op de gemeenschap,
hebben ze die overigens nooit gezocht. De actualiteit, waarop alle dergelijke
bekendheid als een mode-verschijnsel berust, ligt mijlen ver van de werkelijkheid
welke Reninca uitdrukt. Het is de kern zelf van haar dichterschap, samengebald rond
de blijvende grondwaarden van het leven, die haar groot en eenzaam maakt. Toch
lijkt ons deze eenzaamheid, al biedt ze minder houvast, geenszins een gevaar, indien
men deemoedig, 'als een dichterkind, vroegwijs kan mijmeren: Het was niet hoog
genoeg'.
Zowel tegen de poëzie als schoon bedrog als tegen een ijle grootspraak is de enige
werkelijke beveiliging de deemoed. Voor Reninca is de poëzie nooit een zelfbehagen
geweest, maar het gevaar van een 'programmatisch' getuigenis was niet denkbeeldig.
Het woord blijft onoprecht zolang het niet deemoedig het rhythme van leven en
genade in de dingen eerbiedigt. Dat Reninca's werk meer dan vroeger een directe
belijdenis is van Godservaren, dat zielsgeschiedenis is en geen bespiegeling, heeft
verre van haar bezieling te temperen, het woord de suggestieve kracht en warmte
van het leven gegeven, groeiend uit herinnering en hoop en haar dichterschap, en
ons meteen zuiverder laten ingaan tot het gebed, waarin we 'zwijgzaam van
vernietigingen hemel en aarde aan elkander reiken'.
***
Wie zich rekenschap wil geven van het verschil tussen wijsheid en bedachtzaamheid,
tussen het groeiproces der belevenis en het structu-
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rele van een thema vergelijke Reninca's werk met de bundel van Vansina, door de
auteur terecht betiteld: Liefde's Getijden2).
Langs de schroom en het wederzijds ontluiken der gelieven brengt het ons in de
sfeer van de welig-scheppende kracht van bruid en bruidegom, naar de levensvolheid
der gehuwden, de rijkdom van 't moeder- en vaderschap en tenslotte de adel en 't
geluk van een gelouterde liefde op de avond van de levensdag, waarin deze getijden
ziele-uren waren van lof en inkeer.
Ook hierom dus kan men van 'getijden' spreken, dat het uren zijn van inkeer en
lof. Vansina's poëzie heeft een sterk bespiegelende, ja zelfs intellectuele,
beredenerende inslag. Het is tekenend hoe dergelijke dichters, sterk gebonden als ze
zijn aan de gedachtengang, stylistisch vooral steunen op het rhythme dat haar schragen
en onderlijnen moet. Men vergelijke b.v. de woordverplaatsingen en de soms pretieuze
rol van het enjambement zoals men ze vindt bij H. Roland Holst en zoals ze ons hier
reeds vanaf het begin fijnzinnig worden geboden:
'Heil hem, die waar hij zingen zal de kracht
die man en vrouw beheerst, u, Schoonheid, groet
vooraf....'.

Toch valt ons bij een verder lezen onmiddellijk op welk groot onderscheid er is tussen
beide auteurs. Vansina's poëzie is een som van rijke gegevens, gedachten die zichzelf
belijdend een adellijk gemoed, schoonheidszin en tenslotte onmiskenbaar een artistieke
levensinstelling verraden. En toch, zelden gebeurt hier plots het wonder voor onze
ogen. Niet het woord, dat tot zijn verheven taak geslepen, zelf dit wonder zijn wil,
maar dat, wat in zijn directheid en eigen poëtische beeldingskracht de harteklop nog
draagt waaruit de gedachte én de mens samen opgroeiden, is in staat dit wonder te
bewerken. Hier is de inhoud iets als op zichzelf staands gebleven. Daarom blijft naar
mijn mening Vansina sterk beneden de mogelijkheden die het gegeven hem op
specifiek poëtisch terrein bood.
Vormelijk gezien vervallen de gedichten in twee groepen. De eerste is gebouwd
uit vijfvoetige, jambische en rijmloze verzen van beschouwende aard, die de kern
vormen van elk 'getijde'. Kortere rijmende gedichten omlijsten deze en zijn er door
hun zangerigheid tamelijk sterk van onderscheiden.
Het is op de eerste soort gedichten, die aan de bundel zijn geleding geven, dat
vooral toepasselijk is wat we zeiden over rhythme en tekort aan eigen beeldingskracht.
Er zijn beslist mooie brokken, zoals bv.
'Daar zijn zovele vrouwen in een vrouw
zo talrijk zijn ze als mijn eigen dromen
uit zelfverachten en uit zelfverheffen
ontstaan, uit niet-begrijpen en uit veel
beguichelend begeer. Toch zijt gij één
als ik: een mens van ziel en vlees, door dood
bedreigd....'.

2) Dirk VANSINA, Liefde's Getijden. - Uitgeverij Wiek Op, Brugge, 1950, 72 pp., Fr. 68.
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Hoezeer evenwel abstracties en gezochte vormen de poëtische golfslag haast tot een
schema hebben herleid voelt men het best in een passus als de volgende:
'O onbezonnenheid van hém die 't hoogst
mistrouwend stelt, verdwaasd, onwaardgen aan
en 't niet wil weten in wantrouwen blind.
Zo stelde ik Geest op wacht: de nijvre speurder
dat, wat aan Hart ontgaat, mij wordt gemeld;
en liet het toe dat hij de Liefde vastzet'.

De tweede groep is evenmin vrij van onnatuurlijkheid, al ligt zij hier vooral in de
klankexpressie. In verzen als:
'In schouwen diep van fulpen droom
gelieve rustend raden' en
'hemelklaarten kluistert'

dreigt het barokke of het gezocht expressieve het gedicht eerder te wurgen dan het
vaart te geven. Toch is ook hier het wonder niet uitgesloten. Het wiegeliedje 'Het
Christikindje is lammerzoet' heeft de zangerigheid, de beknoptheid en de objectiviteit
van een volkslied. En waar de beheersing het wint, krijgen we een gedicht als het
onderstaande, dat we in zijn geheel overnemen.
'Geef gehoor aan uw schroom.
Nader mij niet te dicht.
Zij mij ver en nabij
Gij, die nacht zijt en licht.
Geef gehoor aan uw schroom.
Blijf geheim. Onverklaard
als wat diep en wat wijd, en wat vroom
is op aard....
Voed mijn droom'.

Heeft de auteur beide vormen als een zekere wederzijdse aanvulling aangevoeld?
Zeker is, dat op het einde niet alleen de twee groepen maar ook de elementen inhoud
en vorm naar elkaar groeien en in het slotgedicht 'O hart dat onvermoeid uw gangen
gaat' tot een veel natuurlijker en harmonisch gedragen eenheid zijn gekomen.
***
Dat de poëtische functie van het woord geen monopolie is der poëzie, daarvan getuigt
weer Albe's Orpheus1), een verhaal, dat bij het lezen in al zijn soberheid een steeds
groeiende rijkdom blijkt te bergen en soms zelfs te verbergen.
Als het samenweven van schering en inslag, of liever, als het samenspel van twee
klavieren, die, om beurten dominerend, het motief in wederzijdse spanning uitwerken,
groeien het levensverhaal van Edgar

1) ALBE, Orpheus (Gulden Reeks van het Davidsfonds, nr 384). Davidsfonds, Leuven, 1950,
128 pp. ing. Fr. 44, geb. Fr. 60.
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Pemberton en de oude Orpheus-Euridikemythe in elkaar tot een nieuwe schoonheid.
Het artistieke van het verhaal ligt niet zozeer in de fabel noch in het gebeuren, maar
in de symboliek, waarmee beide verbonden werden. Daardoor kan de uitwerking
zelf zeer sober zijn en toch vergezichten openen daar het gegeven als het ware zelf
doorwerkt. Vandaar ook de innerlijke spanning van het verhaal, dat zich noch in het
schema van de mythe noch in het beschrijvende of psychologisch ontrafelende
verliest.
Men kan het gebeuren zeer kort samenvatten: wanneer de kunstenaar, Edgar
Pemberton, zijn echtgenote Barbara verliest, ontvalt hem meteen alle houvast. Hij
meent een ogenblik in Patricia weer te vinden wat hij verloor, maar dit is zulk een
vergissing dat hij voor haar en de groeiende afkeer op de vlucht gaat. Zij achtervolgt
hem, maar bij 't weervinden verdwaalt ze in een moeras en sterft. Pemberton vindt
zijn oude huis terug, zijn kunst en meteen zijn Barbara in de dood.
Deze samenvatting doet het boek onrecht aan. Want het gebeuren heeft hier alleen
belang als symbool. Barbara is Edgar's éne en onvervangbare Euridike, de ziel van
zijn leven en van zijn kunstenaarschap. In haar reikt de schrijver zelf naar het wezen
van de kunst. Edgar's orgelspel is niet alleen de ziel van het huis, de ban die zelfs
aan het leven van dieren en bloemen een nieuwe betekenis geeft, maar ook een wereld
van liefde, tegelijk droom en schoonste werkelijkheid. Barbara is de inspiratrice van
die droom, die in Edgar de kunstenaar en in haar het leven voedt. In de betovering
daarvan tracht Edgar het leven van zijn zieke echtgenote als aan een zijden draad
vast te houden.
En toch zal hij later schrijven: 'Voor het hart is ook de kunst een vergissing; voor
het hart is er slechts één leven. Ik bezat en verloor het. Het is door geen ander leven
te vervangen.
Ik haat mijn kunst, die ik Haar heb opgedrongen in plaats van het éne en énige dat
ik Haar verschuldigd was: mijn liefde. Dáár begint het leven en houdt het tevens op'.
Als Edgar dit schrijft is hij reeds afgedwaald in de 'onderwereld' waar hij Euridike
zoekt. Het zijn de woorden van een dwalende die pas zijn Euridike zal terugvinden
en bezwijken voor haar éne, onsterfelijke blik wanneer zijn kunst herleeft en hij
spelend sterft.
Kan iemand, die tot zo'n zielseenheid groeide als Edgar met Barbara, nog iets
anders dan in alle nieuw leven het oude geluk als de enige werkelijkheid achtervolgen?
'Mijn grofste, onvergetelijke dwaling, die ik heb begaan, is haar te hebben gezocht,
die als een alles-verblindend licht in mijn leven werd gedood'. Wat hij zocht in Patricia
was de schaduw van zijn Euridike. Haar blik, die hem bevrijden moest, zocht hij in
de adderogen van een beeldschone vrouw en het geluk in een liefde zonder kunst.
De strijd tussen die onderwereld, die als een groeiende doem hem gaat vervolgen en
de liefde tot Barbara zal eindigen in de wijdingsvolle tover van de kunst en met de
rust onder het teken van de hoopvolle verlossing.
Veel is er nog dat hier verzwegen en in het boek zelf half geschetst of maar even
aangeduid werd. Misschien zullen sommigen bepaalde trekken duidelijker getekend
willen zien, voor mij is het verhaal aan-
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trekkelijker zoals het daar ligt, met zijn onverstoord strakke lijn, die de lezer zelf
ook meer vrijheid laat.
Albe eerbiedigde de grote lijnen van de mythe maar schonk haar ook weer eigen
elementen en een eigen problematiek. Niet alleen in de ontwikkelingslijn overigens
heeft dit boek een sterke compositie; nergens is er een vertraging in het psychologisch
rhythme, een verandering van stijl, een dissonant in de gevoelssfeer. Dit boek herinnert
vaak aan Van Schendels zogenaamde Hollandse periode van de Waterman en het
Fregatschip van wege de symboliek, al groeit deze hier meer uit het gemoedsleven
dan uit de dingen zelf en kan de vorm dus eerder subjectief of lyrisch genoemd
worden dan episch-verhalend. Misschien komt het ook door dit verschil, dat Albe's
proza, hoewel zuiver, sober en suggestief, toch niet een even hoge indruk van
natuurlijkheid kan verwekken.
***
Hebben we tot hiertoe de poëzie benaderd langs de expressieve, rationele en
symbolische rol van het woord, Dr Tj. De Haan doet het in zijn boek Volk en
Dichterschap4) langs de volkskultuur.
Volk-literatuur is ten allen tijde een zeer vruchtbare verhouding geweest, waaraan
zelfs de volkskunde haar ontstaan heeft te danken gehad: de folkloristen vóór de
oprichting van de Académie Celtique, Riehl en de vestiging van de volkskunde als
wetenschap, waren van huize uit haast allen filologen.
Wat betekent dit anders dan dat we hier terecht komen bij een bijna
onoverzichtelijke voorraad materiaal en een nog rijker bron voor onderzoek. Zelfs
als men zich zou beperken tot de studie van het volkslied, van het 'gesunkenes
Kulturgut' of 'gehobenes Primitivgut' op literair gebied zou een omvangrijke arbeid
nodig zijn alleen al om het bestaande te synthetiseren.
Een encyclopedisch verzamelwerk is dit boek dan ook niet geworden en al noemt
de auteur zijn werk wel een proeve tot voorlopige samenvatting van de vele
problemen, in feite is het veel meer een pleidooi; wetenschappelijk gestaafd dan,
maar toch verschillend van de studie die alleen maar een balans opmaakt van de
gegevens.
De auteur gaat uit van de volkskunde waar hij degenen bestrijdt, die misschien
nog meer in de praktijk dan in de theorie vastgeankerd blijven aan de notie van
'survivals' en 'popular antiquities'. Hij openbaart zichzelf als een vinnig speurder naar
de poëzie en de rijkdom van het dagelijks leven, iemand met een open oog voor alles
wat als traditionele gemeenschapskultuur de folklorist interesseren moet, die zelfs
nu en dan de verdorde schoolmeesters in het hoekje weet te zetten.
Misschien ligt hier wel de grootste waarde van dit boek, n.l. in de verscheidenheid
en de zekerheid waarmee het de volkskultuur als springlevend en voor de hand
liggend aanwijst.
Zo iets was niet mogelijk zonder de vele voorbeelden die hier ter

4) Dr Tj. W.R. DE HAAN, Volk en Dichterschap, Over de verhouding tussen volkskultuur en
officiële literatuur. - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 187 pp., ing. Fr. 65,
geb. Fr. 85.
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illustratie werden opgenomen, zo zelfs dat het boek soms eerder op een verzameling
gaat lijken dan op een studie. Juist daardoor echter werd het zo levendig, konkreet
en genuanceerd.
De voorkeur voor het levende voorbeel brengt echter ook een nadeel mee: zij laat
niet toe de principiële vraag even scherp te omlijnen. Schrijver beweegt zich hier op
een drievoudig terrein: dat der volkskunde, dat der literaire geschiedenis en dat der
literaire critiek. De vraag nu naar het 'interessante' wat betreft de volksgeest is een
heel andere dan die naar de aesthetische waarde ervan. Men kan b.v. de geschiedenis
der letterkunde schrijven 'vanuit de polaire spanning tussen volk en kunstenaar'. Zo'n
studie kan grote sociologische en volkskundige waarde hebben, maar echte
literatuurgeschiedenis wordt ze pas wanneer ze gericht is op een literair, d.i.
aesthetisch geselecteerd en dus een literaire critiek veronderstellend object. Waartoe
men zonder zulk een literaire gerichtheid kan geraken hebben we gezien bij een
bepaalde school in het Reich.
Dit onderscheid nu staat de auteur niet altijd klaar voor ogen. Terecht verzet hij
zich tegen een bijna mathematisch afbakenen van het aesthetisch waardevolle - hij
heeft zin voor het druppeltje poëzie dat verborgen ligt in het alledaagse leven - en
tegen minachting, uit een louter aesthetische instelling, voor de vormen der
gemeenschapscultuur. Wanneer men echter een bepaalde soort populariteit als
waardenorm in de critiek wil betrekken, brenge men daarbij niet in het geding de
volkskundige notie van het volk als 'vulgus', waaraan de auteur, elders sprekend van
'onderkultuur', impliciet vasthoudt. Hadewijch noch Ruusbroek, H. Roland Holst
noch Reninca in haar boven besproken werk bieden ons in die zin gemeenschapskunst,
en wie in de geschiedenis gaat kijken zal gauw bemerken hoe relatief een dergelijke
populariteit kan zijn.
Klaarheid te scheppen is hier overigens geen gemakkelijke onderneming op een
ogenblik, waarop men nog twist over de vraag wat precies de taak is der volkskunde.
Was het ook schrijvers eerste bedoeling? We menen van niet. Het was hem er om te
doen ons hart en onze belangstelling te winnen voor dat volk, dat hij ons leert bekijken
en beminnen.
En daar de auteur 'zijn volkje kent' heeft hij niet alleen een gedocumenteerde, maar
ook een leesbare studie geschreven, die menigeen er toe moge helpen de levende
volkspoëzie te redden uit de koelkasten ener rationele aesthetika.
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Politiek Overzicht
Internationaal
IN Korea hebben de strijdkrachten van MacArthur een beperkt offensief ingezet.
Onder voortdurende gevechten trokken de V.N.-troepen langzaam en voorzichtig
noordwaarts en bereikten opnieuw Seoel en Intsjon. In de centrale sector rukten de
troepen meer dan 24 km ten noorden van Wondjoe op en bereikten posities tot voorbij
Hoengson. Opnieuw liet zich het offensief gunstig aanzien. Maar de Chinese en
Noord-Koreaanse communisten zetten een krachtig tegenoffensief in, omsingelden
vooruitgeschoven eenheden en dreigden door te trekken naar de belangrijke stad
Wondjoe. De voorbij Hoengsong gevorderde V.N.-troepen moesten, na des nachts
aan sterke druk weerstand geboden te hebben, Hoengsong prijsgeven om een gunstiger
verdedigingslinie te kunnen behouden. Aan het Nederlandse Korea-detachement
werd de taak opgedragen deze terugtocht en de achterhoede te dekken. Hierbij
sneuvelden een twintigtal landgenoten, waaronder de sympathieke, bedachtzame
commandant, luit.-kolonel Den Ouden en de populaire parachutisten-dominee, de
veldprediker Ds H.J. Timens. Wegens hun buitensporige verliezen aan manschappen
en voorraden konden de communisten hun offensief niet verder voortzetten en kwam
het initiatief weer in handen der verbonden legers. MacArthur zette een nieuw
offensief in, waardoor de centrale sector der Chinezen instortte en dezen hals over
kop, met achterlating van wapenen en uitrusting, in de noordelijke heuvels een
schuilplaats zochten. Zo golft de strijd op en neer, maar het opnieuw overschrijden
van de 38ste breedtegraad is vooreerst niet aan de orde. Hierover bestond
meningsverschil tussen Attlee en Truman. De Britse premier was van oordeel, dat
Peking, indien men gematigd optrad, nog wel tot onderhandelen te vinden zou zijn.
Toen het communistisch China als agressor was veroordeeld, werd tevens een
commissie van goede diensten ingesteld om te trachten met Peking tot
overeenstemming te komen. De Chinese premier, Tsjou en Lai, liet echter weten,
dat hij deze commissie zou negeren en weigerde elke medewerking. Desondanks gaf
Attlee de moed niet op, zolang de 38ste breedtegraad niet overschreden zou zijn.
Enkele dagen later reageerde Truman met de verklaring, dat de resolutie van de V.N.,
waarin aan de troepen bevoegdheid wordt gegeven de breedtegraad te overschrijden
om de vrede in Korea te herstellen nog steeds van kracht was en dat generaal Mac
Arthur alle noodzakelijke bevoegdheden bezat om de militaire operaties voort te
zetten. Deze keer wilde de generaal de verantwoordelijkheid niet meer alleen dragen.
Hij zeide: 'Nu ik als frontbevelhebber, krachtens de uitlating van de president, over
het overschrijden van de 38ste breedtegraad heb te beslissen, wil ik duidelijk doen
uitkomen, dat ik, indien en wanneer de kwestie van een nieuwe overschrijding zich
voordoet, niet eigenmachtig van deze bevoegdheid gebruik zal maken,
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indien dringende politieke redenen tegen deze overschrijding pleiten'.
Er zijn nog andere middelen om het Chinese oorlogsvuur te temperen. Vooreerst
zijn er gevechten begonnen in Oost-Kwangsi tussen de guerillastrijders van Tsjang
Kai Sjek en de troepen van de Peking-regering. Hoe deze ook verlopen, zij dwingen
Mao om de toestand in het eigen land niet uit het oog te verliezen. Vervolgens heeft
de persoonlijke vertegenwoordiger van president Truman, John Foster Dulles, met
de Japanse regering besprekingen gevoerd over het sluiten van een vredesverdrag,
om te voorkomen, dat dit eilandenrijk communistisch geïnfiltreerd zou worden en
om het te behouden als een anti-communistisch bolwerk. De V. St. zo verklaarde
Dulles, zijn bereid om als voorlopige maatregel strijdkrachten in en rondom Japan
te stationeren om Rusland van een aanval te weerhouden. De V. St. hebben al
toegezegd, dat zij aan Japan alle financiële, materiële en technische hulp zullen
verlenen om zijn industriële activiteit te coördineren met de Amerikaanse
defensie-inspanningen. Het zal niet makkelijk zijn, Australië en Nieuw-Zeeland te
overtuigen, dat alleen op deze wijze de veiligheid in het Stille Oceaan-gebied
verzekerd is. Zij nemen dan dezelfde risico's, die West-Europa ten opzichte van
Duitsland van plan is te aanvaarden.
Een Duitse herbewapening is een schrikbeeld voor Moskou. In een nota van begin
Februari, waarin het Kremlin opnieuw aandringt op een conferentie der 'Grote Vier',
waarschuwde het de westelijke mogendheden in haar eigen belang tegen het vormen
van Duitse strijdkrachten. Deze zouden geen gedwee instrument zijn in hun handen,
maar, als deze Duitse militaristen de kans kregen, zouden zij ook de westelijke
overmacht van zich afschudden. Het was veel beter Duitsland geneutraliseerd te
houden. Adenauer kwam fel tegen deze Sovjet-gedachte op. Hij was overtuigd, dat,
wanneer het tot een strijd op leven en dood zou komen, geen der partijen deze
neutraliteit zou ontzien. Het doel van de Duitsers is mede te helpen aan de opbouw
van een verenigd Europa met inbegrip van een vrij Duitsland en te werken voor de
handhaving van de vrede in de gehele wereld. 'Ik wil duidelijk verklaren', aldus de
Rijkskanselier, 'dat het Duitse volk voor honderd procent in het kamp van de
geallieerden staat en niet in het kamp van de Sovjet-Unie'.
De ambassadeurs van Engeland, Frankrijk en de V. St. hebben, namens hun
regeringen voorgesteld, dat de plaatsvervangers der vier ministers van buitenlandse
zaken op 5 Maart a.s te Parijs zouden bijeenkomen om een agenda te ontwerpen. Op
deze agenda zouden, behalve de Duitse kwestie, alle kwesties, die spanning in de
wereld veroorzaken, moeten geplaatst worden. Daarna konden de vier ministers zelf
hun conferentie beleggen, bij voorkeur te Washington. Nog voordat dit antwoord
binnenkwam, had de zwijgzame Stalin in de 'Prawda' zich over de wereldtoestand
uitgelaten. Hij was vooral geladen tegen Attlee, die een leugenaar en een
oorlogsophitser was. De oorlog in Korea zou slechts kunnen eindigen in een volledige
nederlaag van de interventionisten. De V.N. worden beheerst door het Amerikaanse
blok en wat de vrede betreft, de Sovjet-Unie zal ook
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in de toekomst standvastig de politiek blijven volgen van het vermijden van oorlog
en de handhaving van de vrede. Over het Duitse probleem echter heeft de sfinx van
het Kremlin geen ophelderend woord gesproken. Nauwelijks had Stalin zijn hart
gelucht over de onbetrouwbaarheid der Britse regering, of de plaatsvervangende
minister van buitenlandse zaken, Gromyko, verklaarde, dat de Sovjet-Unie bereid
was tot het openen van onderhandelingen met Groot-Brittanië. Deze verklaring ging
natuurlijk vergezeld met het afwijzen van alle beschuldigingen, die tegen Moskou
waren uitgebracht. Daartegenover constateerde de Russische nota, dat Groot-Brittanië
zijn onafhankelijkheid meer en meer verliest en veranderd wordt in een militaire
basis voor de Amerikaanse strijdkrachten, uit vrees, dat het anders geen zogenaamde
Marshall-hulp zou kunnen krijgen. Ofschoon Engeland alle pogingen tot
samenwerking met de Sovjet-Unie had opgegeven, zou deze Unie elke stap, die
werkelijk verbetering van de betrekkingen tussen beide landen beoogt, gunstig
ontvangen.
De regering van de satelliet-staat Tsjechoslowakije is op haar beurt voor het Kremlin
onbetrouwbaar gebleken. De voorzitter van de ministerraad, Zapotocky, de
oud-minister Vladomir Clementis en andere functionarissen werden beschuldigd een
samenzwering te hebben georganiseerd met als doel in de communistische partij het
heft in handen te krijgen en terug te keren tot de weg van het kapitalisme. Om een
grondige zuivering toe te passen was de Rus Zorin, die bij de omwenteling van 1948
een rol had gespeeld, te Praag gekomen, weldra gevolgd door Beria, lid van het
politieke bureau te Moskou, met 76 specialisten, die zich om het oppertoezicht uit
te oefenen, in de verschillende ministeries hebben genesteld. Sinds 1950 zijn 169.544
leden uit de partij gestoten. Vele kopstukken werden gearresteerd, Clementis is
ondergedoken en tenslotte opgespoord en het lot van Gottwald, die als niet volkomen
zuiver wordt beschouwd - heeft hij niet tijdig zijn schoonzoon Clementis
gewaarschuwd? - hangt aan een zijden draad, ondanks zijn schijnbare gedweeheid.
Ook in Italië is een crisis in de communistische partij uitgebroken. Twee voorname
communistische leden van het parlement, Aldo Cucchi en Valdo Magnani hebben
een actie-comité opgericht om de eenheid en onafhankelijkheid van de
arbeidersbeweging in Italië, vrij van Russische overheersing, tot stand te brengen.
Onmiddellijk verwierven zij aanhang bij topfiguren uit de partij. Het Kremlin achtte
het nodig Togliatti, die in de Sovjet-Unie een 'rustkuur' onderging, naar zijn vaderland
te laten terugkeren om orde te stellen in de zaken van de partij.
In Engeland heeft Churchill zijn best gedaan de Labour-regering ten val te brengen.
In herhaalde stormaanvallen, bestaande in het indienen van moties van wantrouwen,
bracht hij de regering-Attlee op het randje van de afgrond. Zijn eerste motie trachtte
de doorvoering van de nationalisatie der staalindustrie, die 15 Februari haar beslag
kreeg, te verhinderen. Zij werd met 10 stemmen meerderheid (308 tegen 298)
verworpen. De tweede aanval was gericht op het beleid omtrent de vleesvoorziening.
De Argentijnse regering bedong te hoge
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prijzen voor de vleesleveranties zodat de invoer van Argentijns vlees was stopgezet,
met het gevolg, dat de Britse huisvrouw ternauwernood het toch reeds karig
vleesrantsoen zich kon verschaffen. Deze motie werd met acht stemmen meerderheid
verworpen. Een derde motie tegen het wanbeleid en de geldverspilling der regering,
die millioenen gestoken had in het telen van aardnoten, zonder evenwaardig resultaat,
onderging hetzelfde lot.
De vierde aanval betrof de nalatigheid in de defensie. Churchill beschuldigde de
regering, dat zij na de oorlog vele nog bruikbare wapens had vernietigd, dat zij niet
in staat was gebleken atoombommen te fabriceren en dat zij niet voldoende
medewerkte aan de opbouw van een Europees leger. De regering bleef echter met
21 stemmen in de meerderheid.
Meer succes behaalde de oude staatsman, toen hij de nationale gevoelens ten
opzichte van de Britse oogappel, de vloot, prikkelde. Attlee had meegedeeld, dat tot
opperbevelhebber van de Atlantische vloot voor de verbindingswegen een
Amerikaanse admiraal, Fechteler, zou benoemd worden. Dit ontlokte aan Churchill
de wrange vraag: 'Was geen enkele Britse admiraal kundig genoeg? Niemand kan
zeggen, dat ik de V. St. vijandig gezind ben, maar ik geloof niet, dat ons land zo diep
had behoeven te zinken op het gebied van nederigheid'.

Nederland
Nadat de heer Stikker zijn informatorische opdracht om te onderzoeken of er
mogelijkheid bestond een kabinet te vormen, dat geacht mag worden het vertrouwen
van het Parlement te genieten, had vervuld, belastte H.M. de Koningin de heren
Drees en Van Schaik met de taak een dergelijk kabinet samen te stellen. Het feit, dat
de eerstgenoemde minister-president was en de tweede de formateur van het
aftredende kabinet was geweest, wees er op, dat de oplossing zou gezocht worden
in een reconstructie van het bestaande ministerie. Dit vermoeden werd nog versterkt,
toen de heer Drees publiekelijk mededeelde, dat de formatie van een nieuw kabinet
niet zo dringend was als het vaststellen van een program voor de toekomstige regering,
hetgeen totdusver niet als de taak van een demissionair kabinet werd beschouwd. De
formateurs meenden echter deze weg te moeten inslaan, omdat een rapport over
defensie, bezuiniging en betalingsbalans, waarover aan de Sociaal-Economische
Raad advies was gevraagd, was binnengekomen. Eerst wanneer men het over de
grote lijnen van de verschillende te nemen maatregelen eens zal zijn, zullen de
persoons-kwesties in verband met de kabinetsformatie nader bezien worden. Welk
kabinet ook gevormd zou worden, het zou met deze problemen te maken krijgen en
het was het beste de zaken zo keurig mogelijk aan de eventuele opvolger over te
doen. Volgens deze richtlijnen werd gehandeld. Het program werd opgesteld en de
formateurs gingen op zoek naar personen, die bereid waren er aan mee te werken.
En dat op een zo breed mogelijke basis. Voor het ministerschap van Verkeer en
Waterstaat werd aangezocht de heer Staf, lid van de C.H.U., die na
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kort beraad het aanbod afwees, omdat hij in zijn functie van Directeur-generaal van
Landbouw in de huidige omstandigheden moeilijk kon gemist worden. Om minister
Stikker in zijn positie te versterken, werd aan de liberaal Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer de positie aangeboden van minister zonder portefeuille van Buitenlandse
Zaken. Ook deze maakte bezwaar om reden, dat hij als vertegenwoordiger in de
Defensieraad van het Atlantisch Pact beter deze ondergeschikte positie kon behouden
dan dat hij als verantwoordelijk minister in Londen zou moeten optreden.
Er restte nog een mogelijkheid, zij het een kleine, om de anti-revolutionaire partij
in de regering te brengen. Met dit doel werden besprekingen gevoerd met W. de
Gaay Fortman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, die echter de hem aangeboden
portefeuille afwees. De reden, waarom de drie aangezochte personen, die als
vertegenwoordigers der drie kleine partijen, ofwel van de zgn. 'Derde Macht' zouden
kunnen gelden, een ministerszetel weigerden, moet gezocht worden in het bezwaar,
dat deze middenpartijen er niets voor voelen de volle verantwoordelijkheid te dragen
voor een buiten hen om kant en klaar opgesteld impopulair program, dat zij, als
franje, voorgelegd zouden krijgen. Volgens een mededeling van het socialistische
blad 'Het Parool' moet er in verband met de defensie een extra bedrag van ongeveer
1100 millioen beschikbaar komen. De middelen zouden gevonden moeten worden
in een beperking van het verbruik, nl. van de consumptie van 3 tot 5%, en in beperking
van de investeringen met een percentage liggend tussen 10 en 20%. De kleine partijen,
die de oppositie vormden, zijn er niet voor te vinden om wat het demissionair kabinet
bedisseld heeft, klakkeloos over te nemen. Mr Oud voelde meer voor een 'nationaal'
kabinet, waarin ook de 'derde macht' evenredig vertegenwoordigd zou zijn. Hij vond
het best, als een krachtig sociaal gebouw werd opgetrokken, maar, indien men geen
rekening hield met de economische mogelijkheden, zou zulk een gebouw als een
kaartenhuis ineenstorten. 'Men zal moeten doen wat men kan, doch niet wat
onmogelijk of gevaarlijk is'. Zo heeft zich de fout gewroken om zonder ruggespraak
met de leiders der kleine partijen een program te ontwerpen voor een regering op
brede basis. Na drie weken van onvruchtbaar werk hebben de beide formateurs aan
H.M. de Koningin ontheffing verzocht van hun opdracht. Zonder talmen heeft daarop
H.M. de katholieke oud-minister Mr M.P.L. Steenberghe opgedragen een kabinet te
vormen, 'dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten'.
Er was wel niemand of hij voelde zich gerust over het slagen van deze derde
formateur. Zakelijk begon Mr Steenberghe de fractievoorzitters der vijf partijen te
raadplegen. Daarna hield hij besprekingen met de demissionaire ministers, die de
leiding hadden in de sociaal-economische politiek. Vervolgens stelde hij een voorlopig
program op, waarvan hij verwachtte, dat de partijen het konden onderschrijven.
Aanvankelijk scheen de instemming van alle partijen verzekerd. Alleen de
anti-revolutionairen vonden dat de voor hen bestemde portefeuilles te inhoudsloos
waren en dat zij aldus tot de bijlopers zouden gerekend
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worden. De P.v.d.A. toonde neiging tot medewerking en Dr Drees zou als minister
van sociale zaken en vice-voorzitter van de ministerraad optreden. Vermoedelijk
onder druk van het N.V.V. eiste toen de P.v.d.A. een meer gedetailleerde omschrijving
van de plannen op economisch-sociaal gebied, waartegen de formateur bezwaren
had, omdat hij zich enige vrijheid wenste voor te behouden in een tijd, die maatregelen
vraagt, welke men van te voren onmogelijk alle kan voorzien. Deze kwestie werd
24 Februari besproken tussen de fractieleider van de P.v.d.A., de heer Burger en de
formateur. Nog dezelfde avond verzocht Mr Steenberghe aan H.M. van zijn opdracht
ontheven te worden. Het meest verbaasd over deze stap toonde zich de P.v.d.A. en
haar blad het 'Vrije Volk' stelde de vraag, of de formateur niet al te voortvarend was
opgetreden. Maar Steenberghe wenste klaarblijkelijk niet van de weg, die hij zich
gekozen had af te wijken. Des te minder omdat, indien hij met de P.v.d.A. aan het
marchanderen ging, hij met de andere partijen, waarmede hij reeds tot een oplossing
was gekomen, moeilijkheden zou krijgen. Aldus de beschouwing van 'De Maasbode'.
Na de gebruikelijke consultaties met de fractieleiders, thans de kleinere partijen het
eerst, en dus Mr Romme het laatst, kreeg deze na een langdurig onderhoud met H.M.
de opdracht te informeren, welke mogelijkheden er zijn tot de vorming van een
kabinet. Dat hij vooral het oog zal richten op de mogelijkheid van een kabinet op
brede basis, staat wel vast, na zovele herhaalde uitlatingen op dit punt.
1-3-'51
K.J.D.

België
De Belgische politiek werd in de laatste maanden beheerst door de noodzakelijkheid
om het land weerbaar te maken tegen een dreigende aanval uit het Oosten. Het is
een gelukkig feit dat alle politieke leiders, behalve de communistische, de overtuiging
zijn toegedaan dat deze weerbaarheid zich in het kader van onze internationale
verbintenissen onbetwistbaar opdringt. Zelfs over de omvang van de militaire
inspanning die wij ons moeten getroosten zijn C.V.P., socialistische en liberale
voormannen het eens. Als alléén de C.V.P.-leden het ontwerp met een diensttijd van
24 maanden zullen goedkeuren dan is de reden daarvoor te vinden in meningsverschil
over de modaliteiten van uitvoering. Bepaaldelijk wensen socialisten en liberalen
dat de regering alle vrijstellingen van dienst in vredestijd zal stopzetten, de
gezondheidscriteria zal verscherpen en een beroep zal doen op vrouwelijke
vrijwilligers.
Dit is hetgeen wij kunnen vaststellen bij het einde van de algemene beschouwingen
over de diensttijd van 24 maanden. Men zou zich evenwel vergissen als men uit het
feit dat de standpunten van de socialist Spaak en van de liberaal Devèze identiek
waren, de conclusie zou trekken dat liberalen en socialisten practisch dezelfde houding
aannemen tegenover de militaire vraagstukken. Het is zeker een verrassing dat
laatstgenoemden om bijkomstige overwegingen nl. een eigen inzicht inzake
vrijstellingen van dienst en inzake vrouwelijk
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volontariaat, voor de eerste maal sinds vele jaren, 's lands verdediging niet willen
steunen. Er is geen enkele verklaring of verontschuldiging te vinden, ook niet in
onhandigheid van de regering of in gebrek aan tegemoetkoming van harentwege
tegenover de oppositie, om de volteface van de liberalen te verklaren.
Wat de socialisten betreft moet men ook nu niet de bestendige invloed
onderschatten van de anti-militaristische traditie, vooral in de lagere kaders. De
campagne die door de socialistische jongeren tegen de 24-maanden wordt gevoerd
heeft dezelfde psychologische inslag als destijds rond het symbool van het gebroken
geweer. Zij berust op een innerlijke af keer van alles wat militair is, zonder dat men
in die kringen eigenlijk over de grond zelf van de militaire inspanning redeneert. In
het Parlement zijn evenwel daarover in tegenstelling met vroegere militaire debatten,
weinig echo's gehoord.
Men moet de vraag stellen of er in de houding van de regering geen aanleiding is
te vinden zo niet om het negatief standpunt van socialisten en liberalen goed te praten
(het is niet goed te praten) dan toch om het in de ogen van de openbare mening
aanvaardbaar te maken. Ontwijfelbaar had de regering in het meest nationale vraagstuk
dat zich voor een land kan stellen van meetaf meer rechtstreeks de oppositie bij haar
bekommernissen kunnen betrekken. Zij had dit kunnen doen buiten het uiteraard
begrensd kader van de parlementaire commissies die elk al te uitsluitend gericht zijn
op vraagstukken die een enkel ministerieel departement betreffen. Nog vooraleer zij
de termijn van 24 maanden had vastgesteld, had de regering het hele vraagstuk van
onze militaire, economische en morele weerbaarheid in de schoot van een comité
waarin de drie nationale partijen waren vertegenwoordigd moeten laten onderzoeken.
Men heeft tijdens het debat in de Kamer over de 24 maanden-dienst en de nieuwe
dienstplichtwet, al te zeer de indruk gehad dat men hoofdzakelijk de technici van het
Ministerie van Landsverdediging aan het werk heeft gelaten. Dat heeft zeker de taak
van de oppositie zeer vergemakkelijkt en een goede verdediging van de ontwerpen
bemoeilijkt. De regering had b.v. door een verruiming van het begrip militaire dienst
de nuttige plaats kunnen aanwijzen waartoe sommige vrijgestelden van dienst of
physisch minder geschikten in het kader van de burgerlijke bescherming zullen
worden opgeroepen. Zij zou in ruime mate voldoening hebben kunnen geven aan de
opposanten die het vrouwenvoluntariaat wensen, wanneer zij in het debat zelf over
de militaire dienst toelichting had kunnen geven over de verschillende taken die door
de vrouwen in het civiele leven in tijd van oorlog zullen worden vervuld en over het
approximatief aantal dat daartoe zal zijn vereist. Tegelijkertijd had ook de regering,
nogmaals in samenwerking met de oppositie, van meetaf kunnen vastleggen hoe zij
de exceptionele winsten, die uit de bewapenings-economie voor sommigen zullen
voortvloeien, zou belasten, met het oog op een billijke verdeling van lasten en baten.
Met dat alles komt de regering vrij laat en naar het ons voorkomt niet zozeer wegens
de complexiteit van de vraagstukken als wel omdat men in sommige kringen van de
meerderheid liefst met deze fiscale maatregelen zo laat

Streven. Jaargang 4

85
mogelijk voor de dag komt en omdat men inzake civiele bescherming te traag aan
het werk is gegaan. Men kan zelfs de vraag stellen of het wel nodig was de
dienstplichtwet grondig om te vormen zoals de regering dat deed. Gewis had de op
5 September 1946 opgerichte Gemengde Militaire Commissie in haar besluiten van
26 Februari 1948 daartoe besloten, gewis diende er orde gebracht in de 26 wetten en
besluiten die tot heden deze stof regelden, maar men had door sommige wijzigingen
daaraan hetzelfde resultaat kunnen bereiken, vlugger kunnen te werk gaan en minder
argwaan gewekt bij de oppositie.
Tactisch ook had dhr. Pholien, toen hij eenmaal, naar ons oordeel te vroeg, tot de
24 maanden had besloten en dit besluit had bekend gemaakt, enige concessie in petto
moeten hebben voor de dag dat de oppositie eenparig en publiek de noodzakelijkheid
en de omvang van onze militaire inspanning aanvaardde. Wij herhalen het: men heeft
de zaken al te zeer uit een begrensd technisch militair oogpunt bekeken en niet genoeg
in het licht van zijn politieke weerslag. Want het is onbetwistbaar een der grondvesten
van de morele weerbaarheid dat de verlenging van de militaire dienstplicht door de
drie nationale partijen wordt aanvaard.
Deze begrensdheid van inzicht van de regering Pholien, deze tekortkomingen als
u wilt, (te wijten vooral aan de zwakke persoonlijkheid van de eerste-minister, aan
het gemis aan politieke ervaring bij de Minister van Landsverdediging en aan ruime
visie en zin voor coördinatie bij sommige ministers die op sleutelposities staan)
hadden de oppositie niet mogen beletten zich bij de definitieve stemming van de
regering af te scheiden.
Niemand kan ook de oppositie bijvallen, wanneer zij het politiek verantwoordelijk
hoofd van ons leger, de Minister van Landsverdediging, in de ogen van het land
zoekt te discrediteren. De twee interpellaties die, kennelijk met deze bedoeling, tegen
de persoon zelf van Kolonel De Greef door de socialistische woordvoerders Hoyaux
en Bohy in de Kamer werden gehouden, misten hun doel. Zij laten toch bij veel
burgers een vage en trouwens onrechtvaardige indruk bestaan, dat de hogere leiding
van ons leger een nest is van misbruiken en persoonlijk eer- en winstbejag. Die indruk
treft bovendien tezelfdertijd alle gezagvoerders in dit land en niet in het minst de
parlementaire vertegenwoordigers die spijtig genoeg andermaal daarin een deel van
hun prestige verliezen. Vooral is dit ongelukkig nu alles er op gericht moet zijn om
het vertrouwen te winnen van de burgers voor hen die het land door de zware
moeilijkheden die de vrijwaring van de vrede meebrengt, moeten leiden.
A. Vanhaverbeke
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Forum
Doorbraak der Eenheid1)
De oude alledaagse volkswijsheid zag de menselijke persoonlijkheid weerspiegeld
in zijn concrete vriendschapsneigingen en sprak dit uit in het 'spreekwoordelijk'
geworden gezegde: zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Men
kan de mens natuurlijk ook weerspiegeld zien in andere levensuitingen, b.v. in de
begrippen die hij zich vormt omtrent de grote realiteiten waarmede hij als mens te
maken heeft: God, Christus, Kerk, wereld, maatschappij, vaderland, gezin, beroep,
zichzelf: zeg mij wat gij van God denkt en ik zal u zeggen wie gij zijt, etc.
Dr Cornelissen is niet alleen een hevig eenheidsminnaar, maar het juist begrip van
'eenheid' lijkt hem ook zó ingrijpend in en bepalend voor de menselijke levenshouding,
dat hij als motto boven een verhandeling over eenheid ietwat uitdagend de woorden
plaatst: zeg mij wat gij van eenheid denkt en ik zal u zeggen wie gij zijt.
Dit motto maakt het de bespreker niet gemakkelijk. Neemt hij het over, dan is
iedere opmerking aangaande het eenheidsbegrip, dat Dr Cornelissen in zijn boek
ontwikkelt, eo ipso een opmerking aangaande de persoon van Dr Cornelissen. Neemt
hij het niet over, dan wekt hij de indruk minder waarde te hechten aan het juist begrip
van eenheid dan Dr Cornelissen doet. Wij zullen desondanks trachten in volgende
bespreking een middenstelling in te nemen: enerzijds slechts de zaak en niet de
persoon van de schrijver in onze kritiek te betrekken, - anderzijds het eminent belang
van een juist eenheidsbegrip ten volle te beamen.
De studie die Dr Cornelissen op verzoek van het Bestuur van de Katholieke
Jeugdbeweging geschreven heeft - eerste van een verhoopte serie publicaties - is nu
eens een boek, dat wij niet genoeg aan alle ontwikkelde landgenoten, katholieken
én niet-katholieken, kunnen aanbevelen. Reeds het onderwerp zelf, Eenheid en
Doorbraak, is van meer dan gewone actualiteit. Wie ook maar enigermate contact
heeft met de huidige gedachtenwereld op het gebied van politiek, sociale organisatie,
onderwijs, jeugd- vorming, enz., weet dat de na-oorlogse doorbraak-mentaliteit
waarlijk niet met de distributiebescheiden zo ongeveer verdwenen is. En zeer terecht
ziet Dr Cornelissen het ontstaan en voortbestaan van deze mentaliteit gegrondvest
op een bepaald begrip van eenheid. Want 'eenheid is het spilbegrip waar alles om
draait' (p. 5).
Bovendien weet schr. zijn belangrijk onderwerp op een belangrijke wijze te
behandelen. Hij bekent zich volmondig tot het intellectualisme, 'doch dan echt,
verantwoord gebruik van de rede' (p. 6) en zijn dringende en niet zelden dwingende
redeneringen boeien van het begin tot het einde. Hij beheerst zijn materie en hij
beheerst zijn gedachten, en - niet de geringste verdienste voor een schrijver! - hij
heeft de gave om deze helder, suggestief en geestig tot ons over te brengen. Licht
kan men de lectuur van deze 137 bladzijden bezwaarlijk noemen. Maar de inspanning
die gevraagd wordt wekt een verstandelijke interesse, die ze toch ook weer
ontspannend maakt. De soms wat agressieve toon, het radicale

1) Dr A.J.M. Cornelissen, Eenheid en Doorbraak. Sint Joris-Librije-Uitgevery, Den Haag; De
Fontein, Utrecht, 1950, X-137 pp.
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optreden voor de rechten der waarheid, de klappen die manmoedig en zonder aanzien
des persoons naar links en rechts worden uitgedeeld, zij komen telkens op het
geschikte moment bij wijze van geestelijke kamferinjectie de aarzelende hartslag
van de vermoeid rakende lezer versterken.
Wij zouden eigenlijk gaarne hele passages uit dit merkwaardig boek willen citeren;
maar dit verlangen zwicht voor de evidentie van het dubbele nadeel dat hieraan
noodzakelijkerwijze zou aankleven: de bespreking zou veel te lang worden en wij
zouden onze lezers aan de bekoring blootstellen het boek zelf verder maar ongelezen
te laten: juist het tegenovergestelde van wat wij beögen. Ziehier derhalve een
summiere weergave van de inhoud.
Het eerste wat te doen stond, was natuurlijk een uiteenzetting te geven van wat
'eenheid' eigenlijk is, om daaraan de doorbraak-mentaliteit te kunnen toetsen. Dan
moest de valse eenheidsconceptie van het Liberalisme worden geschilderd met alle
funeste gevolgen van dien. Vervolgens diende te worden aangetoond, dat de huidige
anti-liberale propagandisten van eenheid en doorbraak onbewust en onbedoeld 'de
vrienden van hun vijanden zijn' (p. 49): Neo-Liberalen. Ja, dat ook bij de hedendaagse
Katholieken het Liberalisme en de liberale eenheidsvisie nog lang niet overwonnen
zijn: hoeveel opvattingen en praktijken, die nog een duidelijk liberaal stempel dragen.
Volgen enige praktische conclusies, voornamelijk met het oog op het katholiek
organisatieleven en bijzonder de Katholieke Jeugdbeweging; en ten slotte het
paradoxale besluit: 'geen eenheid, doch wel doorbraak' en 'eenheid, en dus geen
doorbraak' (p. 133): 'de innerlijke vrijwording van de tijdgeest moet nog volgen,
nadat wij ons organisatorisch als volksdeel naast de anderen een plaats in de
Nederlandse gemeenschap hebben veroverd.... en daarbij heeft bovenal de Katholieke
jeugd met al haar organen een roeping te vervullen' (p. 134).
Tegen deze achtergrond van hoge waardering moeten wij nu ook eerlijkheidshalve
enige aanmerkingen plaatsen. Het hoofdstuk, dat ons eigenlijk het minst heeft
bevredigd, was helaas niet het minst fundamentele, namelijk 'Wat is eenheid?'. Het
wil ons voorkomen dat dit kernbegrip dieper moet worden doorgedacht. Wat Dr
Cornelissen erover zegt moge zakelijk gelden voor de 'onvolmaakte' eenheid, die in
haar eenheid noodzakelijk 'samengesteldheid' bergt, het gaat niet op voor de eenheid
als 'zuivere zijnsvolmaaktheid', van waaruit toch alle onvolmaakte eenheid wijsgerig
begrepen moet worden. Vandaar waarschijnlijk de enigszins verwarde beschouwingen
over de verhouding tussen eenheid en verscheidenheid: 'beide begrippen sluiten
elkaar als zodanig uit' (p. 20) en toch is 'eenheid zonder verscheidenheid onbestaanbaar
en ondenkbaar, evengoed als verscheidenheid zonder eenheid' (p. 17) en moet er
'eenheid in en door de verscheidenheid' zijn (p. 18); 'eenheid is het tegendeel van
verscheidenheid' (p. 19), maar verscheidenheid is toch 'een voorwaarde' voor eenheid
(p. 19) en de eenheid 'veronderstelt' verscheidenheid (p. 20). Dit alles past niet
helemaal bij de zuivere denkstijl, waarop schr. in zijn boek terecht zo herhaaldelijk
aandringt.
Geen wonder dat somwijlen, in de overigens voortreffelijke kenschetsing en
weerlegging van de liberale en neo-liberale eenheidsopvatting, iets van dit vlekje op
de zuivere denkstijl doorwerkt. O.i. is ook de tegenstelling werkelijk een vorm van
eenheid, anders kon ze immers nooit meer overwonnen worden en kon er van een
'doorbraak der eenheid' (p. 137) geen sprake zijn; alleen indien een der termen van
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ware alle eenheid uitgesloten. Om wat wij bedoelen te illustreren aan een concreet
voorbeeld: is het alleen maar waar dat, als de Protestant er naar streeft om beter
Protestant te zijn en de Katholiek er naar streeft om beter Katholiek te zijn, een
dergelijke groei in eigen godsdienstige overtuiging en geloofsbeleving 'betekent, dat
beide confessies van elkander afgroeien, wat het tegendeel van een toenadering is'
(p. 65)? Is het niet tevens waar, dat de Protestant die bona fide leeft volgens zijn
godsdienstige overtuiging en doet wat zijn geweten hem voorschrijft, in Christus
meer één is met ons Katholieken dan een 'slecht Protestant'? De bedoeling van Dr
Cornelissen is duidelijk, de zuivere denkstijl en formulering laat echter te wensen
over.
Ten slotte: wij vinden het jammer, dat, waar de katholieke eenheidsvisie zulk een
wezenlijke rol speelt in het probleem van 'Eenheid en Doorbraak', het hele boek niet
meer theologisch is geöriënteerd. Over de verhouding, de eenheid in tegenstelling
(die hier beneden nooit helemaal overwonnen wordt) van genade en gevallen natuur,
van Kerk en wereld, van priester en leek, van godsdienstig en profaan, van religie
en cultuur, ware in verband met dit probleem vanuit theologisch gezichtspunt nog
zo veel te zeggen.
Maar wellicht loopt ons ongeduld op de toekomst vooruit: dit boek is immers
uitdrukkelijk bedoeld als het eerste van een reeks. En in ieder geval is het een hoogst
waardevolle eersteling en doet het ons verlangend uitzien naar meer. Het prachtige
werkprogram, dat Dr Cornelissen aan het einde van zijn studie ter verwezenlijking
voorhoudt aan onze katholieke jeugd, onderschrijven wij volkomen: 'Het oude moet
met het nieuwe worden aangevuld en vervolmaakt. Bracht de feitelijke toestand
destijds mee, dat de emancipatie meer gericht was op eigen beveiliging, op afweer
tegen gevaren van buiten en dat de vrijwording meer werd gezien als een loswording,
thans moet de richting worden omgelegd. Binnen de beveiligende omheining van
onze organisaties moet een eigen stijl worden aangekweekt, niet om deze enkel voor
de huisgenoten des geloofs te cultiveren, maar om hem uit te dragen naar buiten....
Nieuwe stijl is herstel van de idee en het ideaal der ware eenheid in eigen leven en
in het leven onzer organisaties om zo de doorbraak der ware eenheid mogelijk te
maken. In deze zin formuleren wij de conclusie van dit geschrift over eenheid en
doorbraak als: doorbraak der eenheid' (p. 136 v.).
Dr F. Malmberg S.J.

Twee werken over Parapsychologie
Het feit, dat het werk van F.J. Tolsma1) reeds een salto mortale op de deurmat maakt
- door n.l. op de omslag te verklaren dat de parapsychologie een wetenschap is, die
zich bezighoudt met die verschijnselen, welke wij bovennatuurlijk plegen te noemen
- kan niet als waardemeter ervan gelden. Wel is deze uitspraak te meer verwonderlijk,
waar het hier een visie vanuit positief-Christelijk standpunt betreft.
Een voordeel van dit standpunt is de critische houding van de schrijver t.a.v. de
wetenschappelijke waarde der parapsychologie. Het is bovendien een verdienste het
parapsychologisch domein zo breed mogelijk op te vatten en bv. ook het vérzien bij
zwangerschap en de astrologie te bespreken.
1) F.J. TOLSMA, De Parapsychologie - Bosch en Keuning, Baarn, 1950, 306 pp., 12 foto's,
geb. f 5,90.
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Twee werken over Parapsychologie
Het feit, dat het werk van F.J. Tolsma1) reeds een salto mortale op de deurmat maakt
- door n.l. op de omslag te verklaren dat de parapsychologie een wetenschap is, die
zich bezighoudt met die verschijnselen, welke wij bovennatuurlijk plegen te noemen
- kan niet als waardemeter ervan gelden. Wel is deze uitspraak te meer verwonderlijk,
waar het hier een visie vanuit positief-Christelijk standpunt betreft.
Een voordeel van dit standpunt is de critische houding van de schrijver t.a.v. de
wetenschappelijke waarde der parapsychologie. Het is bovendien een verdienste het
parapsychologisch domein zo breed mogelijk op te vatten en bv. ook het vérzien bij
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Een nadeel van deze positief-Christelijke houding is het Protestant-Bijbels
standpunt, waardoor dit werk tevens een

1) F.J. TOLSMA, De Parapsychologie - Bosch en Keuning, Baarn, 1950, 306 pp., 12 foto's,
geb. f 5,90.
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apologetische tint krijgt. En deze apologetische tendenz komt om de hoek kijken in
een niet geheel exacte weergave van het Rooms-Katholieke standpunt.
Zo kent de schrijver aan het spiritisme geen enkele realiteitswaarde toe en hij tracht
zijn standpunt te versterken door te zeggen: 'Het is dan ook geen wonder, dat de
Rooms-Katholieke Kerk het spiritisme voor haar leden verbiedt' (p. 37). Hier dient
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het spiritisme in de practische vorm van
séances en het spiritisme als theoretische mogelijkheid van contact tussen overledenen
en levenden. Het eerste is door de R.K. Kerk verboden wegens het daaraan klevende
gevaar, het tweede wordt niet alleen niet veroordeeld, maar zelfs uitdrukkelijk
aanvaard voor de zaligen in de hemel. Dit laatste wordt (op p. 23) door de schrijver
ook impliciet toegegeven. Bij de bespreking van de invloed der levenden op het lot
der zielen in het vagevuur kiest de schrijver helaas zulk een terminologie, dat hij
voedsel geeft aan de Lutheraanse (valse) ironie 'So bald das Geld im Kasten klingt,
die Seele aus dem Fegfeuer springt'.
Een geheel onjuist standpunt neemt de schrijver in bij de bespreking van wonderen
en stigmatisaties. Op p. 100 staat het volgende fraais te lezen: 'Uit de geschiedenis
der geneeskunde en vooral der kwakzalverij zijn voldoende analoge voorbeelden
bekend van genezingen.... Zeer bekend is immers de bedevaartplaats Lourdes, het
Rooms-Katholieke centrum, waar een aantal wonderbaarlijke genezingen tot stand
zouden zijn gekomen'. Als Tolsma zich eerst was gaan overtuigen van de ernst en
de deskundigheid, waarmee een uitgelezen staf van artsen te Lourdes elke genezing
onderzoekt, dan zou hij deze kwakzalverige zinnen wel niet geschreven hebben.
Wat de schrijver eigenlijk dwars zit is het feit, dat de stigmatisaties door velen als
een wonder worden beschouwd en dat zodoende daarin een bevestiging van de
Rooms-Katholieke leer moet worden gezien. Bij het kiezen van voorbeelden bepaalt
hij zich tot twee gestigmatiseerden van de laatste honderd jaren nl. Anna Louise
Lateau en Theresia Neumann; hij motiveert zijn keuze door te zeggen, dat hij de
oudere geschiedenissen niet alle even betrouwbaar acht. Maar waarom kiest hij uit
de laatste eeuw juist twee gestigmatiseerden, omtrent wie de Kerk geen standpunt
heeft ingenomen, terwijl hij toch duidelijk die Katholieken wil treffen, die geloven
in het bovennatuurlijk karakter van deze stigmatisaties?
De H. Gemma Galgani staat nog dichter bij ons dan Anna Louise Lateau; omtrent
haar heeft de Kerk wel een standpunt ingenomen en over haar levensgeschiedenis
zijn we uitvoerig ingelicht. Het treft ons dan ook bijzonder pijnlijk, dat de schrijver
(die ongetwijfeld zeer slecht is ingelicht) meent te moeten zeggen: 'Het is zo
interessant dat bij gestigmatiseerden, voor zover wij in het bezit zijn van hun
uitvoerige levensgeschiedenis, steeds sprake is van een hysterisch-neurotische
ontwikkeling'. Als de schrijver zijn critische houding consequent had volgehouden
zou hij toch op de gedachte moeten zijn gekomen, dat men de termen hysterie en
neurose niet zo maar op alle phenomenologisch verwant schijnende gevallen kan
toepassen. Via de psychoanalyse (conversieverschijnselen) en de psychosomatische
geneeskunde (orgaan-neurosen) tracht hij een analogie-bewijs op te bouwen voor de
genese der stigmatisatie. Een analogie zonder meer biedt echter niet voldoende
innerlijke logische noodzakelijkheid om tot een echte klaarblijkelijkheid of een echt
bewijs te komen.
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De ware reden waarom de schrijver het bovennatuurlijk karakter aan alle
stigmatisaties wil ontzeggen, ligt in zijn godsdienstige opvattingen. Aan zijn
ontkenning dat de gemeenschap met Christus een realisering in het lichaam nodig
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heeft (beweert de R.K. Kerk, dat zij dit wel nodig heeft?) en zijn bevestiging, dat
deze gemeenschap haar volledige vervulling vindt in de liefde tot God en de naaste
(wij kunnen het met hem eens zijn onder deze restrictie, dat een volledige vervulling
heel bijzondere eisen stelt t.a.v. de aard dezer liefde) voegt hij venijnig toe: '....deze
gemeenschaps-verhouding heeft niet de minste behoefte aan een openbaring in
lichamelijk neurotische verschijnselen, evenmin als ze behoefte heeft aan een
demonstratief Farizeïsch gebed op de hoeken van de straten'.
Verder spreekt de schrijver in dit verband nog van machtsbeleving en scheefgroei
der persoonlijkheid van de gestigmatiseerde. Het is duidelijk, dat hier het gevaar van
beroepsmisvorming, waaraan een psychiater bloot staat, in het spel is.
Geeft de schrijver enerzijds blijk van een agressieve houding t.o.v. het
Rooms-Katholicisme, anderzijds staat hij afwijzend tegenover elke poging om de
parapsychologie als verklaring van Bijbelse gebeurtenissen en Protestantse opvattingen
te zien. Waar hij de Bijbel verdedigt, daar verdedigt hij ook een grondpijler van het
Katholicisme; doch de schrijver tracht verdere conclusies te voorkomen door aan de
Katholieken de juiste opvatting van 'wonder' te ontzeggen (pp. 282 en 283).
Dit boek bevat dus de gevaarlijke tendenz om onder een wetenschappelijke vlag
een godsdienstig-apologetische lading binnen te smokkelen. (Dit gevaar is trouwens
tamelijk inhaerent aan een bespreking der parapsychologie, omdat deze wetenschap
de gehele mens in al zijn aspecten raakt).
Het is jammer, dat op een dergelijke wijze afbreuk wordt gedaan aan de objectieve
waarde van dit boek, dat overigens wel verdiensten heeft. Een der hoofdverdiensten
is, dat er een hoofdstuk is ingelast over 'De Wijsgerige achtergronden der
Parapsychologie'. Hier is de schrijver op zijn best. Nadat hij allerlei systemen vanaf
materialistisch monisme tot psychisch monisme op hun aanpassing aan de
parapsychologische feiten heeft getoetst, komt hij tot de conclusie, dat dit slechts
aanleiding geeft tot hoogst verwrongen constructies, welke weinig meer betekenis
kunnen hebben dan een dogmatisch systeem, dat geen wortels heeft in de levende
werkelijkheid. Het meeste perspectief biedt volgens hem nog de
wisselwerkingstheoriei (tussen materie en psyche) en hiermee sluit hij aan bij de
meest aanvaardbare hedendaagse psychologische opvattingen.
Het laatste hoofdstuk handelt over de 'Betekenis en toekomst der Parapsychologie'.
Onzes inziens legt de schrijver hier een onjuiste maatstaf aan door deze wetenschap
te taxeren naar haar practische bruikbaarheid in het dagelijks leven.
***
In het Novembernummer 1950 (p. 205 ss) hebben wij reeds een artikeltje gewijd
aan een boek van G. Zorab. Hier volgt een korte bespreking van een ander werk van
dezelfde schrijver, Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie2).
Wie verwacht, dat hier de parapsychologie enig licht zal doen schijnen over het
opstandingsverhaal van Jesus, komt bedrogen uit. Het heldere licht der theologie
wordt onder de korenmaat geplaatst en een schijnsel, dat niet toelaat scherpe trekken
te onderscheiden, wordt er voor in de plaats geschoven.
Van Zorab, de secretaris van de Studievereniging voor Psychical Research (de
Engelse naam voor Parapsychologisch Onderzoek) hadden wij niet verwacht, dat hij
zich zou bezondigen aan een dergelijke voorbarige publicatie. De
2) G. ZORAB, Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie. - 's Gravenhage, H.P.
Leopold, 1949, 207 pp., geb. f 7,90.
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parapsychologie verkeert nog in een stadium, waarin al te veel van haar aspecten om
verklaring vragen dan dat zij zelf reeds zou kunnen dienen tot verklaring van een
probleem met zulk een diepgang, om vang en consequenties. Principieel gezien zal
de parapsychologie het opstandingsprobleem nooit kunnen verklaren omdat dit
probleem op bovennatuurlijk niveau ligt.
De voorzichtige mededeling, dat hier wordt aangegeven 'hoe de opstanding zich
kan hebben voorgedaan en wat de discipelen van Jesus kunnen hebben ervaren' (op
pag. 21 staat de geslaagde drukfout '....de gegevens, welke eventueel uit Paulus'
mededelingen zouden kunnen kunnen worden gedistilleerd...') suggereert de koper,
dat hier een poging wordt gedaan om licht te werpen op de natuur, zoals die dient
tot fundament voor de bovennatuur. Doch de betekenis van de opengelaten
potentialiteit is slechts dat het mogelijk blijft, dat de parapsychologische hypothese
eventueel nog eens het veld zal moeten ruimen voor een juistere precisering of
verklaring op natuurlijke basis zoals de Theorie der mythologische ontwikkeling, de
Pathologische verklaringstheorie en de Schijndood-theorie het veld hebben moeten
ruimen. Aan een bovennatuurlijke verklaring wordt echter door de schrijver, die van
theologische kennis gespeend is, alle levensvatbaarheid ontzegd. Ofschoon Zorab
zegt het als een nadeel te voelen, dat hij een dergelijk onderwerp als niet-theoloog
moet belichten, prijst hij zich toch gelukkig om dit gebrek aan kennis, door welk
gebrek volgens hem religieuze vooroordelen en dogmatische gebondenheid worden
voorkomen. Die houding doet des te vreemder aan, waar Zorab in zijn slotwoord
toch van de theologen, die dit probleem behandelen, eist, dat ze in de parapsychologie
werkelijk doorknede onderzoekers zijn.
En afgezien van de vraag of hij al dan niet weet waarin die dogmatische
'gebondenheid' bestaat, geeft hij in elk geval blijk van vooroordelen t.a.v. de theologie
en bepaald t.a.v. de exegese. Waar Zorab niet schijnt gebonden te zijn door een
bepaalde dogmatiek, daar verkeert hij volgens zijn eigen beginselen, toch in de beste
conditie om dit exegetisch onderzoek in alle eerlijkheid te doen, al was het maar om
een beter inzicht te krijgen in de exegese zelf. Hij is bij de keuze van zijn literatuur
echter zeer selectief te werk gegaan; theologen schijnen voor hem alleen maar
Anglicaanse en Protestantse, en dan nog bij voorkeur van de vrijzinnige richting, te
kunnen zijn.
En dan nog gaat hij met grote vooroordelen te werk. Hij wil een bepaalde
voorstelling van het opstandingsverhaal uitkristalliseren om daarna deze voorstelling
te vergelijken met parallel verschijnselen. Daargelaten dat zelfs de uitkomst van die
vergelijking niet bevredigt, bereikt hij ook die bepaalde voorstelling van het
opstandingsverhaal slechts door verkeerde vertalingen, verkeerde interpretaties en
insinuaties, latius-hos-conclusies en vooral willekeurige toepassingen van de
historische critiek. Naast andere scheve voorstellingen beoogt hij vooral de lezer het
denkbeeld op te dringen, dat het begraven lichaam van Christus niet hetzelfde lichaam
was als datgene, waarmee hij na zijn dood aan zijn leerlingen verscheen (wij spreken
na de verrijzenis van het 'verheerlijkte' lichaam van Christus, doch dat bedoelt de
schrijver niet; hij wil het 'sterfelijk' lichaam van Christus elders laten rusten en een
ander 'lichaam' laten verschijnen), want, mocht dit wel zo zijn, dan weet Zorab met
zijn parapsychologische gegevens geen weg meer in dit probleem.
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Zolang de schrijver op zijn eigen domein blijft is hij een meester, doch zodra hij
zich op theologisch c.q. exegetisch terrein begeeft, faalt hij. (Hij weet zelfs geen weg
met het elementaire Bijbelse begrip 'broeder des Heren').
De zinsnede (p. 190) '....dat, zon-
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der de zeer speciale omstandigheden, waaronder de apostelen verkeerden, en hun
zeer bijzondere mentale instelling, zij naar alle waarschijnlijkheid aan de door hen
geschouwde Christophaniën een geheel andere verklaring zouden hebben gegeven',
kunnen wij mutatis mutandis ad hominem toepassen op de schrijver zelf.
Om aan te tonen, dat zulk een boek ook goede gevolgen kan hebben, laten we
enkele citaten volgen, die ook buiten het tekstverband hun volle betekenis behouden.
'Kunnen er inderdaad gevallen worden aangehaald, waarbij moeilijk anders kan
worden geconcludeerd dan dat wij daarbij te maken hebben met werkelijke
verschijningen, met werkelijke manifestaties van overleden personen, zodat wel moet
worden aangenomen, dat dergelijke waarnemingen van gestorvenen niet het gevolg
waren van b.v. een sterk ontwikkelde verbeelding, bedriegelijke practijken of wel
van waanvoorstellingen aan een ziekelijk brein ontsproten? Wij menen van wel' (p.
97).
'Aan de hand van dit materiaal werd het al spoedig duidelijk, dat het zo algemeen
verbreide geloof aan verschijningen en manifestaties van stervenden en overledenen
een reëele grondslag bezat en niet zo maar los in de lucht hing. Het bleek, dat wij
hier met bepaalde realiteiten te doen hebben, die niet langer door een verachtelijk
schouderophalen kunnen worden genegeerd' (p. 98).
'Gezien de ervaringen, die men bij goed geconstateerde verschijningen van
gestorvenen heeft opgedaan, kan de mogelijkheidi, ja zelfs de waarschijnlijkheid,
dat aan de resurrectie-ideeën der apostelen een objectieve doden-verschijning ten
grondslag moet liggen, niet langer worden ontkend' (p. 123).
A. Schrijnemakers

Professor Gustaaf Verriest † 16 Januari 1951
Gustaaf Verriest werd in 1880 geboren in de stad die vrijwel geheel zijn leven het
terrein van zijn arbeid zou zijn: Leuven.
Reeds gedurende zijn collegejaren openbaarde zich zijn liefde voor de wetenschap,
maar ook zijn belangstelling voor alle vormen van cultuur. Aan de Leuvense
Universiteit studeerde hij eerst in de biologie, later ging hij over naar de
ingenieursopleiding en in beide faculteiten legde hij schitterende examens af.
Verriest behaalde het doctoraat in de wis- en natuurkunde en alhoewel hij in de
eerste plaats ingenieur was, behield hij steeds een grote voorliefde voor de zuivere
wiskunde. Deze wetenschap zal dan ook het grootste gedeelte van zijn leven in beslag
nemen.
Niemand zal het verwonderen, dat deze zeer begaafde leerling, gevormd door
meesters als Baron Charles de la Vallée-Poussin, Minkowski, Klein, Hilbert, Poincaré
en Darboux, zich een grote naam verwierf in het oplossen van de moeilijkste
wiskundige problemen.
Eenmaal hoogleraar aan de Leuvense Alma Mater, verschijnen er verschillende
belangrijke bijdragen van zijn hand: een studie over de theorie van Galois, over de
ideaaltheorie, over de niet-Euclidische meetkunde. Tot de beoefening van deze takken
der wiskunde in België heeft Verriest de eerste stoot gegeven. Met zijn buitengewoon
scherpe geest slaagde hij er in, deze uiterst moeilijke wetenschappen zó helder voor
te stellen aan zijn studenten, dat de meesten gaarne bekennen dat de cursussen van
Professor Verriest voor hen een openbaring zijn geweest.

Streven. Jaargang 4

Maar niet alleen voor de zeldzame

Streven. Jaargang 4

93
beoefenaars van de zuivere wiskunde deed hij eersterangs werk. Twintig jaar geleden
verscheen Leçons de Mathématiques générales, een standaardwerk voor allen die op
de hoogte wensen te komen van de differentiaal- en integraalrekening zonder de
candidatuur in de wiskunde te volgen. Het is een boek dat, alhoewel gericht op de
praktijk, toch streng wiskundig is opgebouwd.
Vulgarisatiewerkjes, zoals Vier Voordrachten over Wiskunde spraken een nog
ruimer publiek aan en werden dan ook zeer geapprecieerd.
Dit alles zou reeds volstaan om een mensenleven te vullen. Prof. Verriest meende
echter dat hij hiermee zijn taak nog niet had volbracht. De neef van Hugo Verriest
voelde zich verplicht om mede te werken aan de vervlaamsing van de Leuvense
Hogeschool in 1931.
Zijn doel was de vorming van een Vlaamse katholieke intellectuele elite. Dit was
wel het voornaamste streven van zijn leven; eerst als lid van de Vlaamse leergangen
te Leuven, later als secretaris van het consultatief Comité voor de Vervlaamsing van
de Universiteit, tenslotte als stichter van de Vereniging der Vlaamse Professoren.
Deze wiskundige, die bovendien een waar humanist was: die de meeste Europese
talen kon lezen en spreken, die op geen enkel gebied van wetenschap, kunst of
literatuur een vreemdeling was, die ook bovenal een groot Vlaming was, verdient
onze warme bewondering en eerbiedige hulde.
God schenke hem de eeuwige rust. F. Bertiau, Assistent aan de Universiteit van
Leuven.

Boekbespreking
Godsdienst
Dom Gaspard LEFEBVRE, O.S.B. Le Christ, vie de l'Eglise. - Editions
de la Vigne, Brugge, 1949, 200 pp., Fr. 50.
Dit werkje biedt ons een zeer mooie uiteenzetting over de Kerk als grondslag van
het geestelijk leven. Schr. heeft het beste van de Katholieke Traditie weten samen
te bundelen en houdt zijn betoog in een sobere vaste lijn, die het boek zeer bruikbaar
maakt, zowel voor de studie als voor de overweging. Zijn behandeling van de drie
evangelische raden verdient alle lof, om de leer en de levenswijsheid die ze bevat.
De lezing wordt vergemakkelijkt door een fijn verzorgde druk.
J. Beyer.
Mgr K. CRUYSBERGHS, Christus en zijn Priester. - 't Groeit,
Antwerpen, 1949, 270 pp.
Bij de eerste druk schreef A. Ampe S.J. over deze degelijke en vrome 'dogmatische
retraite' een vrij genuanceerde, lovende recensie (Streven, XIII (1945-46) p. 303.
Nu de geestelijkheid meer en meer een eigen priesterlijke spiritualiteit betracht,
is de waarde van dit boek nog aanzienlijk gestegen.
J. Hoing
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Anselmus STOLZ O.S.B., De christelijke ascese. Uit het ital. vert. door
T. Welms. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel. 1950, 198 pp., f 4,90.
Dom Stolz werd geboren in 1900 en stierf in 1942 als theologie-professor in de abdij
San Anselmo te Rome. Zijn theologie, gevoed uit Sint Thomas, toont bovendien een
eigen trek van de theologie der 20e eeuw, nl. de terugkeer tot de Vaders. De rijkste
vruchten van zijn vaderstudie en tevens zijn meest oorspronkelijke werken vormen
zijn 'Theologie der Mystik' en 'L'ascesi cristiana'. Beide boeken gaan niet uit van te
voren opgestelde scherpe definities. Een
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precisering van het onderscheid tussen ascese en mystiek zal men bij Dom Stolz niet
gauw vinden. Het lijkt dat hij in de mystiek meer de innerlijke opgang der ziel ziet
en in de ascese vooral de gehele vorm van het leven die in dienst staat van deze
opgang, waarbij de nadruk valt op het verlaten der wereld. In de plaats van een
definitie gaan beide werken uit van een beeld waarin het wezen van mystiek en ascese
het meest sprekend ligt uitgedrukt. Bij de mystiek is dat de terugkeer naar het paradijs,
bij de ascese het totale verlaten der wereld in het woestijnleven van de kluizenaar.
Van hier uit worden dan ook de andere vormen van ascetisch leven beschreven en
wordt gesproken over de asceet als navolger van Christus, als martelaar als Christus'
soldaat en als apostel, en worden de praktijken van stilzwijgen, gebed en bijbellezing
belicht. Het geheel is kloosterlijk, maar boezemt toch iedereen eerbied in door zijn
stoere mannelijkheid. Het moge iedereen, ook den christen in de wereld, leren dat
het verlaten van haar een algemeen christelijk ideaal is, en dat het uiterlijke verlaten
innerlijk moet worden nagevolgd door hen die in de wereld blijven, juist in al hun
serieuze werk aan haar gestalte die voorbijgaat.
P. Schoonenberg
Pierre HAMON, Le signe du pain ou la montée de l'Offertoire. - Editions
Siloë, Parijs; Editions Universitaires, Brussel, 1950, 254 pp., 13
buitentekstplaten, Fr. 122.
Dit boek is het getuigenis van een groep studenten aan de Sorbonne en van een aantal
meisjes-gidsen; het wil een poging zijn de mensen het heilig Mysterie van de mis te
doen ervaren in hun moderne, dagelijkse leven. Wijn en brood zijn het symbool van
dat leven. In de gave van brood en wijn biedt de gelovige zijn ganse leven aan God
ten offer.
Het boek werd zeer eenvoudig ingedeeld: elk hoofdstuk bevat een aspect van het
menselijk leven: brood en wijn, symbool van de Kerk, symbool van het menselijk
lichaam, symbool van de natuur.... enz. De bedoeling van de schrijver was: 'een
schets aan te bieden'. Het boek is dan ook eerder een rijke verzameling van materiaal,
geen uitgewerkte lessen. Het zijn teksten uit de H. Schrift, gedichten, frappante
gezegden, gebeurtenissen uit de ervaring. Het boek is een overvloedige en inspirerende
bron. De ontwikkeling der christelijke levenshouding vanaf de Didache, over de
Vaders en St Thomas tot aan Claudel en Peguy wordt er in behandeld; er is sprake
in van arbeid en spel, poëzie en paleontologie, individu en gemeenschap.
In zijn inleiding spreekt schrijver van 'faire choc' tegenover de sleur van het
alledaagse; vandaar dat enkele bladzijden wel wat op een vuurwerk gaan gelijken.
Wie materiaal zoekt om de zin van de heilige mis te illustreren, zal in dit boek
zeer veel vinden aan concrete gegevens en aan inspirerende visie.
Brood en wijn zijn een symbool van de mens die zich schenkt aan zijn God. Het
rijk-geschakeerde menselijk aspect van deze overgave werd in het volle licht gesteld,
het zich verliezen van al dat menselijke in God werd soms verwaarloosd.
F. Vandenbussche
Peter LIPPERT, S.J., Der Mensch Job redet mit Gott. - Verlag Ars Sacra.
Josef Müller, München, 1950, 304 pp., ing. DM. 8, geb. DM. 10.80.
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Eindelijk een heruitgave van Lippert's meesterwerk! Voorzeker, wij kennen de
bezwaren tegen Lippert, die tegenwoordig in het door de oorlog totaal ontnuchterde
Duitsland weerklinken: heerlijk proza, maar sentimenteel, pessimistisch en
hyper-individualistisch. Dat is allemaal voor een deel waar. Maar 'they take many
things to make a pudding'! Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, ook in het heiligenkoor.
Er is trouwens in ons genadeleven het intieme drama van elke mens. Wij allen staan
voor God, als Job, in onze berooide en besmeurde naaktheid van onbenulligheid,
kleinheid en zondigheid, en van ons voortdurend verzet tegen de totale overgave aan
de stem van de genade. 'Uit de diepten roep ik tot U, Heer!' Voor religieus gezonde
zielen zijn sommige hoofdstukken van dit werk onvergetelijk. En men leze het niet
in vertaling. Dit boek is niet
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te vertalen, want de Duitse taal en woordenschat beschikt over sommige zwaardere
registers, zonder welke dit massieve orgelspel iets te ijl en te leeg moet klinken.
F. Fransen
P. Valentinus MOREL, O.F.M.CAP., De Dogmaverklaring van de
lichamelijke tenhemelopneming van Maria. - Franciscaanse Standaard,
Brugge, 1950, 24 pp., Fr. 7,50.
Op de dag van de plechtige dogmaverklaring van Maria's Tenhemelopname heeft de
Kerk ons bij monde van de Paus veel geleerd. Niet alleen ontvingen wij de
Apostolische Constitutie 'Munificentissimus Deus', waarin de dogmaverklaring vervat
was, maar ook het gebed van de Paus, de speciaal voor die gelegenheid samengestelde
tekst voor de pauselijke Mis, de toespraak van de Paus tot het volk na de Mis, en de
dag daarop tot de kardinalen en bisschoppen. Deze teksten zijn over 't algemeen voor
een leek niet onmiddellijk en makkelijk te verstaan. De verdienste van dit werkje is
juist hierin gelegen, dat het alles, wat de Kerk ons op die dag te zeggen had, op
heldere, overzichtelijke en verstaanbare wijze voorstelt.
P. Fransen
Jean VIEUJEAN, L'essence du christianisme et de l'esprit chrétien
(Religion et Vie nr 2); Jean VIEUJEAN, Les défigurations de la religion chrétienne (Religion
et Vie nr 3). - A.C.J.B. Leuven, 1949, 80 pp., Fr. 18 (ieder deeltje).
'Pour la culture religieuse des laïcs'. Deze zeer goede brochures beantwoorden precies
aan hetgeen zij beloven. Men leest ze vlot en met vrucht. Als ervaren K.A.-proost
weet schr. voor de degelijke godsdienstige vorming van zijn universiteitsstudenten
rekening te houden met hun mentaliteit en hun geestelijke noden; met hun beperkte
vrije uren, en zelfs met hun finantiële mogelijkheden.
J. Hoing
M. PHILIPON, O.P., Le sens de l'Eternel. - Desclée De Brouwer,
Parijs-Brugge, z.j., 144 pp.
Een kostbaar boekje wordt ons hier aangeboden. 'Vivre: c'est croire, c'est aimer, c'est
souffrir, c'est mou- rir, mais pour se survivre et s'éterniser en Dieu'.
Het antwoord op deze fundamentele vragen blijft enigszins 'principieel'. Kon het
ook anders in zo'n kort bestek? Men laten zich echter niet misleiden. Wie de tekst
aandachtig leest en overweegt begrijpt vlug dat de helderheid en scherpte van de
begrippen hier niet te danken zijn aan een simplistische probleemstelling, maar de
heerlijke vrucht zijn van soliede kennis met opvallende vaardigheid uitgedrukt.
J. Hoing
Prêtres au service de l'Evangile. Revue: 'Evangéliser', numéro spécial
(nr 19); 16 études par L. CHARLIER et d'autres. - La Penseé Catholique,
Luik, 1949, 200 pp.
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'Aider les prêtres a redécouvrir toute une série d'aspects de notre sa- cerdoce considéré
principalement sous les formes variées où il s'excerce'. Hiermee wordt voldoende
het standpunt en de inhoud van deze zestien bijdragen aangekondigd. Men verwachte
niet op de eerste plaats een akademische en exhaustief-doordachte uiteenzetting.
Hier wordt veeleer een loyale en competente poging gedaan om de bezielende
elementen, uit de vele zijns - en arbeidsvoorwaarden van de saeculiere geestelijkheid,
concreet en aanmoedigend naar voren te brengen.
Iedere priester zal deze bescheiden 'Somme de Pastorale' (Mgr Himmer) met vrucht
kunnen lezen. Voor hem is dit boek bedoeld. Maar ook de geïnteresseerde leek wordt
hier een zeer toegankelijke gelegenheid geboden om het verheven ideaal van zijn
priesters, en hun verregaande verantwoordelijkheidszin in de zielzorg, van-binnen-uit
te leren kennen en waarderen.
J. Hoing
Ronald KNOX, The Gospel in slow Motion. - Sheed and Ward, Londen,
1950, X-182 pp., Fr. 78.
Na zijn vertraagde film over de mis en het credo, projecteert Mgr Knox thans het
evangelie. De titel kan hij eigenlijk niet verantwoorden, zegt hij.

Streven. Jaargang 4

96
En inderdaad wordt niet alleen het hele evangelie niet geprojecteerd, doch het is ook
niet alles evangelie wat hier onder ogen gebracht wordt. Don Bosco b.v. zal toch wel
verwonderd zijn in het evangelie terecht te komen. Doch de techniek van deze preken
voor pensionaatsmeisjes is wel degelijk de vertraagde film-techniek. Mgr Knox weet
telkens weer iets nieuws te belichten en op een onverwachte en verrassende manier.
De bijbelvertaler kan de gewijde teksten doen leven, weliswaar niet met de wijding
van een Guardini, maar zoveel dichter bij het dagelijkse leven. Hij doet de H. Schrift
verstaan en beminnen.
E. Vandenbussche
Mgr Ronald KNOX, De mis voor de lens. Vert. uit het Engels. - Sheed
and Ward, Antwerpen, 1949, 140 pp., ing. Fr. 48, geb. Fr. 68.
Dertien preken gehouden gedurende de oorlog voor geëvacueerde schoolmeisjes.
Gehoor en omstandigheden eisten een opbeurende, opgewekte, zeer directe toon.
Ook de inhoud is, gewild, zeer subjectief. Zo ontwikkelt schr. heel de Mis door, als
een thema, deze gedachte van Mgr R. Hugh Benson: de mis is bepaald een religieuze
dans (p.19). Zo worden de collecta's opgevat 'als een stel telegrammen, ter ere van
de gelegenheid aan God almachtig gestuurd' (p. 42). En wil U ook weten waarom
de priester buigt bij de 'Sanctus'? 'Uit nederigheid? Nu, niet uit nederigheid dit keer.
Zelfs helemaal niet uit eerbied. Hij buigt, nu hij bij de deur van de hemelse tempel
gekomen is, en neemt een kijkje door het sleutelgat' (p. 100). - Voor de vertaler was
het zeker geen kleine moeite om deze en dgl. uitlatingen in het nederlands om te
denken.
Verder zal men toegeven dat de Mis niet in haar geheel werd behandeld. Preek XI
pas bereikt de Consecratie. Preek XIII gaat 'van Pater-Noster tot Ite Missa est' - 'Over
de Communie zelf hoef ik niet te spreken' zegt hij dan (p. 135). 'Het Ite Missa est is
voor een gezelschap het sein om op te stappen. Wat mijn persoon betreft is deze
preek zo'n sein. Aanstaande Zondag zal ik er niet meer wezen...' Handig, aardig,
maar daarmee eindigt het onderwerp 'en queue de poisson'.
Het boek in zijn geheel is o.i. als dusdanig niet bruikbaar als commentaar of als
handleiding. Toch betekent het een verrijking. De stellingname van Mgr Knox
tegenover de H. Mis als concreet gebeuren in het dagelijks leven, zijn methode - aan
onze volksaard aangepast - vele diepvrome en tevens leuke gezegden, practische
wenken voor het gebed en het inwendig leven, dat alles is van blijvende waarde.
Daarom alleen reeds moesten wij deze Nederlandse vertaling bezitten.
J. Hoing
Het Spectrum-missaal Latijn en Nederlands - Uitgave van 'Het Spectrum'
te Utrecht, 1950, 1776 pag. f 15, f 17, f 21, f 29,50.
Aan dit uitgesproken Nederlands Missaal is door Het Spectrum wel de uiterste zorg
besteed, zowel wat de uiterlijke verschijning als de inhoud betreft. De toevoeging
van de verzen uit de H. Schrift bij Offertorium en Communio verhogen in belangrijke
mate de intrinsieke waarde van het geheel. Bijzonder geslaagd mag ook de indeling
genoemd worden, waarbij de verwijzingen tot een minimum beperkt bleven.
Th.v.D.
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Card. James GIBBONS, Het geloof onzer vaderen. 6e uitg. opnieuw
bewerkt door Dr Isaias ONINGS, O.F.M. (Tolle Lege. Bijdragen tot de
eenheid der Kerk). - Van Rossum, Utrecht; Zonnewende, Kortrijk, 1950,
372 pp., ing. Fr. 72, popul. edit. Fr. 38.
Het Amerikaanse The Faith of our Fathers bestaat sinds vijf-en-zeventig jaar; meer
dan twee millioen exemplaren vonden de weg naar het publiek. Vrij spoedig verscheen
een Nederlandse bewerking, die tot in 1932 werd herdrukt. Doch voortdurend diende
alles te worden herzien. Naar de 130e Amerikaanse uitgave, deed Dr. Isaias Onings,
in opdracht van de redactie van 'Tolle Lege' het werk nog eens over.
Het boek was ontstaan uit voordrachten voor een gemengd gehoor. Het bevat dan
ook de allereenvoudigste catechese, zakelijk en helder,
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hoofdzakelijk op de praktijk gericht en met een bijzondere aandacht voor de
twistvragen of eventuele aanvallen op de Katholieke Kerk. Zo goed als los van elke
speculatieve theologie, behandelt het de Heilige Kerk, haar leven en haar geschiedenis,
de Sacramenten.
Juist om zijn praktische geest verdient het boek een bijzondere aanbeveling. Wie
de uitgebreide inhoud wil overzien, raadplege het alphabetisch register; ieder van
ons kan, in zulk encyclopedisch geworden verzamelwerk, heel veel leren.
Em. Janssen
Jean DANIéLOU, Advent, translated by Rosemary Sheed. - Sheed and
Ward, Londen, 1950, 181 pp., Fr. 78.
De titel van dit boekje is wellicht misleidend. Het gaat niet over de voorbereidingstijd
van Kerstmis, doch over het missioneringsprobleem, 'het wachten nl. van de Kerk,
tot alle naties verzameld worden in Hem, die eens het vlees aannam uit één van
Abraham's dochters' (29).
De inleiding schetst de inzet van het probleem: moet men pessimistisch in de
andere godsdiensten het afwijkende onderstrepen, of integendeel, optimistisch, de
voorbereidings-momenten op het Christendom in hen op de voorgrond plaatsen? De
auteur meent dat de andere godsdiensten voorbereiden op Christus: dit blijkt uit de
heilsgeschiedenis. De 'eerste voorlopers' Abraham en Melchisedech staan tegenover
elkaar als de dragers van twee 'verbonden': het Hebreeuwse en het 'natuurlijke'. In
elke godsdienst ziet S. daarenboven drie andere 'laatste' voorlopers aan het werk: de
Doper, de engelen, Maria. Ten slotte krijgt de missionering haar echte zin door het
Kruis en door de Hemelvaart van Christus, de 'profeet'.
P. Daniélou's geest is volledig gevormd naar de Vaders. Van deze grote leermeesters
der Kerk neemt hij echter niet alleen de soliede vroomheid over, maar tevens hun
theologische en vooral exegetische methodes. Men vraagt zich af of deze methodes,
en deze 'archaische theologie', waarvan men onlangs gewaagde, onze moderne
katholieken nog aanspreken. Voor de Kerkvaders, vooral voor diegenen die het spoor
van Origenes volgen, is de Schriftuur slechts een aanknopingspunt voor theologische
bespiegelingen; nooit hebben ze de bedoeling gehad de juiste zin van Gods Woord
'ex mente auctoris' op te sporen. Het wil ons voorkomen, dat men precies dat opsporen
van de echte betekenis der Schrift aan moderne katholieken niet mag onthouden.
Wegens zijn exegetische instelling zijn veel beweringen van P. Daniélou niet vrij
van extravaganties: overdrijvingen, haastige gelijkschakelingen, losse redeneringen
op woordassociaties. - In sommige gevallen imiteert de auteur de vrijheid van de
Kerkvaders in het aanhalen van teksten: de formule 'de ééngeborene geven' is niet
Paulinisch, maar Johanneïsch (Jo. 3, 16; 42); eveneens staat het woord over 'de man
naar Gods hart' niet in de 'Psalmen' maar in 1 Sam. 13, 14 (76). - Voor een groot
aantal beweringen zou men Daniélou's woord zelf kunnen citeren: 'We moeten leren
ons te houden aan de waarheid, ook als ze hard is' (60): liever dan aan de willekeurige
constructies, moet een katholiek in deze tijd zich houden aan de juiste interpretatie
van de geïnspireerde teksten.
J. De Frame
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Mary PERKINS, Mind the Baby! - Sheed and Ward, Londen, 1950, 122
pp., geb. Fr. 54.
Een moeder is voortdurend bezig met haar kindje. En als haar aandacht even wordt
afgeleid van haar lieveling, zal deze er wel voor zorgen dat aan die onduldbare
verstrooidheid dadelijk een einde komt. De tactiek is eenvoudig: een glas van de
tafel stoten of een huilpartij inzetten of beide samen. Maar een christelijke moeder
is ook bezig met God. Het lijkt wel een probleem met twee zo geheel verschillende
dingen bezig te zijn, maar het is geen probleem meer voor Mary Perkins. De dagelijkse
bezigheden van haar lieve Thomas Edmund (en hoe fijn beschrijft zij die!) doen haar
steeds denken aan God uit wiens handen zij dit heerlijke geschenk heeft ontvangen.
Wellicht kan het u vreemd toeschijnen, dat een moeder mediteert over het H. Doopsel
bij een badkuip, maar wanneer gij
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'Mind the Baby' hebt gelezen, zult gij er heel anders over denken.
Een boekje waar moeders gewoon dol op zullen zijn en dat ook door de vaders
meer dan eens zal worden gelezen. Een keurige uitgave in handig formaat.
J. Talloen

Theologie, philosophie en psychologie
L. DENIS, S.J., Elementa theologiae dogmaticae. Tractatus De Vera
Religione; tractatus De Ecclesia Christi. 2de uitg. - Zech et fils, 's
Gravenbrakel, 1950, 240 pp.
Dit handboek, bestemd voor de Congolese Seminaristen van het Groot Seminarie
van Mayidi in Belgisch Congo, is van het beste gehalte. Typografisch werd er met
succes naar gestreefd de stof zo overzichtelijk mogelijk in zijn geledingen en
onderverdelingen voor te stellen, zodat reeds bij de eerste aanblik de tekst begint te
leven. Vragenlijsten voor repetitieoefeningen, de met zorg gekozen bibliographie na
iedere thesis en een systematische index aan het einde van het boek verhogen er de
paedagogische waarde van.
Het tractaat De Vera Religione, samen met de Introductio generalis in Theologiam
neemt nog geen 80 bladzijden in beslag. Het tractaat over De Kerk lijkt ons bijzonder
goed geslaagd. De bewijsvoering is gevarieerd: achtereenvolgens worden 't feit van
de Kerk als moreel mirakel, het historisch argument en a-priori redeneringen
uiteengezet. De argumentering is critisch verantwoord en, zo de tegenstrijdige
meningen niet steeds uitvoerig weerlegd worden (ik denk b.v. aan de eschatologische
interpretie van het Regnum Dei), dan is toch de positieve behandeling steeds volledig
en bovendien, zonder dat daarom persoonlijke visies ontbreken, steeds in
overeenstemming met de meest veilige en algemeen gehouden leer.
Het is een handboek, dat ongetwijfeld zeer veel diensten bewijzen zal.
J. van Torre
Dr Th. TANGELDER M.S.C., Sacramenten en volkgebruiken. Een
proeve van praktische missie-aanpassing. - Bussum, Paul Brand, 1950
(Bijdragen van het Missiol. Inst. der R.K. Univ. te Nijmegen, 2). 205 blz.
f 7,90.
In het eerste hoofdstuk behandelt de schrijver het wezen, de actualiteit, de bewerker
en de beginselen van de aanpassing. In het 2e en 3e hoofdstuk behandelt hij de
Javaanse adats-gebruiken, die met het Sacrament van het Doopsel en de Eucharistie
in verband gebracht kunnen worden. Hier legt hij zijn practische voorstellen voor.
Aan 't slot van het 2e en 3e hoofdstuk vat hij zijn betoog samen in de vorm van een
prettige beschrijving van een echt Javaans katholiek leven in verband met de viering
van het Doopsel en de Eucharistie.
Het boek is geen definitief aanpassingsprogram. Op pag. 42 zegt schrijver zeer
bescheiden: 'Om niet verkeerd begrepen te worden, leggen wij er de nadruk op, dat
wij niet menen een definitief aanpassingsplan te hebben opgesteld. We hopen slechts
dat onze voorstellen bruikbaar zijn en laten de mogelijkheid open tot discussie. Mocht
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deze arbeid aanleiding worden tot gedachtenwisseling en rijper inzicht, dan is onze
opzet wezenlijk geslaagd'. Welnu naar onze mening kunnen we zeggen, dat heel veel
van zijn voorstellen zeer aanvaardbaar zijn, en we zijn er van overtuigd, dat dit werk
aanleiding zal worden tot gedachtenwisseling en rijper inzicht, zodat we kunnen
concluderen, dat de opzet van de schrijver wezenlijk geslaagd is.
Sommige voorstellen echter zijn gezien de veranderde toestand van het Javaanse
volksleven moeilijk te aanvaarden.
H. Haripranata
Die leibliche Himmelfahrt Mariens, Theologische Beitrage zum Neuen Dogma im Dienste der Seelsorge, herausgegeben von Professoren der
Philos. Theolog. Hochschule St. Georgen, - Verlag Josef Knecht,
Carolusdruckerei, Frankfurt a.M., 1950, 148 pp., DM. 4.
Van alle kanten vragen leek en priester naar een zakelijke uiteenzetting van hun
geloof in Maria's Ten hemelopneming. In deze behoefte hebben de professoren van
de theologische faculteit van Frankfurt willen
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voorzien. Zonder de minste aanspraak op nodeloze originaliteit, behandelt elke
specialist het hem toegewezen aspect van dit dogma in het licht van de hedendaagse
theologische wetenschap. De meest vruchtbare beschouwingen zijn wel die van O.
Semmelroth, door verscheidene van zijn collega's trouwens overgenomen. Maria is
het oerbeeld, het type van de Kerk, de Nieuwe Eva, en aldus de 'Moeder van alle
levenden' in Christus, en dit allereerst door haar geloof. Zij was de eerste, die door
haar gelovende aanvaarding, de Verlosser voor Haar zelf ontving, en daarom in
zekere zin ook voor al de anderen. Zij is dus ook de eerste in wie de Verlossing reeds
nu, in en door Christus, ten volle werkelijkheid werd in haar glorieuze Hemelvaart.
P. Fransen
Johannes BRINKTRINE, Die Heilige Messe. Verlag Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 1950, 3. verbesserte Auflage. 367 pp., 9,60 D.M.
Bij het verschijnen van de eerste druk in 1931 schreef pater J.A. Jungmann S.J. een
uitvoerige bespreking in Zeitschrift für Katholische Theologie 56 (1932) 95-101. J.
Brinktrine voelde zich genoodzaakt in het voorwoord van de 2e druk (1934) een
korte verantwoording aangaande zijn opvattingen te schrijven. Deze derde druk heeft
veel, vooral aan feitenmateriaal, te danken aan de Italiaanse uitgave, welke pater G.
Sölch O.P. verzorgde.
Het hoofdbezwaar, dat wij tegen deze studie hebben, komt in het kort hierop neer:
de schrijver beschouwt de Mis te zeer als een bouwwerk, dat met van te voren
afgemeten stenen uit een blokkendoos is opgericht. Iedere steen wordt nauwkeurig
beschreven en van elk onderdeel wordt aangetoond, hoe keurig het sluit en past. Op
uitstekende wijze laat de schrijver zien, hoe midden in de Canon de Consecratie als
een toppunt staat, van waaruit alles op symmetrische wijze langs twee hellingen
uitstroomt. De geest der late Middeleeuwen, waaruit deze laatste ontwikkeling van
de Canon is voortgekomen, is ook de geest van J. Brinktrine. Hij houdt te veel van
indelingen en onderverdelingen, zodat men weinig krijgt te zien van de levende zich
aan geen keurig afgemeten vakjes storende geschiedenis van de Misliturgie.
Ook in deze derde druk blijft de schrijver zijn oorspronkelijke opvatting getrouw,
dat 'die eucharistische Konsekration' begint met het Orate fratres et eindigt vlak vóór
de voorbereidingsgebeden der H. Communie, zodat hij met het werkelijk
geschiedkundig afgeronde geheel, dat Canon genoemd wordt niet goed raad weet.
Veel kennis van de Liturgie is werkelijk niet nodig om in te zien, dat de schrijver
zijn persoonlijke vondst door dik en dun halsstarrig blijft verdedigen.
Toch is Johannes Brinktrine een groot geleerde in de Liturgiewetenschap, die
ontzaggelijk veel weet. Het is daarom niet te verwonderen, dat zijn werk over de Mis
een derde druk beleeft, want het bevat zeer veel wetenswaardigheden en kostbare
détails. Deze 3e druk geeft een nieuw hoofdstuk over de deelname van het volk aan
het H. Offer volgens de encycliek 'Mediator Dei et hominum', wat echter ook weer
te schematisch is.
H. Schmidt
Jean HELLé: Wonderen. - J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik,
1950. 283 pp., f 4,90 en f 5,90.
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Wat moet men van 't wonder geloven? Op deze vraag tracht Jean Hellé antwoord te
geven. Hij doet dit door reportages. Achtereenvolgens maakt men kennis met Therese
Neu-mann, A.K. Emmerick, de Pastoor van Ars, Lourdes en Banneux. Een hoofdstuk
over simulanten en wonderdoeners stelt ons in staat het echte nog scherper van het
valse te onderscheiden. De schrijver geeft de feiten. Hij doet dit interessant en boeiend
en slaagt er - vooral bij de Pastoor van Ars - in, ons voor het ware wonder stil te
maken.
Zoals gezegd, het boek is een relaas van feiten en geen dogmatische verhandeling.
Wel probeert de schrijver ons in een voor en nawoord (het wonder in ons) op enigszins
theologische manier tegenover het mirakel te plaatsen. Deze passages zijn beslist
zwak. Een goede dogmatische uitleg van het wonder in het begin en als ondergrond
zou heel dit boek op hoger plan hebben gebracht en ook de wonderlijke gebeurtenissen
die worden beschreven in een ander licht heb-
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ben geplaatst. Het is jammer, dat de schrijver voor deze ondergrond niet voldoende
georiënteerd is. Mogen de uitgevers ons voortaan de sensatie- omslagen besparen
waarmee men boeken als 'Satan' en dit op lugubere manier tracht te illustreren.
J. de R.
Prof. A. JANSSEN, Gij zult niet doden (Keurreeks van het Davidsfonds
nr 43). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 226 pp., ing. Fr. 50, geb. Fr. 70.
De bekende Professor aan de Leuvense Universiteit bereikt hier metterdaad het doel
van het Davidsfonds, waarvan hij de proost is, door aan zijn volk een heldere
uiteenzetting te verschaffen van alom besproken problemen, welke verband houden
met het vijfde gebod. Men zal in Vlaanderen geen zo eenvoudige en nochtans
uitstekend gedocumenteerde vulgarisatie vinden over de onderwerpen die hier worden
aangeraakt. Na de bespreking van enkele algemene beginselen volgen vlot geschreven
hoofdstukjes over: euthanasie, doden van idioten en krankzinnigen, vruchtafdrijving,
zelfverdediging, doodstraf, oorlog, dienstweigering, zelfmoord, zelfopoffering,
gevaarlijke beroepen. Men volgt overal gemakkelijk de redenering van de schrijver
die met de lezer schijnt te denken, zonder hem nochtans te vermoeien. Een goede
aanwinst voor de keurreeks van het Davidsfonds.
A. Snoeck
Dr J. van der STAP, Progressiviteit en andere tendenzen. Voorwoord
van Abbé Luc. J. LEFEVRE, dir. van de revue 'La Pensée Catholique'. Foreholte, Voorhout, 1950, 104 pp., f 2.50.
In het hedendaagse katholieke Frankrijk doen bepaalde apostolaats- methoden en
daaraan ten grondslag liggende wijsgerige en theologische ideeën opgeld, welke hier
in het algemeen gekenschetst worden als 'progressief'. Zij hebben ook buiten Frankrijk
invloed, tot in Nederland toe. Daarom wil schr. de gevaren van deze stroming aan
het Nederlandse publiek bekend maken. Nu geloven wij inderdaad dat er in deze
ideeën gevaren schuilen (maar ook heel wat meer dan gevaren), en wel niet alleen
het gevaar van alles wat nieuw is maar ook dat van een eenzijdige klemtoon op
bepaalde visies. Wij juichen dus toe dat Dr van der Stap het Nederlandse publiek
een goede voorlichting wil geven. Maar wij betreuren het daarom des te erger, dat
wij de uitvoering van dit besluit als volkomen mislukt moeten kwalificeren. Dit
allermeest door een totaal gemis aan het vermogen om naar zijn auteurs te luisteren
en zich eerst in hun gedachtenwereld in te leven. Hij moest eerst hun visie zonder
interrupties en zonder persoonlijke kleuring uiteenzetten, en daarbij zich afvragen
of ze aldus schrijvend niet alleen een goede bedoeling hebben, maar ook of ze niet
althans een element van waarheid uitdrukken of trachten uit te drukken. Zo moest
bijv. over P. Teilhard de Chardin eerst volop in het licht worden gesteld, dat hij vanuit
de evolutie de persoonlijke onsterfelijkheid der ziel en het bestaan van een
transcendenten God wil aantonen. Men kan hem wellicht op vele punten aanvullen
en corrigeren, maar niet dan na een objectieve kennisname van heel zijn systeem.
Bij wat door Franse schrijvers gezegd wordt over de 'onbewuste godsdienstigheid'
der massa's buiten de Kerk zou moeten worden onderzocht of zij deze
godsdienstigheid zien als een uiting van alleen het, inderdaad onmachtige, 'desiderium
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naturae' of als voortgebracht door een bovennatuurlijke genade. (Het lijkt ons
geenszins een vermetele mening, om aan te nemen dat die genade in alle mensen
werkzaam is). Behalve deze elementaire eis van geduldige objectiviteit zouden wij
ook graag zien, dat schr. iets meer problemen zag op wijsgerig en theologisch terrein,
bijv. aangaande de samenhang van het universum en de universele invloed van
Christus' onverschuldigde genade. Dit alles zou hem behoed hebben voor veel doordraverij. Wij staan met hem sceptisch tegenover eenzijdig-optimistische
toekomstprojecties, maar de gruwelijke consequenties van het progressisme die hij
op blz. 80 v. schildert doen ons niet minder ongelovig glimlachen. Wij vrezen dat
de schr. door dit boekje het omgekeerde zal bereiken van wat hij bedoelt.
P. Schoonenberg
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Theodor HAECKER, Der Christ und die Geschichte, 2e uitg. - Kösel,
München, 1949, 172 pp., geb. DM. 6.50.
In tegenstelling met de metaphysica, die a-historisch is, behoort het christelijk geloof,
zo betoogt de auteur, essentieel tot de geschiedenis: het steunt op een Openbaring,
op de Menswording van Christus, die in de loop van de geschiedenis plaats hadden.
Het hele wereldgebeuren gaat van de schepping over de Menswording naar het laatste
oordeel. De drie historie makende machten zijn God - de Heer der geschiedenis -,
de 'vorst van deze wereld' en tenslotte de vrije mens. Alle geschiedenis is van nature
universeel, al kunnen wel de volkeren een eigen geschiedenis hebben; maar terwijl
de volkeren kunnen vergaan, zal de Kerk, de draagster van de Openbaring, nooit
vergaan.
Theodor Haecker is door zijn Vergil, Vater des Abendlandes en andere essays
voldoende bekend om te laten aanvoelen in welke klare, glanzende stijl en boeiende
voorstelling hij deze gedachten uitwerkt.
M. Dierickx
R.A. KNOX, Enthusiasm. A chapter in the history of religion. With
special reference to the XVII and XVIII centuries. - Clarendon Press,
Oxford, 1950, 622 pp., 30 sh.
Mgr Knox geeft nergens een straffe definitie van 'enthusiasm', maar toch treedt
overduidelijk naar voren dat hij hiermee op het oog heeft wat we ietwat populair
mogen uitdrukken als een 'roomser zijn dan de Paus' op een bepaald punt van de leer
of de praktijk van de Kerk. Onder de enthousiasten vallen dan al diegenen die in de
loop der eeuwen een 'ultrasupernaturalisme' voorstonden of in de praktijk brachten
(p. 5). Alle aberraties in de richting van dergelijk ultrasupernaturalisme te behandelen
met een wetenschappelijk verantwoorde degelijkheid is een onmogelijke taak; Mgr
Knox heeft zich vooral de zeventiende en achttiende eeuw als onderwerp gekozen,
eeuwen die op het terrein van het religieus enthousiasme gedomineerd werden door
John Knox en de gebroeders Wesley in Engeland, en de Port Royal-isten in Frankrijk.
Dit wil echter geenszins zeggen dat deze studie tot deze periode beperkt is. De
Korinthiers, de Montanisten en Donatisten, de Albigensen, de Hernhutters e.a. worden
eveneens uitvoerig besproken.
Het ware eenvoudig geweest om uit het curieuze materiaal dat deze enthousiasten
een schrijver bieden een sensatieverhaal te distilleren dat in brede kringen aftrek zou
vinden (men denke hier bijv. aan de anabaptisten, aan de kerkhofscènes van
Saint-Médard). En een schrijver minder knap van verstand en minder ruim van hart
zou maar moeilijk de bekoring hebben weerstaan óf om de draak te steken met de
zeer bevreemdende praktijken óf laatdunkend te spreken over de slachtoffers van
wat we nu zouden noemen 'geestesziekten'. Knox schuwt dit alles: dit boek is even
wetenschappelijk als geestig, maar nooit is hij geestig ten koste van degenen die hij
bespreekt. En in zijn wetenschappelijkheid is hij zich wel bewust dat zijn eigenlijk
onderwerp is het bijzondere dogmatische punt dat in een bepaalde groep enthousiasten
een te felle reactie werkte; maar in zijn menselijkheid kan hij toch nooit vergeten dat
dit dogmatisch punt beleefd werd door mensen, meest van zeer goede wil. Daardoor
is het boek tegelijk zo levend en psychologisch knap. Weldadig doet ook Knox'
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eerlijkheid aan: scandala non sunt multiplicanda sine necessitate, en een gunstige
interpretatie waar mogelijk gaat hem boven iedere beschuldiging die niet strikt
bewezen kan worden. Dit boek, dat naar Knox' eigen woord we mogen beschouwen
als zijn eigenlijk levenswerk (in het voorwoord bekent hg er dertig jaar mee bezig
geweest te zijn), is een heerlijk getuigenis; niet alleen van christelijke ruimheid van
hart, christelijke blijheid en bescheidenheid die deze studie doortintelen, maar ook
van de nimmer falende leiding van de H. Geest die de Kerk heeft heengeleid door
hele series van Scylla's en Charibdissen.
Gelegenheidsboeken door Knox geschreven (collecties preken en instructies) zijn
de laatste jaren, zonder veel noodzaak, ook in het Nederlands verschenen; het enig
werk
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van Knox dat wij graag in vertaling zouden zien is dit levenswerk. Het behoort tot
het beste van het beste.
Een enkel punt waar we de schrijver niet kunnen volgen is zijn interpretatie der
Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius. Bij de behandeling van Jansenisme en
Quietisme komen deze als vanzelf ter sprake; we zijn van mening dat Knox in deze
materie zich iets te veel heeft laten beïnvloeden door Bremond (Histoire littéraire du
sentiment religieux en France) en niet scherp heeft onderscheiden tussen de
Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius en een - ten gevolge van tijdsomstandigheden
- eenzijdige, misschien zelfs wat verwrongen interpretatie van die oefeningen door
sommigen van Ignatius' volgelingen.
Dr. W.A.M. Peters
D. Dr Johannes HESSEN, Lehrbuch der Philosophie, 1:
Wissenschaftslehre; 2: Wertlehre; 3: Wirklichkeitslehre. - E.
Reinhardt-Verlag, München-Basel, 1950, 316-300 en 372 pp., geb. DM.
14-14 en 16,50.
Dit boek in drie delen is het levenswerk van Prof. Joh. Hessen. Het geeft een
samenvatting van heel de philosophische problematiek. De schrijver, geboren in
1879, priester gewijd in 1914 en hoogleraar te Keulen sedert 1927 heeft reeds talrijke
werken gepubliceerd o.a. over de philosophie van de H. Augustinus, over de
metaphysiek en het causaliteitsbegrip, over de waardephilosophie en de
godsdienstphilosophie. Hij bezit een brede philosophische cultuur, welke zowel de
moderne als de middeleeuwse wijsbegeerte omvat. Het eerste deel van zijn leerboek
behandelt de logica en de kennisleer; het tweede de algemene waardenleer, de ethica,
de aesthetica en de godsdienstphilosophie; het derde de ontologie (leer van het zijn),
de metaphysica van de natuur, van de mens en van de 'wereldgrond', een
'Weltanschanungslehre', waarin het Gods- probleem, het probleem van de geest en
van de geschiedenis worden opgenomen.
Dit leerboek munt uit door zijn volledigheid, door de heldere systematiek van zijn
indeling, door de talrijke informaties bij elk behandeld onderdeel en door de grote
klaarheid van de stijl.
In zijn voorwoord distancieert zich de schrijver van elk philosophisch systeem:
'noch kantiaan, noch thomist'. Hiermee gaat zoals gewoonlijk gepaard een zekere
afkeuring van of tenminste scepticisme tegenover elke systematiek in het denken,
en een voorkeur voor het eclecticisme. Zodat dit werk eerder een reeks zeer
interessante discussies bevat over al de grote wijsgerige problemen, met telkens een
persoonlijke stellingname van de schrijver. Maar juist hierdoor mist het de kracht
van een denken, dat alle problemen ziet in het licht van één verklaringsprincipe,
hetwelk virtueel in zich de opheldering voor elk mogelijk probleem bezit. Het is een
uitstekend leerboek over de philosophie, maar een eigenlijke philosophie bevat het
naar onze bescheiden mening niet.
F. De Raedemaeker
Herman MEYER, Kennis en realiteit (Philosophische Bibliotheek). - De
Haan, Utrecht, 1949, 307 pp., Fr. 235.
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Onomwonden bekennen wij onze grote bewondering voor de hoedanigheden van dit
boek, dat getuigt van 'n zeer ruime belezenheid, 'n scherp critische geest, 'n opvallende
beheersing van alle natuur-wetenschappelijke theoriën, een degelijke kennis van de
geschiedenis der wijsgerige systemen, een grote vertrouwdheid met de
phaenomenologische en formalizerende methoden. Toch, niettegenstaande al deze
kwaliteiten, kunnen wij de positivistische stelling die in dit werk verdedigd wordt
niet aanvaarden, alsof nl. heel onze kennis, inzonderheid de wetenschappelijke,
slechts reëel waren als logische bewerking onzer waarnemingen, die wel op het
bestaan zouden wijzen van het zijn, doch niet toelaten er verder om het even wat
over te zeggen. - En waar schrijver deze stelling beweert te bewijzen, moet zijn
betoog mislukt heten, daar het uitgaat van willekeurige praemissen en tevens de
meest onontkoombare en reflexief-evidente ervaring van het menselijk denken
tegenspreekt, nl. dat onze oordelen willens nillens telkens weer het zijnde als

Streven. Jaargang 4

103
voor ons intellect toegankelijk affirmeren, zó zelfs dat wie dit loochent, het bij zijn
loochening impliciet affirmeert. Maar dan is het zijnde zowel in zijn ontologische
structuur als in zijn zinnelijke verschijning wetenschappelijk kenbaar. - Een verdere
rechtvaardiging van onze beoordeling van H. Meyer's boek zou in het raam van dit
tijdschrift te breedvoerig en te technisch worden: we laten ze ver-schijnen in de
Bijdragen der Nederlandse Jezuïeten.
J. Defever
TROMP, S.W. Wichelroede en wetenschap. Een
populair-wetenschappelijke verhandeling over enkele aspecten van het
wichelroedevraagstuk. Kosmos, Amsterdam, 1950, 132 pp., geïll. f 3,65,
geb. f 4,90.
De wichelroede heeft steeds veel aantrekkingskracht op de mensen uitgeoefend.
Reeds lang vóór het jaar 1000 hanteerde men in Europa dit 'mysterieuze' instrument
en thans wordt het meer dan ooit aangewend.
De Nederlandse emigranten op de Fazenda bij San Paolo in Brazilië sporen er
even ijverig de wateraders mee op als hun collega's in Australië of Canada.
In de practijk heeft de wichelroede haar waarde dus wel bewezen, maar wat zegt
nu de wetenschap daaromtrent? De meeste geleerden mijden dit onderwerp. Prof.
Dr S.W. Tromp, een jonge Nederlandse geleerde, die als adviseur van de afdeling
Natuurwetenschappen van de UNESCO werkzaam is, heeft het wichelroedevraagstuk
tot onderwerp gemaakt van wetenschappelijk onderzoek. Zijn hoofdwerk in deze is
het in het Engels geschreven boek 'Psychical Physics'. Voor de Nederlandse
belangstellende leek schreef hij het eenvoudige werkje 'Wichelroede en Wetenschap',
dat de resultaten van zijn eigen onderzoekingen bevattelijk weergeeft.
Een verdienste van dit boek is, dat ook aandacht wordt besteed aan de medische
aspecten van het wichelroede-vraagstuk. Van belang is vooral de Appendix (pp. 124
en 125). Hier antwoordt hij op de critiek, die hem van de zijde der Nederlandse
parapsychologen is ten deel gevallen. Deze verwijten hem namelijk, dat hij het
wichelroede-vraagstuk eenzijdig natuurkundig beziet en dat hij hetgeen van
(para-)psychologische zijde hierover werd gevonden en geschreven, veronachtzaamt.
Ook van natuurkundige en physiologische zijde zijn trouwens bedenkingen tegen
enkele zijner beweringen aangevoerd.
Hoe uitstekend het boekje van Tromp ook is, omwille van een goed inzicht diene
men daarnaast toch ook kennis te nemen van datgene wat een deskundig
parapsycholoog over dit vraagstuk weet te zeggen.
A. Schr.
TENHAEFF, W.H.C., Het wichelroedevraagstuk. - H.P. Leopold, Den
Haag, 75 pp. f 1,75.
Het eerste hoofdstuk geeft een zeer interessant historisch overzicht van het
wichelroedtgebruik. Ofschoon de practische resultaten, die de wichelroede opleverde,
reeds eeuwen geleden dezelfde waren als thans, heeft het toch tot op onze dagen
geduurd alvorens een roedeloper in de samenleving een aanvaarde figuur is geworden.
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Schreef niet 'De Nieuwe Courant' nog in 1917 dat met de invoering van de
wichelroede een uitbreiding van de psychiatrische inrichtingen te verwachten viel!
In het tweede hoofdstuk worden de pogingen tot verklaring besproken. Het
ideomotorische principe wordt sensualistisch en parapsychologisch onder de loupe
genomen. De zeer bevoegde schrijver komt tot de conclusie, dat het uitslaan der
roede niet alleen een psychologisch (ideomotorisch principe) verschijnsel, maar
tevens een mechanistisch en physiologisch probleem is.
Daarna komt het z.g. 'aardstralen' vraagstuk, dat ten nauwste met dat van de
wichelroede verbonden is, aan de orde. Dit probleem heeft ook reeds de aandacht
der regering getrokken en wij mogen dus verwachten, dat deze kwestie zal leiden
tot een officieel onderzoek over het al dan niet voorkomen van 'aardstralen'.
De term 'aardstralen' dekt namelijk voor de overgrote meerderheid onzer geologen
nog een zeer problematisch begrip en de controverse hierover levert een respectabele
hoeveelheid literatuur op.
A. Schr.
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Literatuur en cultuurleven
Manuel van LOGGEM. Oorsprong en Noodzaak. Het werk van Gerrit
Achterberg. - Born, Assen, 1950, 41 pp., f 2,45.
Onder bovenstaande titel heeft M. van Loggem een poging gewaagd om Achterbergs
dichterlijk oeuvre te verduidelijken door te wijzen op een factor die veler bundels
oorsprong was, nl. een schuldgevoel waarvan de dichter zich wil en moet loszingen.
Er staan buiten kijf goede passages in dit opstel, doch de bladzijden, waarbij de
lezer zich afvraagt: 'wat bedoelt de man toch?' vormen de talrijkste. Waar met
verklaringsapparatuur à-la-Freud gewerkt wordt en gesproken over magische
primitiviteit in verband met moderne problemen en geestelijk mechanisme e.d. zet
de lezer meer dan eens een vraagteken. Wat de schrijver met dit zonderling,
wetenschappelijk (?) idioom beoogd heeft, is mij een raadsel; te meer daar hij zonder
deze rimram zijn beste bladzijden schrijft en Achterbergs werk het dichtst benadert.
- Vreemd blijft bij dat al, hoe van Loggem zulk een onchristelijke toelichting kan
geven op een dichter die hijzelf christelijk noemt.
Dit boekje lijdt aan twee euvelen: er wordt teveel met grote (modelwoorden
gegoocheld, én het boekje is al te rijk aan 'inlegkunde'.
Wie van dit laatste een verbluffend staaltje wil leren kennen, leze het laatste
hoofdstukje: de symboliek van Achterbergs handtekening!
Joh. Heesterbeek
Theodor STEINBUECHEL, Annette von Droste-Hülshoff nach hundert
Jahren. - Verlag J. Knecht, Frankfurt am Main, 1950, 50 pp., geb. DM
2,80.
Droste overleed den 24 Mei 1848; deze dichteres van Heidebildern, Balladen, van
de mooie liturgische cyclus Das geistliche Jahr, en schrijfster van een uitstekende
dorpsnovelle Die Judenbuche, werd nauwelijks door haar tijdgenoten begrepen.
Steinbüchel onderzoekt waarom deze figuur ons nog zo nabij schijnt, en ontdekt een
driedubbele reden: de eenzame grootheid van haar menselijke verschijning, de ernst
en de diepte van het bewustzijn harer zending, de grondige echtheid ten slotte van
haar dichterschap.
J. Noë.
Prosper ARENTS, De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald,
1481-1949 (Kon. VI. Acad. voor Taal- en Letterkunde). - Drukkerij
Erasmus, Gent, 1950, 466 pp.
Nadat de auteur in 1930 met De Vlaamse schrijvers in vertaling van wal was
gestoken, heeft dit onderwerp hem blijkbaar geen rust meer gelaten. In 1944 verscheen
De Vlaamse schryvers in het Duits vertaald, een gedeeltelijke omwerking en
uitbreiding van het vorige boek. En hier ligt nu een derde lijvig boekdeel.
De oogst van Engelse vertalingen is opvallend geringer dan de Duitse, wat
allesbehalve verwondering kan wekken.
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Onder het verwerkte materiaal kreeg de literatuur vanzelfsprekend het
leeuwenaandeel; de lezer zal met verrassing constateren hoe goed Reinaert de Vos
vertegenwoordigd is! Het enorme succes van Hendrik Conscience in Engeland is
bekend; het werk van een Conscience laat zich overigens heel wat beter vertalen dan
dat van Streuvels of een Timmermans, althans in het Engels. Verder neemt Gezelle
nog een ereplaats in en het beroemd geworden Elkerlyc.
Allerlei registers maken dit nogal dorre maar stoere en soliede werk zeer bruikbaar.
J. Noë
A. BUCKINX-LUYKX, De weg naar de ontmoeting. - Buckinx, Pr.
Baudewijnlaan, 51, Bercem, 1950 30 pp., Fr. 30.
De onschuldig welluidende versjes van deze bundel omhullen hoogstaande gevoelens
en een eenvoud, vol oprechtheid zoekend naar de echte levenswaarden.
Door te weinig oorspronkelijkheid, ruimte en dynamiek blijven ze echter te veel
steken in het genre van goedbedoelde literatuur. Misschien geeft schr. ons eens in
eigen taal wat ze nu als bezit slechts laat vermoeden.
K. Heireman
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Pieter Van der Meer de Walcheren en Vlaanderen. - Lannoo, Tielt,
1950, 170 pp., 10 photo's, Fr. 130.
Verscheidene Vlamingen huldigen hier gezamenlijk de zeventigjarige Pieter van der
Meer de Walcheren: als mens, als kunstenaar, als gelovige, als vriend van
Vlaanderen.... Het is een symphonie van stemmen die bewondering uitspreken over
de wonderlijke 'réussite' die Van der Meer's leven is.
De voornaamste bijdragen zijn van de hand van P.E. Janssen S.J.; P. Nuyens O.P.,
Dr J. Muls, M. Brauns S.J., Dr M. Grypdonek en P. Vervinckt O.P.
J. Noë
Richard DEWACHTER, Herfstpreludium. Tekeningen van Jan Verheyden. - Uitgeverij 'Steen voor Steen', Boom, 1950, 36 pp.
Keurige verzen, die een trouwe weergave zijn van het gemoed, zonder daarom het
peil te bereiken waar woord en gedachte als volwaardige gelijken elkaar tot een
geheel nieuw leven bevruchten. Lyrische vlucht zoeke men hier niet; deze verzen
zijn het beste waar ze een gedachte direkt weergeven (als in 'lijden') of soms met een
verrassend beeld eenvoudig een objekt tekenen ('Visser').
Een fijn verzorgde en luxueuze uitgave.
K. Heireman
J. de VOGHT, St. Dimfna Spel. - St. Dimfna-Comité, Geel, 1950, 104
pp.
Het St. Dimfna-Comité van Geel gaf het tekstboekje uit van de spelen welke in
Augustus aldaar een groot succes beleefden. Onder de regie van Ast Fonteyne werden
tekst, muziek, decor, lichtspel en choreographie tot één creatie verwerkt. Nu, ontdaan
van alle luister, horend bij de geheel eigen wereld van het openluchtspel, laat de tekst
eerder de indruk na van een leeggelopen feestzaal zonder leven. Als programmaboek
immers heeft het geen zin meer en wat men daarentegen van een blijvende literaire
uitgave verwacht is iets heel anders dan wat een spel creëert.
Al werd de tekst technisch niet voor een spectaculair openluchtspel geconcipieerd
- hij wijst veel meer op binnentoneel - het dramatisch gegeven dat schr. wist te
scheppen rond de legende bleef in zijn structuur en uitwerking vrij zwak: de
personnages zijn meer ongenuanceerde symbolen dan levende wezens, hun rol
beheerst hen volkomen. De enige ontwikkeling die het stuk schraagt, nl. die van de
koning, is in haar enkelvoudige lijn te sober om te boeien, wat bij minder rijk
geënsceneerde opvoeringen toch het kernpunt blijft.
De literaire kwaliteiten staan hoger dan de dramatische en bieden voor een
rhythmisch spel vrij ruime mogelijkheden. Jammer dat de drukker alle poëzie voor
proza versleet.
K. Heireman
Mary PITTALUGA, La chapelle Sixtine. Version frangaise de Lidia Tani.
- Del Turco Editore, Florence, 1950, 56 pp., 51 ill. en 3 gekleurde
buitentekstplaten, 900 lires.
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Dit is de derde aflevering van de 'Serie del Drago', een reeks rijk geillustreerde
publicaties over beroemde Italiaanse kunstwerken, geschreven door bekende auteurs
en kunstcritici. Mary Pittaluga verdient alle lof, omdat zij in betrekkelijk zo weinig
bladzijden zo talrijke en interessante bijzonderheden weet mede te delen over de
Sixtijnse Kapel. In het eerste deel bespreekt zij de wandfresco's met uitzondering
van 'Het Laatste Oordeel'; zij geeft de nodige geschiedkundige gegevens, een korte
uitleg van elk schilderij, de te overwinnen technische moeilijkheden, een beoordeling
van uitvoering, groepering, beweging, kleuren, hoedanigheden, de gebreken en
eigenaardigheden van elk der schilders. Het tweede en derde deel zijn gewijd aan de
beschrijving van de gewelfversiering en van 'Het Laatste Oordeel'. De schrijfster uit
hier haar geestdriftige bewondering voor Michelangelo's schilderingen, die van de
Sixtijnse Kapel het beroemdste kunstwerk maken van heel de wereld. Warm
aanbevolen, vooral als gids bij een eventueel bezoek aan de Sixtijnse Kapel.
L. Verelst
H.H. VERSTEGEN, Het Phoenix-Motief. - Centrale Drukkerij, Nijmegen,
1950, 155 pp., f 5.90.
Dit proefschrift is een bijdrage tot de studie van de humanistische visie
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op de vorst. Deze humanistische visie, waaraan reeds eerder Mr Dr A. Cornelissen
een uitvoerige studie heeft gewijd, is dualistisch. Van de ene kant is de vorst een
mens, anderzijds een god. Als mens is hij sterfelijk, maar door zijn faam leeft hij op
aarde voort. De opvolger is een herleving van zijn voorganger, een dubbelpersoon,
die gelijk is aan en tevens anders dan de overige leden van zijn dynastie. Aan de
hand van humanistische schrijvers toont de schrijver aan, hoe in verschillende landen
als Portugal, Engeland, Zweden en niet minder in de Republiek der Verenigde
Nederlanden dit Phoenix-motief is toegepast. Zeer grondig heeft hij het mausoleum
te Delft van Willem van Oranje bestudeerd. Een diepzinnige ontleding niet alleen
van de Phoenix, maar ook van de andere attributen aan de structuur van dit praalgraf
getuigt zowel van de scherpzinnigheid van de schrijver als van de symboliek, die de
beeldhouwer in dit monument heeft neergelegd.
Van de bekende Rembrandt-ets de 'Phoenix' bewijst de schr., dat zij alleen maar
toepasselijk kan zijn op keizer Ferdinand III van Habsburg, die in 1657 overleden
was. Een uitvoerige bibliographie van bronnen en geraadpleegde literatuur legt
getuigenis af van de ernst, waarmee de schrijver zijn beschouwingen en conclusies
heeft opgebouwd.
K.J.D.

Romans en verhalen
Philip GIBBS, Twee kampen. Geautoriseerde vert, door M.J.E.H. Van
Halehof. - Tjeenk Willink, Haarlem; 'Kosmos', Antwerpen, 1950, 313 pp.,
geb. Fr. 90.
De oorspronkelijke titel van dit werk luidt: Both your houses. Het boek stelt 'n drietal
verschillende levensdrama's van mensen tegenover elkaar die uit te zeer verschillende
huizen stammen. Het hoofdthema speelt zich af tussen de ongelovige, zedeloze
Inchbold, zoon van een socialistisch Lagerhuislid, gewezen spoorwegarbeider, en
zijn jonge vrouw Pamela, dochter van de staatsman Lord Bramley. Doch die Inchbold
is zelf geen socialist meer, wangedrag belet hem ook dat te blijven. In een ander
drama ontmoeten we de in '40 gekwetste vliegenier, zoon van Bramley met zijn uit
Frankrijk meegekomen trouweloze vrouw. In dat alles is geen spraak van twee
kampen.
Door zijn titel wijst de vertaler naar de strijd, losgebrand in Engeland en overigens
in geheel de wereld, tussen het kamp van links en dat van rechts, tussen Moskou en
het Westen. Dit conflict staat buiten het verhaal, maar er wordt niet over gezwegen:
te pas en te onpas praten allen er over.
Zo horen wij eindeloze samenspraken betreffende plouto-democratie, politiek van
Churchill, economisch beleid, hongerjaren, dreigende atoomoorlog, al wat sedert de
bevrijding in de lucht hangt. Schrijver is er zich weleens van bewust, dat het gepraat
geen pas geeft, en tot zijn oude vriendin zegt Lord Bramley: 'Laten we niet over die
rommel praten. Wat zijn uw narcissen prachtig'. Wat daar zo verteld en verdedigd
wordt en bestreden, kan wel ten dienste staan van een politiek ideaal en van de
waarheid. Of de schoonheid van dit boek ermee gediend is blijft te betwijfelen.
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Mag door eenieder gelezen worden.
A.F.
Marnix GIJSEN. Goed en kwaad. - A.A.M. Stols, Den Haag, 1950, 771
pp.
Ondanks de grote woorden op de omslag van dit boek: ..onvergetelijke tegenstelling,
grootsheid onberekenbaarheid der vraagstukken' e.d., is het mij moeilijk gebleven
enig enthousiasme voor dit verhaal te gevoelen. Inderdaad het boek is als 'een
verhandeling in een handeling' omgezet; zonder twijfel: levendig geschreven. Hoe
een verlegen jongeman ondanks zijn goede bedoelingen onder de doem van 'n
aartsdrinker komt en hem tenslotte vermoordt, waardoor hijzelf zich uiteindelijk
weer 'vrij man' voelt, is het hier behandelde thema. De uitbeelding der hoofdfiguren
is zonder twijfel knap werk, evenzeer als die eigenaardige noodlotsfeer waaraan deze
mensen trachten te ontkomen; en toch vraagt de lezer na de laatste bladzijde van dit
boek zich af: wat heeft heel deze beschrijving voor zin? Wat is hier 'goed';
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wat is hier 'kwaad?' Zéker worden de termen hier niet in de gebruikelijke, christelijke
zin verstaan. Is het boek enkel een uitstekend-geschreven 'psychisch geval'? Taal en
stijl zijn ten zeerste verzorgd; dit was, gezien de auteur te verwachten.
Geen boek voor jonge mensen.
Joh. Heesterbeek
Albert Van MYLBEKE, Het veelvoudige leven van sieur Marinus
Cortvriendt. L. Vanmelle, Gent, 1950, 208 pp., Fr. 55, geb. Fr. 70.
Dit boek is een echte verrassing. Wie met Marinus Cortvriendt meeleeft en meesterft
(hij leefde zeven levens, seizoenen die de dood van dierbaren in zijn leven kerfde)
ontdekt een wereld met de haast wispelturige levendigheid van een kind: speels soms,
uitdagend of vol ingekeerdheid en overgave. Door dit alles echter dringt hij door tot
de zelfbeheersing van iemand die de eenvoudigste banden van het leven weet te
overmeesteren. Schr. peilt naar de diepten van een haast klassiek en in zijn
bezonnenheid onmodern mens: liefde en onthechting, huis en land, eenzaamheid en
dood; en vaak is hij er in geslaagd de dingen en de mensen zo te boetseren dat zijn
verhaal plots kristalliseert tot een blijvende verworvenheid.
Toch mist ook Oom Marinus meermalen die eenvoud van woord en mannelijke
beheersing waartoe hij gegroeid scheen. Veel is er in de taal dat onvolmaakt, in de
vorm dat een zoeken en benaderen bleef; steeds blijft echter het zoeken naar wat des
mensen is. En stokt het rhythme van het verhaal soms bij het gesprek dat het omsluit
en schraagt, de sfeer die het hele boek doordringt, bindt beter dan een uiterlijke
structuur daad en droom, mens en ding tot eenheid.
A. Van Mylbeke is een auteur die iets te zeggen heeft. Wie dit ervaren wil leze
dit boek.
K. Heireman
Ernest CLAES, De Witte. 65e druk met silhouetten door H.D. Voss
(Wereldbibliotheek). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 278 pp.,
luxe-editie geb. Fr. 135.
Sprekend over De Witte, beweert Nest Claes ergens, dat hij geen pijnlijker werk kent
dan schrijven. Gelukkig kan dat niet gezegd worden van het lezen, speciaal van
diezelfde De Witte. Dit blijkt wel uit het feit dat van deze 'best-seller' zo pas het 165e
duizendtal van de persen kwam, hetgeen meteen als 65e druk een jubileumgeschenk
is voor de 65-jarige auteur.
Men kan het deze oplage dan ook aanzien, dat het een jubileumuitgave geldt.
Glanzend papier, wit-linnen band, keurige typografische vormgeving door H.D.
Voss, die tevens zorgde voor de bandversieringen en een rijk aantal expressieve
silhouetten. Een luxe-editie. Op zijn 30e jaar blijkt de Witte dan toch een hele heer
geworden te zijn. Maar wees gerust: al verliest een vos zijn rosse haren, zijn
guitenstreken nooit. Waarom zouden wij dan pruikerig gaan doen? Laten we ook
nog eens jong zijn: leve de Witte!
K. Heireman
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Anton Van de Velde, Met permissie.. (Gulden Reeks van het Davidsfonds,
nr 382). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 264 pp., ing. Fr. 46, geb. Fr. 62.
Het gaat de familie Gerrits niet bepaald voor de wind: allerhande moeilijkheden,
tegenkanting, geldverlegenheid en onkunde in zaken maken het bestaan erg onzeker.
Geholpen echter door nonkel Judo komen vader Jon en moeder Greet over alles heen.
De jaren gaan voorbij; ze brengen vreugde en leed. Jon krijgt het hard te verduren
in het gewoel van de dorpspolitiek, geeft een boek uit dat vijandig wordt onthaald,
in één woord, twaalf ambachten, dertien ongelukken! 'Volhouden' is echter de spreuk
der Gerritsen, en ze houden vol, tot ze eindelijk, na jarenlange strijd om het bestaan
een veiliger toekomst te gemoet gaan.
Wie de eerste bladzijden van deze familiekroniek leest, zal als vanzelf terugdenken
aan dat andere kloeke boek van dezelfde auteur, 'Het hart vecht'. Dezelfde
grondgedachte: 'volhouden', want 't aardse leven is geen doel op zich, maar ligt gevat
in 't perspectief van een eeuwige bestemming. Dezelfde gezonde menselijkheid,
ofschoon soms van een al te eenvoudige psychologie.
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De taal is fris en boeiend, en komt vooral tot haar recht in de levendigheid der
dialogen. Aanbevolen.
P. Van Roy
GEVERS, Marie, En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door Ernest
Claes, illustr. van Nelly Degouy. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1950,
67 pp., 7 gekl. buitentekstplaten, 22 × 31 cm, geb. Fr. 75.
Vijf Kerstsprookjes van Marie Gevers worden hier onberispelijk naverteld door
Ernest Claes. Ze bekoren door hun eenvoud en door het natuurlijk suggereren van
een diepere zin. Soms stoort wel eens een kleine opzettelijkheid in de intrigue, als
in 'De Ster', of lijkt een zedeles al te kunstmatig aangebracht, als in 'De Kerstnacht
van de Dieren', maar overigens zijn deze verhaaltjes voor kinderen uitstekend
geslaagd. De uitgave is zeer goed verzorgd, en fraai geïllustreerd door Nelly Degouy.
F. De Graeve
Ernest CLAES, Studentenkosthuis 'Bij Fien Janssens' (Gulden Reeks
van het Davidsfonds, nr. 378). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 213 pp., geïll,
ing. Fr. 44, geb. Fr. 67.
Dat ouderen van jaren met liefde en vrome tederheid opnieuw hun jeugd herleven
is normaal; dat iemand met zoveel jeugd die oude beelden kan doen herleven, lijkt
wel het geheim van Ernest Claes. De geestige Zichemse verteller brengt ons binnen
in de vredige atmosfeer van een stadje en de patronale degelijkheid van zijn college.
Met guitige humor schildert hij ons de zonnetijd van zijn leven, de kleine avonturen,
die voor de kostganger van Fien Janssens een hele wereld waren. Vooj de zoveelste
maal levert Claes het bewijs, een onzer beste vertellers te zijn, die als geen ander de
kunst verstaat om te boeien met de nietige gebeurtenissen van kleine lieden.
G. Dooreman

Varia
Armand BONI, Ernest van der Hallen (1898-1948). Een silhouet (Gulden
Reeks van het Davidsfonds nr 383). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 210
pp., buitentekstplaten, ing. Fr. 46, geb. Fr. 62.
Met liefde heeft Boni ons het beeld getekend van Ernest van der Hallen, op de
achtergrond van het grote en het kleine Vlaanderen: het Vlaanderen dat naar de volle
ontplooiing groeit van de eigen rijke geaardheid, het Vlaanderen dat ontrouw is aan
zijn leiders en hard voor wie het rusteloos dient. De schrijver noemt zijn werk een
silhouet. Hij geeft meer dan hij belooft. Het laatste woord over v.d. H. als mens en
als kunstenaar is zeker nog niet gezegd; in het bijzonder lijkt ons zijn houding in de
Vlaamse beweging van tussen de twee wereldoorlogen niet voldoende opgehelderd.
Maar de figuur die Boni schetst blijft geen schaduwbeeld. Zij krijgt gestalte, en laat
in ons het beeld van een verdwaalde middeleeuwer die toch hartstochtelijk zijn tijd
beleefde; van een mens wiens lichaam te broos was voor het geweld der ziel; van 'n
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kunstenaar, die door zijn kunst wilde dienen; van een Vlaming en een Christen die
de waarde van het lijden kende voor het leven van zijn volk. Een boek dat moet
gelezen worden.
F. De Graeve
Legioen jeugd (Blauwvoetuitgave nr 2). - Uitgaven Oranje, Gent, 1950,
66 pp., 4 buitentekstpl., ing. Fr. 35, geb. Fr. 50.
Dit boekje bevat een aantal uittreksels uit brieven van Vlaamse Oostfrontsoldaten;
daaruit spreekt vaak een gaaf idealisme, en niet zelden ook geloofstwijfel, afvalligheid,
bittere verbetenheid. Er steekt een diep-menselijke tragiek onder dit probleem, hoe
men er ook politiek over denke.
J. Noë
G.R. LAMB, Roman road. - Sheed and Ward, Londen, 1950, 125 pp.,
Fr. 68.
Een man van nog geen veertig jaar tekent hier zijn levensweg: van het socialistisch
arbeidersmilieu te Manchester over de humaniora in de public school, de universiteit
van Cam-
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bridge, jazzmuziek en musichall, dienstweigering uit gewetensbezwaar in 1940, de
artistenhoeve, Newman en Chesterton, een alles behalve brillante catecheet - tot de
doop in de katholieke Kerk, waarna 'a glass of beer - THE END'. Dit levensverhaal,
deze confessio, zo men wil, leest men in één adem uit, zo spontaan, direct,
onverbloemd en eenvoudig is zij geschreven. De auteur noemt alle personen met
naam en toenaam en tekent ze zoals hij ze zag, maar zo oprecht dat ze zonder
uitzondering aanvaardbaar en zelfs sympathiek zijn. Zijn getuigenis komt hierop
neer: het socialisme, een opvoedingssysteem, een universiteit, een ideologie hebben
het er systematisch op aangelegd om van mij te maken wat ik niet was; daarna kwam
Christus en de Kerk die mij eenvoudig voorhield: 'Dit is leven, dit is waarheid', en
toen ben ik mijzelf geworden.
E. Vandenbussche
Yvonne PAGNIEZ, Flucht. Oorspronkelijke titel 'Evasion 44'. Uit het
Frans vertaald door Leonhard en Charlotte Schiffler. - J. Knecht, Frankfurt
am Main, 268 pp., geb. DM. 6.
In October 1944 vluchtte Yvonne Pagniez weg uit het concentratiekamp Ravensbrück.
Eerst verbleef ze te Berlijn; daarna reisde ze naar de Zwitserse grens waar ze, nog
eens aangehouden, na vier maanden gevangenisstraf eindelijk vrij kwam. Haar
avontuur, vol talloze onvoorziene gevaren, doet wonderbaar aan.
Zij had haar redding te danken aan haar eigen uithoudingsvermogen, dat zonder
het christelijk geloof zeker niet in stand was gebleven; aan de naastenliefde, die zij
zowel van vreemden als bekenden ondervond, en tenslotte aan de toewijding van
een Zwitserse vriendin die alles waagde en zonder wier hulp de onderneming wel
hopeloos zou zijn vast gelopen.
In plaats van een boek met zelfgenoegzaamheid en haat, ontvangen wij een verhaal
dat het meest overtuigend pleidooi wordt voor verbroedering onder de mensen, voor
godsdienstigheid. Het werk werd door de Franse Academie bekroond: het verdient
een ruime verspreiding in alle landen.
Em. Janssen
Prof. Dr Fred. L. POLAK, Om het behoud van ons bestaan. - H.E.
Stenfert Kroese's, Leiden, 1951 286 pp., ing. f 10, geb. f 12.
Een bundel opstellen, door Prof. Dr Polak in de loop der na-oorlogse jaren in diverse
tijdschriften gepubliceerd. Cultuursociologische voorstudies noemt de auteur ze;
daarin alsmede in een inderdaad sympathieke bezorgdheid voor het voortbestaan
onzer cultuur ligt metterdaad hun binding. Worden in de eerste zes artikelen
beschouwingen gegeven over Hollands have van hoofd en hand - waarbij meer het
hoofd dan de hand besproken wordt en welk zestal culmineert in een uitvoerige
analyse van een centraal welvaartsplan - de vier volgende opstellen behandelen het
vraagstuk van verantwoordelijkheid en vooruitgang.
Uitermate sympathiek doet aan het heldere besef dat de auteur heeft voor de
verantwoordelijkheid welke op dit geslacht rust en de hieruit volgende noodzaak om
tenminste de grote problemen aan te pakken. Wat dit aanpakken zelf betreft menen
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wij dat hij vele zaken wel wat simplistisch ziet en in bepaalde opzichten wat te
optimistisch is naar onze smaak.
In elk geval is dit een boek waar een persoonlijkheid achter steekt, zij het ook een
persoonlijkheid die tegenspraak uitlokken zal. Uitvoerige bestudering van het boek
zal zeer zeker voor velen nuttig zijn.
L. Knuvelder
Dr Remi STERKENS en Dr Paula STERKENS-CIETERS, Het stellen
van brieven voor het Middelbaar Onderwijs. - A. De Boeck, Brussel,
1950, 152 pp., Fr. 45.
Hier wordt - in overeenstemming met de eisen van het leerplan - aan de leerlingen
van alle klassen van het Middelbaar Onderwijs een ruime stof voor 't opstellen van
brieven aangeboden. Beide schrijvers hebben zich reeds verdienstelijk gemaakt op
het terrein van schoolboeken voor het nog te zeer verwaarloosde Nederlands. Dit
nieuwe, eenvoudige maar practisch werkje, zal elke geïnteresseerde graag ter hand
nemen. Er behoort een brochure bij: Aantekeningen voor de Leerkrachten.
J. Noë
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Gustave Van LAER en Clément CEUPPENS, Initiation au français
commercial. Dl I met bijvoegsel. - A. De Boeck, Brussel, 1950, XV-254
en 40 pp., Fr. 95.
Dit werk maakt een uitstekende indruk door de systematische indeling en vooral
door de kwantiteit en de kwaliteit van het samengebrachte materiaal. Uit het 'Woord
vooraf' blijkt overigens hoe het boek gegroeid is uit de praktijk. Het opsommende
karakter van de hoofdstukken zal wel grote eisen stellen aan de leraren, maar dit lijkt
onvermijdelijk bij alle taallessen.
Inzonderheid verdient de verzorging van de Nederlandse terminologie alle lof:
deze is inderdaad algemeen Nederlands.
J. Noë
Dr A. LUWEL, Begrippen van financiële economie. Bank- en
beurswezen. -o Brepols, Turnhout, 1950, 144 pp., ing. Fr. 75, gecart. Fr.
90.
Dr Luwel gaf ons reeds een keurige Inleiding tot de Economie - bij dezelfde uitgever,
s.d., 206 pp. -. In dit werk heeft hij daaruit enkele hoofdstukken verder ontwikkeld.
Evenals het vorige munt ook dit boek door klaarheid uit: de Schrijver wil blijkbaar
noch een economische theorie ontwikkelen, noch voor de vakman schrijven. Het
doel dat hij zich voorstelde was: een leek in het vak in te leiden in de 'geheimnissen'
van het bank- en van het beurswezen. En daarin is hij volkomen geslaagd.
K. du Bois
De Kleine Winkler Prins. Ééndelige editie. - Elsevier, AmsterdamBrussel, 1949, (192)-1445 pp., rijk geïll. frs 560. -.
In deze prachtuitgave heeft de Winkler-Prinsredactie een massa gegevens als het
ware samengeperst. De meest diverse trefwoorden, behorend tot alle domeinen van
het menselijke kennen, komen er in voor. Twaalf gekleurde uitslaande kaarten geven
een beeld van de gehele wereld en in het bijzonder van de Benelux-landen en hun
overzese gebieden, 81 afbeeldingen welke de gehele pagina beslaan en duizenden
kleinere platen illustreren de tekst.
Een merkwaardigheid van deze encyclopaedie zijn de 192 stevige bladen
wetenswaardigheden vooraan in het boek. In het 'Compendium De Wereld' [pp.
(1)-(88)] zijn allerlei tabellen opgenomen: afstandstabel, autokentekens, gedenkdagen,
regerende keizers, koningen en presidenten, maten en gewichten, planten, R.K. Kerk,
Wereldraad der Kerken, enz. In het 'Compendium Geschiedenis' [pp. (89)-(192)]
vinden wij de lijsten van pausen en keizers, koningen en presidenten, de kabinetten
van Nederland en België, Nederland en België in jaartallen, en tenslotte en vooral
een historiografiek van 50 bladzijden waarin met tekst en kleuren de hele
wereldgeschiedenis van 4000 vóór Christus tot heden synchronistisch in beeld is
gebracht. Werkelijk een prestatie!
Bij de historiografiek moeten wij toch een paar randbemerkingen maken. Nemen
wij b.v. blz. (174), gewijd aan de jaren 1550 tot 1575. Karel V deed troonsafstand
te Brussel in 1555 en niet in 1556; Gregorius XIII stierf in 1585 en niet in 1588; de
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formulering 'de Fransen door Graaf Eg- mont bij St. Quentin (1557) en Gravelingen
(1558) verslagen' overdrijft Egmont's verdiensten aanmerkelijk; het lakonieke zinnetje
'Strijd van Philips II met zijn zoon Carlos; deze sterft in de gevangenis' wekt een
totaal verkeerde indruk: wat 'Spanje. Habsburgse Huis. 1565-1589' betekent, weten
wij niet, daar de Habsburgers van 1516 tot 1700 over Spanje regeerden; 'Philipbert'
moet natuurlijk 'Philibert' zijn; waarom Franse Koningen hier en elders 'Henry' en
niet 'Henri' heten is ons een raadsel. Dit zij voldoende om aan te tonen, dat de
historiografiek met behoedzaamheid moet gebruikt worden.
De Encyclopaedie verdient des te meer ons vertrouwen; bij nader onderzoek blijkt
er weinig of niets op aan te merken, ook niet van katholiek standpunt uit gezien. Dat
de uitwendige verzorging daarenboven alle lof verdient, hoeft nauwelijk gezegd.
M. Dierickx
Reisgids voor Belgisch Congo en Rudanda-Urundi. Vert. door Jos.
Joos. - Bureau voor Toerisme in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi,
Brussel, 1950, 757 pp., geïll., 3 kaarten, plannen en buitentekstplaten.
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Dit is niet alleen een nuttig boek, het is ook een mooi boek. Bovendien zullen niet
alleen reizigers in Belgisch Kongo het nodige er in vinden, maar ieder die zich voor
de Kolonie interesseert kan er veel uit leren. Het beschrijft niet alleen het land zoals
het door de reiziger doorkruist wordt, maar het kan als een kleine inleiding op
Kongolese aangelegenheden beschouwd worden. Het is voldoende de inhoudstafel
te doorlopen om te zien dat wij hier te doen hebben met meer dan een gewone reisgids.
Het boek is ingedeeld in acht hoofdstukken, waarvan het eerste een algemene kijk
geeft op het land. Wij vinden er achtereenvolgens een historisch, een ethnographisch,
een aardrijkskundig en een economisch overzicht en een beschrijving van de
administratieve struktuur. Het tweede hoofdstuk verschaft inlichtingen van praktische
aard, zoals de 'voorwaarden tot toelating in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, het
douaneregiem, het autoverkeer, de lijst en de prijzen der hotels, de posttarieven, het
bankwezen, de kartographie, enz. In de twee volgende hoofdstukken worden
vervolgens de toegangswegen tot de Kolonie en de binnenlandse verkeersmiddelen
besproken. Het vijfde hoofdstuk brengt ten slotte een beschrijving van het land onder
toeristisch oogpunt: hier worden achtereenvolgens de voornaamste streken met
toeristisch belang en de voornaamste toeristische reiswegen beschreven. In het zesde
en zevende hoofdstuk wordt gehandeld over jacht en visvangst en het achtste
hoofdstuk bundelt als het ware de inlichtingen van alle vorige hoofdstukken zeer
praktisch samen in een alphabetisch repertorium van de voornaamste plaatsen en
hun kenmerken. Indien men over een bepaalde streek of plaats inlichtingen wenst,
kan men deze zeer gemakkelijk in dit hoofdstuk vinden, dat daarom ook op rood-bruin
papier gedrukt werd. Dit hoofdstuk wordt dan gevolgd door een index van de kaarten,
en van een economische index waar de meeste koloniale maatschappijen in vermeld
staan, met de referentie naar de plaats in het boek waar ze besproken worden. Een
dergelijke index vinden wij ook voor alle plaatsen van enig belang en voor zeer veel
kleinere dorpen en nederzettingen, rivieren, toeristische centra enz. Tenslotte vinden
wij een systematische, en overzichtelijke inhoudstafel, wat in een dergelijk boek van
groot belang is. Heel het boek wordt verlucht door goed-gekozen, mooie photo's en
kaarten, zodat men werkelijk zeggen mag dat wij een mooi, praktisch en nuttig werk
over Belgisch Kongo rijker geworden zijn.
Wij stippen ook met genoegen aan dat de Nederlandse vertaling - waarin de
meest-recente gegevens werden bijgewerkt - zeer keurig is.
L. Bruyns
Gordon S. SEAGRAVE. Dokter in Birma. Vert, van Jac van der Ster, La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1950, 256 pp., ing. f 5,30 en f 6,90.
Een verhaal van al wat dokter Seagrave - met zijn verpleegsters - wist tot stand te
brengen onder de moeilijkste omstandigheden en de meest gevaarvolle situaties. Een
man die voor geen vermoeienis, moeilijkheden van welke aard ook, terugschrok waar
het ging om zijn medemens te helpen. En de moeilijkheden waren enorm groot in
dit woeste land in de oorlogsjaren.
Een levendig relaas van Seagrave's wedervaren en ondernemingen met nog vele
andere interessante dingen bevat dit boek, waaruit vóór en bóven allen en alles ons
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de sympathieke figuur van Dokter Seagrave tegemoet treedt; een man van ware
menslievendheid, van moedige, onverflauwde toewijding en van een gezonde humor.
Joh. Heesterbeek
Dr G. CASTELLA, De geschiedenis van de Pausen, vert. door Piet van
Veen, afl. 2. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1950, 36 pp.,
per afl. f 2.75.
Afl. 2. Deze aflevering behandelt een drietal eeuwen, van het Nestorianisme tot de
eerste vorming van de kerkelijke staat, (450 tot 731). Ook hier wordt de grote lijn
gehandhaafd. De opzet van dit werk is, de pausen bekend te maken meer onder het
grote publiek dan onder de gestudeerden. Voor deze laatsten is dit werk eerder een
geheugenopfrissing dan een bron van nieuwe kennis.
K.J.D.
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E. von HäNDEL-MAZZETTI. Stephana Schwertner. 3e deel. Vert. van
Dick Ouwendijk. - Paul Brand, Bussum, Sheed and Ward, Antwerpen,
1950, 259 pp., f 8,90.
Even zorvuldig en vloeiend vertaald als de twee voorafgaande delen heeft Ouwendijk
ons thans het laatste deel der trilogie geschonken. In zijn geheel is Stephana
Schwertner zeker een meer dan gewoon talent verradend werk. Toch is de
hedendaagse lezer aan sommige dingen ontgroeid. Er komt in dit terecht befaamde
werk een zeker soort gevoeligheid voor, die wat onwennig aandoet. Doch daargelaten
de gebreken dezer roman, is het meest grootste werk der Oostenrijkse schrijfster nog
steeds ten volle waard gelezen te worden. De keurige bewerking van de Nederlandse
vertaler zal de kring van lezers breed uitbreiden.
Joh. Heesterbeek
Jack BELDEN, Rode Taifoen. Nederlandse Bewerking van Joh. W.
Schotman, - Uitg. Born N.V. Assen, 1950, 572 pp., f 12,50.
Indien ooit een boek op de juiste tijd verschenen is, moet dat van Jack Belden: 'China
shakes the world' genoemd worden. Deze Amerikaan laat ons China van binnen uit
zien. Aldus nemen we een ander beeld waar van het ontwakende China dan ons in
de regel wordt voorgehouden. Belden stelt in het licht de onderdrukking, waaraan
de arme boeren door hun landheren waren blootgesteld, de vernederende positie,
waarin de Chinese vrouw verkeerde. Het Chinese volk leed onder de uitbuiting, ook
van buitenlandse mogendheden, onder terreur van soldaten en bandieten en onder
de corruptie in alle rangen en standen. Tsjang Kai-Sjek bleek niet de man te zijn, die
redding uit dit bederf kon brengen en er schoot niets anders over dan te luisteren naar
de schone beloften van de Russische propaganda, die inderdaad aan boeren land, aan
de vrouw vrijheid schonk. Mao Tse Toeng handhaafde de tucht in het leger en
bewerkte een eenheid, die haar basis vindt in de haat tegen alle imperialistische
machten.
De lezer van dit werk vraagt zich meermalen af of Belden, wiens sympathie aan
de kant der Chinese communisten is, zelf niet tot de crypto- communisten behoort.
De bewerker echter, die menig jaar in China heeft doorgebracht, ontkent dit ten
stelligste. Bovendien is het Chinese communisme thans niet meer dan een 'zich
ontwikkelend imperialistisch nationalisme op democratische grond-slag'. Of de naïeve
bevolking op de duur bestand zal zijn tegen de doorvretende Russische propaganda
en Stalinisering zal afhangen van Mao, die 'zeer bezadigd' is.
K.J.D.
Clare LENNART. De blauwe horizon. - A.A.M. Stols, Den Haag, 1950,
297 pp., f 7,90.
Uit het huwelijk van notaris Marens en een tengere frangaise is geboren Constance
Marens, wier gehele leven zich verdroomt in een wereld waar alles schoner en rijker
is en meer 'waar', dan dit kille bestaan in een provinciestad.
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Meer en meer overheerst in haar later leven de droom; de realiteit wordt ijl en
schimmig voor haar. Ze kan - gehuwd - de werkelijkheid niet meer aan en eindigt
haar leven in het donkere, steeds sterker lokkende water.
Van haar dochtertjes Emilie verhaalt 't tweede deel van dit boek. Ook zij ondergaat
de macht van de droom, doch zij tracht een weg te vinden naar de werkelijkheid. En
hoewel dit tijdelijk gelukt, ten slotte glijdt ook Emilie weer terug in haar eenzaamheid.
De moeder ging aan het innerlijk conflict ten onder; de dochter heeft beproefd het
te boven te komen, al is het met weinig bevredigend resultaat.
Een boek met fijn gevoel en uiterste zorg geschreven; een literair schoon werk.
Of wat meer 'beperking' het verhaal niet ten goede zou gekomen zijn?
Joh. Heesterbeek
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Mededeling van de redactie
Extra-nummer 'Het Rooms-Katholicisme': Deze reeds lang aangekondigde uitgave
zal thans in samenwerking met de Uitgeverij 'Het Spectrum' geschieden en wel in
boekvorm. De verschijning is nu definitief gesteld op September a.s. In het a.s.
Mei-nummer zullen hieromtrent nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt.
Banden: Zoals gebruikelijk kunnen thans weer banden worden aangevraagd voor
het inbinden van jrg. IV - Deel I (Afleveringen Oct. 1950 t/m Maart 1951).
Aanvragen kunnen geschieden door storting van 20 frs. op Postch. Streven K.C.T.
884.67 Antwerpen, met vermelding: 'Voor een band'.
Teneinde de oplage spoedig te kunnen vaststellen en een vlotte aflevering te
bevorderen, verzoeken wij belangstellenden beleefd, hun wens omgaand kenbaar te
maken.

Streven. Jaargang 4

*59

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BLAMAN, Anna, Ram Horna en andere verhalen. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1951, 153 pp., f 6.25.
CELANO, Thomas van, Het leven van de H. Franciscus van Assisi. Vert.
door Pater Theophilus O.F.M. Cap. - Derde orde Centrale, Hees, Nijmegen,
1951, 345 pp., f 8.50.
CEYSSENS, Dr Lucianus, O.F.M., Jansenistica, I. - Sint Franciscus-Drukkery,
Mechelen, 1950, 408 pp., Fr. 200.
Christina de Wonderbare. Gedenkboek 1150-1950, onder leiding van P.
CLERINX, C.ss.R. - Bibliotheca Alfonsiana, Leuven, 1950, 112 pp., Fr. 50.
COLMJON, Gerben, R.C. Bakhuizen van den Brink. - N.V. Leidsche Uitg.
Rijswijk, 1950, 241 pp., f 7.50.
COLRUYT, Kan., G., Het inwendig gebed van de Apostel, - E.H. Ardui,
West-malle, 1950, 120 pp., Fr. 40.
CONSTANTINUS, P., C.P., Een edelsteen van God. De H. Gemma Galgani
1878-1903. Missieprocuur der P.P. Passionisten, Wezembeek-Oppem, 1951,
296 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 80.
DESSAUER, Fr., Am Rande der Dinge. - Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1951,
56 pp., geb. D.M. 2.80.
DYCK, J. Van, De andere Gezelle (K. VI. H.U., verh. nr 413). - Standaard
Boekhandel, Antwerpen, 1950, 48 pp., Fr. 25.
DUVAL-AUMONT, Cl., Geboorteproblemen in het gezin, vert, door Jan Van
der Putten (Pro Familia, nr 4). - Casterman, Doornik, 1951, 152 pp., met tabellen,
grafieken en foto's, Fr. 45.
ERNI, Raymond, Die theologische Summe des Thomas von Aquin in Ihrem
Grundbau II: Zu Gott, 2. Half te: Die sittlichen Akte im Einzelnen. - Verlag
Räber, Luzern, 1950, 316 pp., geb. Zw. Fr. 16.50.
ESSER, Dr P.H., Karakterkennis en Neuroseleer. - J.H. Kok, Kampen, 1951,
185 pp., f 6.90.
ETTE Dom Alois van., Beknopte Geschiedenis van de orde der Reguliere
Kanunniken van St Augustinus. - Boosten en Stols, Maastricht, 1951, 82 pp.
EUCKEN-ERDSIEK, Edith, Grösse und Wahn. Drei Essays über Friedrich
II, Napoleon I, Hitler. - H. Lauppsche Buchhandlung, 1950, 209 pp., geb. D.M.
6.80, ing. D.M. 4.80.
EYNDEN, Toon Van den, Tussen twee gevechten. Novelle - bij de auteur,
Berchem-Antw., 1951, 54 pp., Fr. 35.
FERGUSON, W.K., La Renaissance dans la pensée historique, - Payot, Parijs,
1950, XVII-366 pp., Fr. Fr. 840.
GABRIEL, Leo, Existenzphilosophie, Von Kierkegaard zu Sartre (Wissenschaft
und Weltbild). - Verlag Herold, Wenen, 1951, 416 pp., geb. Fr. 140.
GEYSEN, Frans, Maria Antonia. Verzen voor de vrouw. - P. Vink, Antwerpen,
z.j., 48 pp., Fr. 45.
GISPEN, Prof. Dr W.H., Het boek Leviticus, - J.H. Kok, Kampen, 1950, 401
pp., f 15,25.
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GOERRES, Ida Fr., Des andern Last. - Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1950, 118
pp., ing. D.M. 3.80, geb. D.M. 4.80.
GORTER, Herman, Verzamelde werken. Dl VI. Liedjes en verzen. - C.A.J.
van Dishoeck, Bussum; Em. Querido, Amsterdam, 1950, 325 pp., in 8 delen
bij int. f 88. -.
GRABMANN, Martin, Pater Anton Jans. Ein Mystikerleben der Gegenwart.
- Verlag 'Ars Sacra', München, z.j., 256 pp., 11 diepdrukken, geb. D.M. 7.
GROENEWOUD, A.H.J., O.P., Verantwoording van het Katholieke Geloof.
- Helmond, Helmond, 1950, 138 pp., f 2.50 en f 3.50.
HACKEL, Alexej, A., Ikonen, - Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1951, 40 pp.,
16 gekl. buitentekstplaten, geb. D.M. 5.80.
HAECKER, Theodor, Der Christ und die Geschichte. - Kösel, München,
1949, 172 pp., 2e uitg., D.M. 6.50.
Handboek voor kerkgeschiedenis door een Seminarieleraar. - De Procure,
Brussel, z.j. (1950), 644 pp., geïll.
HEMMERLE, Eduard, Deutsche Geschichte von Bismarcks Entlassung bis
zum Ende Hitlers. - Kösel, München, 1948, 565 pp.
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HESSEN, D, Dr Johannes, Lehrbuch der Philosophie, 1: Wissenschaftlehre;
2: Wertlehre; 3: Wirklichkeitslehre. - E. Reinhardt-Verlag, München-Basel,
1950, 316, 300 en 372 pp., geb. D.M. 14, 14 en 16.50.
HOSTEN, Dr A.M., O.P., De kunstmatige inseminatie. Zedelijke beoordeling.
- 't Groeit, Antwerpen, H. Nelissen, Bilthoven, 1950, 144 pp., Fr. 50, f 3.90.
JEAN DE SAINT-THOMAS, Les dons du Saint-Esprit, Trad. de Raïssa
Maritain (Coll. Cours et Documents). - Téqui, Parijs, z.j. (1950), XII-224 pp.,
Fr. Fr. 650.
JOOS, J., Pater Paul. - Liturgisch Kunstapostolaat, Dendermonde, 1950, 223
pp., Fr. 40.
KNOX, R.A., Enthusiasm. - Oxford, At the Clarendon Press, 1950, 622 pp.,
30/.
KUHN, Helmut, Begegnung mit dem Nichts. - J.C.B. Mohr, Tübingen, 1950,
174 pp.
LIPPERT, Peter, S.J., Aus dem Engadin. - Verlag 'Ars Sacra, München, 1949,
166 pp., 11 koperdrukken, D.M. 8.90.
LIPPERT, Peter, S.J., Briefe in ein Kloster. - Kösel-Verlag, München, z.j.,
248 pp., D.M. 7.50.
MARITAIN, Jacques, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie
morale (Coll. Cours et Documents). - Téqui, Parijs, z.j. (1950), 200 pp., Fr. Fr.
600.
MCEVOY, Hubert, S.J., De heilige handelingen mijn taak. Vert. C. Hillenaar
S.J. - H. Nelissen, Bilthoven. 't Groeit, Antwerpen, 1951, 135 pp., f 3.90 en Fr.
70.
NIKOLAJEV, K.N., Oosterse Ritus (Vostotsjny Obrjad) - Ymca-Press, Parijs,
1950, 336 pp., Fr. Fr. 800.
NOTERMANS, Jef, Driekoningenspel. - Public, bureau, Veldeke, Maastricht,
1936.
ORTEGA Y GASSET, José, Opstand der Horden. - H.P. Leopold, Den Haag,
1950, 275 pp., f 6.90.
PFEIFFER, Ehrenfried, The Earth's face. - Faber and Faber, London, 1947, 138
pp., 12 s. 6 d.
PIRENNE, Henri, Histoire de Belgique des origines à nos jours. Edition
illustrée, Dl 3. - La Renaissance du Livre, Brussel, 1950, 534 pp., Fr. 825.
POLAK, Prof. Dr Fred, Om het behoud van ons bestaan. - H. Stenfert Kroese,
Leiden, 1951, 286 pp., ing. f 10, geb. f 12.
RAHNER, Hugo, S.J., Maria und die Kirche - Marianischer Verlag, Innsbruck,
1950, 128 pp., 4 platen, ing. D.M. 18, geb. D.M, 24.
ROMBOUTS, Fr. S., Wat doen we met onze linkse kinderen? - Drukkerij
v.h. R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1951, 88 pp., f 1.75.
ROMPAEY, I.M. Van, De stille waters. Roman (Regenboog-serie, nr 1). - P.
Vink, Antwerpen, 1950, 328 pp., geb. Fr. 95, reeksprijs: Fr. 65.
RYCKMANS, A., La paroisse vivante. - Casterman, Doornik, 1950, 372 pp.,
Fr. 75.
SCHERER, Alice, Die Frau. Wesen und Aufgaben (Wörterbuch der Politik,
Heft VI). - Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1951, X pp. - 324 col., D.M. 7.80.
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SCHULER, P. Bertram, O.F.M., Die Gotteslehre als Grundwissenschaft. F. Schöningh, Paderborn, 1950, 268 pp., ing. D.M. 9.60.
SOROKIN, Pitirim, A., De crisis onzer eeuw. - N. Kluwer, Deventer, 1950,
264 pp., f 11.50.
SPIRIDON, Archimandrite, Mes Missions en Sibérie. Souvenirs d'un moine
orthodoxe russe. Intr. et trad. de Pierre Pascal (Russie et Chrétienté, nr 4). Editions du Cerf, Parijs, 1950, 156 pp.
STEINBUECHEL, Theodor, Zerfall des christlichen Ethos im XIX
Jahrhundert. - Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1951, 172 pp., geb. D.M. 7.80.
STRATMANN, Franziscus, O.P., Die Heiligen und der Staat. Dl 3. - Verlag
J. Knecht, Frankfurt, 1949-50, 170, 174 en 268 pp.
THILS, Gustave, Christianismes et Christianisme (Bibliothèque de l'Inst.
Sup. des Sc. Rel. de l'Univ. de Louvain, 5). - Casterman, Doornik-Parijs, 1951,
159 pp.
THONNARD, F.J., Précis de philosophie en harmonie avec les sciences
modernes. - Desclée et Cie, Doornik, 1950, VIII-1792 pp., ing. Fr. 250, geb.
Fr. 290.
VOGHT, Joz De, Verloren op de heide. - Kempische Boekhandel,
Oud-Turnhout, 1950, 94 pp., Fr. 70.
VREE, Paul De, Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse
Vlaamse roman (Baken-Reeks, nr 3). - Werkgemeenschap 'Baken', Antwerpen,
1950, 46 pp., Fr. 15 (6 dln Fr. 80).
WEBER, Alfred, Kulturgeschichte als Kultursoziologie. - Piper en Co.
München, 1950, 479 pp., ing. D.M, 12.50, geb. D.M. 17.50.
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[1951, nummer 8]
Het Congres der religieuzen te Rome
ONDER de talrijke congressen, gedurende het Heilig jaar te Rome gehouden, was
voorzeker een der merkwaardigste en een der best geslaagde de studieweek van 26
November tot 8 December 1950, waaraan deelnamen 500 kloosterlingen,
vertegenwoordigend de religieuze orden en congregaties. De pers, op sensatie en
uiterlijkheden belust, had zich te voren al laten misleiden door de aangekondigde
doelstelling van deze vergadering: 'de aanpassing van het kloosterleven aan de eisen
van de moderne tijd', en voorspelde grootscheepse samensmeltingen van orden en
congregaties, vereenvoudigingen en vernieuwingen, waarbij natuurlijk de kledij in
het centrum van de belangstelling stond.
Over dit alles is weinig of niet gesproken in deze studiedagen want het probleem
van de aanpassing van het kloosterleven aan de moderne levensomstandigheden ligt
veel dieper: in beider wezen zelf.
De te Rome vergaderde kloosterlingen hebben zich op de eerste plaats verdiept in
de studie van het wezen van het kloosterleven, ten tweede werd gehandeld over
opname en vorming van de jonge kloosterling en ten derde over het apostolaat.
Telkens werd het probleem gezien in het perspectief van de voorwaarden en de eisen
van het moderne leven.
Het is niet mogelijk hier een samenvatting te geven van de 63 op het congres
voorgedragen rapporten en van de 403 geschreven mededelingen, maar het zal ook
voor de katholieke leek niet onnuttig zijn naar aanleiding van deze studieweek een
beter inzicht te krijgen in hetgeen we kunnen noemen de problematiek van het
kloosterleven in de huidige tijd.
We willen niet in discussie treden over de vraag, of Christus al of niet rechtstreeks
de religieuze staat heeft gewild en ingesteld. Op dit punt volgen wij de mening van
Suarez, die schreef: 'De religieuze staat op zichzelf genomen en naar zijn substantie
werd onmiddellijk door Christus onze Heer zelf overgeleverd (traditus) en ingesteld;
hij kan dus gerekend worden tot het goddelijk recht, nochtans niet als bevelend, maar
als raadgevend beschouwd' (De religione tr. VII, 1, 8). We constateren alleen dat in
feite de religieuze staat als het ware met de Katholieke Kerk vergroeid is, zich onder
allerlei vormen heeft vertakt, en door de Kerk wordt goedgekeurd en beschermd.
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De religieuze levensstaat, in zijn concrete verschijningsvormen, is de kristallisering
van een diep geestelijk, religieus gebeuren in de ziel van de ordestichters en van elke
kloosterling afzonderlijk. Van het ogenblik, dat er mensen waren, die zich
aangetrokken voelden, om het ideaal van volmaaktheid, dat Christus ons openbaarde,
ernstig na te streven, begon de kiem van de religieuze levensstaat zich te ontwikkelen.
Enkele eenvoudige woorden uit het Evangelie hadden de kracht om bij duizenden
het verlangen op te wekken naar een leven van absolute onthechting, om met Christus
uitsluitend te leven voor God. 'Verkoop uwe goederen, deel ze uit, en volg Mij', had
de Meester gezegd. En elders: Er zijn er die in onthouding leven om het Rijk Gods.
En: Wie zich zal vernederd hebben zal verheven worden. Zo tekenden zich af de drie
deugden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, drie vormen van onthechting,
leidend naar de christelijke, evangelische volmaaktheid. Zoals steeds werd ook hier
een natuurlijk inzicht gelouterd en verduidelijkt. In alle grote culturen heeft men
enkelingen gevonden die verzaakten aan hetgeen de mens het meest bekoort, om
alleen naar de geest te leven; ook buiten het christendom vindt men het kloosterleven.
Maar in de Katholieke Kerk, die de openbaring van Christus in haar zuiverheid
bewaart, heeft het als nergens gebloeid en nergens werd de zin en de structuur van
dit leven zo duidelijk omlijnd als in de levensstaat der drie geloften van armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid.
Men kan weliswaar volmaakt worden in elke levensstaat, maar de weg door
Christus zelf aangeraden is de weg van de drie evangelische raden. Deze leidt langs
de zelfverloochening en een liefdeoffer, waarin alles wordt prijsgegeven wat niet
strict noodzakelijk is voor het aardse bestaan, tot de bovennatuurlijke vereniging met
God.
De kloosterling beleeft dus in de Kerk de evangelische raden, hij streeft naar de
christelijke volmaaktheid, hij vertegenwoordigt de geest van Christus in zijn
afgekeerdheid van deze wereld en zijn één-zijn met de Vader. De Kerk, het mystieke
lichaam van Christus, is de vruchtbare bodem waarop het kloosterleven zich kon
ontwikkelen als haar hoogste geestelijke bloei. Waar de Kerk bloeit, bloeit het
kloosterleven, waar de Kerk kwijnt, kwijnt het, waar men aan de eenheid van de
Kerk verzaakt, verzaakt men ook aan deze staat van volmaaktheid, en waar de Kerk
wordt vervolgd worden ook de religieuzen het eerst getroffen.
De providentiële bestaansreden van de kloosterling is de zo volmaakt mogelijke
beleving, en de zo sterk mogelijke uitstraling van het Evan-
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gelie. De beleving geschiedt in de vrije contemplatie van het goddelijk mysterie, de
uitstraling in de werken van apostolaat.
De grote contemplatieven in de Kerk zijn kloosterlingen. Bernardus, de stichter
van de Cisterciënsers, de orde der stilzwijgendheid, liet ons een spoor na van zijn
contemplatief gebed in zijn commentaar op het Hooglied. In dezelfde twaalfde eeuw
schreef de H. Mechtildis van Maagdenburg haar Openbaringen. Weldra weerklonk
in Umbrië het Zonnelied van Sint Franciscus, de Vader van de wijdvertakte
Franciscaanse orde. In de stilte van het Zoniënbos schreef Ruurbroec Het Boek der
zeven Sloten en de Tooi der geestelijke Bruiloft, waarin op ongeëvenaarde wijze
beschreven staat hoe de ziel aan deze aarde verzaakt en geheel opgaat in de goddelijke
liefde. En in een cel werd door een monnik de Navolging van Christus geschreven,
waarin het lijden en het offer van het kloosterleven volkomen zijn opgelost in de
diepstille zaligheid van het 'esse cum Jesu'. In de vijftiende en zestiende eeuw
ondergaat de westerse cultuur een diepgaande verandering in haar politieke structuur,
haar intellectuele ontwikkeling en haar morele waardering. Maar dezelfde
evangelische beleving in de staat van volmaaktheid transcendeert elke cultuurwisseling
en brengt dezelfde vruchten voort van zuivere religieuze contemplatie. De H. Theresia
en de H. Johannes van het Kruis die samen de oude Carmelietenorde hervormden,
d.w.z. terugbrachten tot de vroegere ernstige beleving van de evangelische armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid, schreven de klassieke werken van de katholieke
mystiek. De grote heilige van Avila beschreef in haar eigen biographie, in De weg
tot de volmaaktheid en een derde maal in Het inwendig Kasteel de opgang van de
ziel die langs zeven kameren opstijgt in het contemplatieve leven tot aan de
transformerende eenheid met God. Maar wellicht vinden we het toppunt van de
mystieke ervaring weergegeven in De bestijging van de Carmel, De donkere nacht,
De levende liefdevlam en Het geestelijk lied van Johannes van het Kruis.
We hebben hier alleen de toppen genoemd van de katholieke mystiek uit vroegere
eeuwen, de werken die niet alleen door hun inhoud maar ook door hun vorm een
plaats hebben veroverd in de wereldliteratuur. Deze werken werden alle geschreven
door kloosterlingen, waaruit kan worden afgeleid, dat het religieuze leven, zoals het
in de Kerk bloeit, het leven volgens de evangelische raden, de natuurlijke
voedingsbodem is voor de hoogste contemplatie, waartoe de menselijke geest, aan
al het aardse onthecht, geroepen is. En als we iets lager afdalen, naar die uitingen
van mystieke beleving, die naar onze menselijke waardering van minder intensiteit
of van minder krachtige vormgeving getuigen,
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dan kunnen we in elke religieuze orde een haast onoverzienbaar aantal getuigen
oproepen van die bovennatuurlijke genadegaven, die over het altijd offerend
kloosterleven door God worden neergestort. In de onthechting dergenen, die voor
de wereld gestorven zijn, in hun verzaking aan goederen en genoegens, die voor
velen onmisbaar schijnen, toont God wat de menselijke ziel met zijn genade vermag.
En zolang er sijn, die zich openstellen voor de goddelijke stem die sprak: 'Neem uw
kruis op en volg Mij', zolang zal ook, ondanks alle revoluties, oorlogen,
'cultuurwendingen' en wat dies meer zij, een kleine schare over het mensdom het
eeuwige, rustige, vredevolle licht laten schijnen van zielen, die het 'enig noodzakelijke'
hebben gevonden.
Men heeft er dikwijls op gewezen, dat de contemplatie van de mystieken, hun
verzaking aan de wereld geen afwezigheid uit diezelfde wereld betekent. De echte
mystieken waren practische mensen, die met een uitzonderlijke zin voor de menselijke
realiteiten begaafd een doelbewuste activiteit aan de dag hebben gelegd. Het waren
allerminst irreële dromers, die de hoogste realiteiten van de ziel beschreven. De
beschouwing van de verhevenste mysteries heeft a.h.w. hun blik gescherpt voor de
meest alledaagse realiteiten van deze aarde. Het evangelie dat in de kloosters werd
beleefd, vond daar ook de kracht, waardoor het uitstraalde over deze wereld in zeer
concrete werken van liefdadigheid, van onderwijs en cultuurexpansie. Hoeveel
scholen, ziekenhuizen, organisaties voor armenzorg zijn er niet ontsproten aan het
christelijk organisatorisch genie van een Vincentius a Paulo, een Ignatius van Loyola,
een Don Bosco. Aan alle werken van barmhartigheid hebben ontelbare kloosterlingen,
mannen zowel als vrouwen, zich belangeloos en hun leven lang gewijd. Zij hebben
zich geheel kunnen geven aan de opbouw van een samenleving, waarin de christelijke
gedachten van saamhorigheid, behulpzaamheid, onderlinge liefde, zelf- vergetenheid,
echte zielsbeschaving stilaan doordringen. Zij zijn het vooral die die 'christelijke
waarden' hebben bevorderd, gekoesterd, levendig gehouden in de ziel van de mensen,
die door hun geduld, hun voorbeeld, hun dagelijkse toewijding langzaam tot een
christelijk bestaan werden opgevoed.
Het waren ook meestal kloosterlingen, die tegelijk met het Evangelie de ware
christelijke cultuur over heel de aarde hebben uitgedragen en nog steeds blijven
uitdragen. De expansie van het geloof is het werk geweest van deze contemplatieven.
Figuren als die van een Franciscus Xaverius, van een Dominicus de las Casas, van
een Schall, een de Nobili, een De Smet, een Lievens rijzen als vanzelf in onze
verbeelding op. Reuzenfiguren zijn het, pioniers, die het onmogelijke aandurfden
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om de christelijke waarheid en de goddelijke liefde, die ze in zich droegen, steeds
verder te laten schitteren, in de grote cultuurlanden van het Oosten, of bij de
onontwikkelde stammen van de Afrikaanse jungle. Met tienduizenden, Paters,
Broeders, Zusters, werken zij nu in het spoor van de grote voorgangers.
En wanneer we even denken aan die andere tak van de christelijke cultuur, het
christelijk denken op het gebied van theologie en philosophie, dan constateren we,
dat ook hier de grote meesterwerken meestal in de stille cel van een kloosterling
bedacht en geschreven werden. We wijzen hier slechts op enkele figuren. Augustinus'
bisschoppelijk paleis was een klooster, waar een strenge regel werd onderhouden,
en waar hij zijn voornaamste werken schreef; de H. Anselmus was een Benedictijner
monnik, abt van de abdij van Bec in Normandië, alvorens aartsbisschop te worden
van Canterbury; de Dominicaan Thomas van Aquino wordt nog steeds erkend als
de grootste christelijke denker; de Franciscaan Bonaventura, zijn tijdgenoot, genoot
een evengrote vermaardheid; Duns Scotus was een Franciscaan; Suarez was een
Jezuïet. Er is geen orde of zij heeft op een of ander gebied van de christelijke gedachte
haar deel bijgedragen. De H. Alfonsus, stichter der Redemptoristen was een groot
moralist; Newman, die oorspronkelijke christelijke denker uit de 19e eeuw was
Oratoriaan.
Uit deze dorre opsomming blijkt voldoende, dat de staat van volmaaktheid, zoals
hij in het kloosterleven wordt beleefd, voor de Kerk een bron is van vitaliteit. In de
afgelegen abdijen en in de kloosters midden in de steden worden Jezus' evangelische
raden naar best vermogen en met Gods genade beoefend en uit dit streven naar ware
christelijke volmaaktheid onder de voortdurende leiding van de Kerk bloeit de edelste
bloem van het christendom: het offer.
Wie ook maar een ogenblik heeft nagedacht over de betekenis en de functie van het
kloosterwezen in de Kerk, zal begrijpen, dat de belangstelling der vijfhonderd
vertegenwoordigers van de 1.300.000 kloosterlingen, die over de hele wereld verspreid
zijn, niet in de eerste plaats was gericht op de snit van het habijt. Het religieuze leven
werd in al zijn theologische, canonieke, ascetische en psychologische aspecten
onderzocht en aan de eisen van de hedendaagse cultuurvoorwaarden getoetst. Want
de kloosterling heeft te bidden voor en te arbeiden in deze wereld.
Wat de zuiver contemplatieve orden betreft mag men nieuwe stichtingen
verwachten vooral in de missielanden. Overal waar het Evangelie wordt gepredikt
verlangen jonge begenadigde zielen naar een

Streven. Jaargang 4

118
totaal afgezonderd, beschouwend leven. Naast de actieve missieposten zullen we in
Azië en in Afrika abdijen zien verrijzen met inlandse monniken, die daar de biddende
en offerende Kerk zullen vertegenwoordigen. Maar ook in Europa en Amerika gaat
het contemplatieve leven een bloeiende toekomst tegemoet. In sommige streken
bieden zich meer candidaten aan voor de strikt beschouwende orden dan voor de
meer actieve kloostergemeenschappen. Maar deze laatste werden sedert het
verschijnen van de Bulla Provida Mater (1947) aangevuld door een nieuw soort
verenigingen, die wel de staat van volmaaktheid trachten te beleven volgens de drie
geloften, maar die overigens meer in de wereld arbeiden, zonder bijzondere kledij,
en zich wijden aan het katholiek apostolaat door onderricht, caritatieve hulp enz. Het
zijn de zgn. 'Seculiere Instituten'. Honderd veertig van dergelijke Instituten hebben
te Rome de goedkeuring aangevraagd. Hiervan waren er op het ogenblik van het
congres vijf definitief bekrachtigd, en dertig kunnen onder de waakzaamheid van de
bisschoppen hun werkzaamheden voortzetten. Voor de overigen is het onderzoek
der regels nog aan de gang.
De grondslag van de staat van volmaaktheid vormt het leven volgens de
evangelische raden van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Maar de concrete
wijze waarop dit leven geregeld wordt verschilt naar gelang de constituties en de
regels van elke orde of congregatie. Zij verschilt ook enigszins volgens de tijd waarin
men leeft. Een van de voornaamste problemen, waarmee het congres zich bezig hield,
was de wijze waarop het kloosterwezen zich dient aan te passen aan de ontwikkeling
van de cultuur. De candidaten immers komen, dat spreekt vanzelf, liit de wereld
zoals deze actueel is, en de meer actieve orden en congregaties oefenen hun apostolaat
in dezelfde wereld uit.
De huidige beschaving nu levert enkele moeilijkheden op, die op verstandige wijze
moeten worden opgelost, wil men het kloosterleven niet zó wereldvreemd maken,
dat het niemand meer zou aanspreken. Interessante en zeer delicate psychologische
problemen zijn in dit verband op het congres ter sprake gekomen. Zo werd er b.v.
op gewezen, dat de moderne jongen of het moderne meisje, die vol edelmoedigheid
aan de poort van een abdij of een klooster aankloppen, tamelijk verschillen van hun
voorgangers uit vorige eeuwen. Het moderne leven en voornamelijk het
grote-stadsleven heeft hun physiek weerstandsvermogen enigszins verzwakt. De
gejaagdheid, de onrust, de overprikkeling hebben hun nervositeit, hun ongedurigheid
in niet geringe mate doen toenemen. Hiermee zal de kloosterascese voorzichtig
rekening moeten houden. Het levensregime waarmee een flinke, rustige, gezonde
jonge
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man een eeuw geleden genoegen nam, past niet meer geheel voor het meer verfijnd,
nerveus, onrustig type van vandaag.
Een andere moeilijkheid ligt in het feit, dat het leven in de hedendaagse wereld,
niettegenstaande de nivelleringstendenzen onzer beschaving, een zekere vorm van
vrijheids- en persoonlijkheidscultuur ontwikkelt, die het de jongeren moeilijker maakt
het ideaal van de religieuze gehoorzaamheid op de juiste waarde te schatten. In zijn
brief over de gehoorzaamheid verklaart de H. Ignatius hoe de kloosterling door zijn
vrijheid aan God langs zijn oversten op te offeren, tenslotte de geestelijke vrijheid
wint. Voor een moderne jongen zal deze paradox moeten worden waargemaakt door
een voorzichtige paedagogie, die werkelijk in en door de gehoorzaamheid de echte
persoonlijkheid van de kloosterling zal eerbiedigen en tot volledige ontwikkeling
brengen. Het moge volstaan er hier ook op te wijzen, dat door de genotzucht en de
promiscuïteit van het hedendaagse leven, door romans, geïllustreerde bladen, films,
reportages, - met de televisie zal dit euvel nog verergeren - er in vele milieu's een
erotische sfeer is ontstaan die geen gunstige voedingsbodem is voor de roeping tot
een staat van maagdelijkheid en volmaakte zuiverheid. Alleen de goddelijke genade
kan hier een tegenwicht vormen. Deze, geholpen door een gezond gezinsmilieu,
blijkt bij vele jogeren als een antitoxine voort te brengen, waardoor al die gevaarlijke
kanten van onze beschaving als ongemerkt worden voorbijgegaan.
Wat de armoede betreft deze schijnt minder moeilijkheden op te leveren. De weelde
heeft in onze dagen veel van haar aantrekkingskracht verloren. Versobering is aan
de orde, en door de evolutie zelf van de economie nadert de materiële levenswijze
van de gemiddelde burger meer en meer de traditionele soberheid van het
kloosterregime.
Een punt dat de belangstelling der congressisten bijzonder heeft getrokken is het
probleem van de huidige ontspanningsvormen en het modern comfort in verband
met het kloosterleven. De beoefening van de moderne sport (tennis, voetbal, enz.)
en het gebruik van radio, cinema, televisie in de kloosters kwam natuurlijk ter sprake.
Al deze zaken hebben overigens naast hun ontspanningswaarde ook dikwijls een
vormende betekenis. Ze hoeven niet a priori te worden afgewezen. Alleen dienen ze
zo te worden geïntegreerd in het geheel van een ernstige, traditionele ascese, dat ze
aan de totale vorming van de kloosterling ten goede komen. De dosering van deze
middelen hangt natuurlijk af van de doelstellingen en het eigen karakter van elke
orde of congregatie.
Uit al deze problemen blijkt wel voldoende hoeveel tact, psycholo-

Streven. Jaargang 4

119
gisch doorzicht en verantwoordelijkheidsgevoel er worden verondersteld bij degenen,
die de jonge candidaten moeten aannemen en vormen voor het kloosterleven. Hoezeer
dit door het congres werd aangevoeld spreekt uit het feit, dat er beslist werd te Rome
een speciaal Instituut op te richten, waar toekomstige novicenmeesters en geestelijke
leiders de nodige psychologische en ascetische kennis kunnen opdoen, om beter
voorbereid hun taak te aanvaarden.
Resumerend mogen wij besluiten dat blijkens dit congres het kloosterleven in de
Katholieke Kerk, niettegenstaande de menselijke zwakheden, een voor de geest
verblijdend schouwspel biedt, De stem van Christus 'Volg Mij' is nog niet
uitgestorven. Integendeel, nooit heeft ze in zovele zielen gehoor gevonden, en voor
de eerste maal sedert twee duizend jaar is ze doorgedrongen tot alle streken der aarde,
onder alle volkeren en rassen. In sommige landen wordt weliswaar met uitwendige
machtsmiddelen het kloosterleven in zijn ontplooiing gehinderd - en wij denken met
verering en aandoening aan deze martelaren van het volmaakte christelijk leven maar daar wordt nog meer dan elders in het geheim der ziel dezelfde stem vernomen:
'Volg Mij.... Wat zij Mij hebben aangedaan zullen zij ook u aandoen.... De leerling
is niet groten dan de Meester'
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Katholiek en reformatorisch Carnaval
door S. Jelsma M.S.C.
VAN DUINKERKEN heeft eertijds met zijn 'Verdediging van Carnaval' geen einde
gemaakt aan een oud dispuut. Zowel de christenen der Katholieke Kerk als die der
Reformatie hebben in zekere zin principieel het vlees vaarwel gezegd; zij erkennen
de betrekkelijkheid van het stoffelijke en tijdelijke, omdat alles voor hen betrokken
wordt op de 'geest die levend maakt' op de eeuwigheid waaraan al het vergankelijke
onderworpen is.
Toch klinkt het 'vaarwel' van de katholiek anders dan dat van zijn reformatorische
mede-christen. Er is een verhouding en een wisselwerking tussen stof en geest, welke
in beginsel door beiden anders gezien wordt. Het 'vaarwel' van de katholiek maakt
naar de buitenkant een vrolijker en meer romantisch-blijmoedige indruk, terwijl het
Carnaval der Reformatie ogenschijnlijk door dieper ernst en strenger radicalisme
wordt gekenmerkt. Aan deze buitenkant beantwoordt een wezenlijk verschil van
inzicht en waardering omtrent stof en geest, uiterlijkheid en innerlijkheid, en hun
onderlinge verhouding binnen het geheel van Gods universum. Het verschil van
mening heeft heus niet enkel als object de stijl van de Bossche Vastenavond-pret of
de religieuze drift tot veruiterlijking, welke zich openbaart in bepaalde bedevaarten
en demonstraties met reliquieën of quasi-reliquieën van heiligen. Ook tegen de
katholieke opvatting omtrent de Sacramenten wordt van protestantse zijde dikwijls
opgemerkt, dat zij geenszins overeenstemt met de zuiver op het geestelijke ingestelde
inhoud der Heilige Schrift, De Bijbel zou duidelijk te verstaan geven, dat wij slechts
door het geloof op intieme wijze met Christus in contact kunnen komen en dat slechts
vanuit dit innerlijk geloof Zijn genade aan mensen wordt toebedeeld. Aldus wordt
het schenken en ontvangen van genade een kwestie van louter geestelijke werking,
en men zal de Katholieke Kerk ook op dit essentiële punt betichten van de fout, dat
zij het geestelijke en het goddelijke al te zeer verstoffelijkt. Alles in de Katholieke
Kerk wordt zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt en de zuivere prediking van het Woord
Gods wordt bedolven onder een massa beelden en symbolen. Niet alleen is het zó,
dat de menselijke heiligen
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de goddelijke Christus verdringen, maar tevens wordt door een overdadige opsmuk
en schittering van symboliek de aandacht afgeleid van het goddelijk geheim, dat in
ons binnenste een verborgen doch zeet werkelijk leven leidt. Daar komt nog bij, dat
volgens het geloof der Katholieke Kerk de Sacramenten niet slechts symbolen van
genade zijn, maar ook instrumenten; de Sacramenten geven en bewerken goddelijk
leven en het heeft dus de schijn alsof God aan deze uiterlijke, stoffelijke tekenen
gebonden is.
Hier manifesteert zich het verschil in houding tegenover alles wat 'des vleses' is
wel zeer fundamenteel. We mogen de bezwaren van reformatorische zijde gerust
ernstig menen. Het zou inderdaad nogal erg zijn, indien wij aan de volstrekte vrijheid
en souvereiniteit van God te kort zouden doen. Niemand buiten God heeft uit te
maken, hoe en langs welke wegen Hij Zijn genade moet schenken. Alléén God
bepaalt, in hoeverre en met welke middelen Hij de mensen benadert; geen enkele
menselijke instantie kan daar tussen komen of er invloed op uitoefenen. Gods vrijheid
is absoluut en onaantastbaar. Zijn initiatief valt niet over te nemen. In het domein
der genade is Hij het altijd die begint en die voltooit: de alpha en de omega.
Menselijke invloeden kunnen b.v. God niet dwingen door middel van het doopwater
of uitsluitend door middel van het doopwater het kindschap Gods te verlenen. De
vergiffenis der zonden, welke slechts vrucht kan zijn van Gods eigen vrije en mateloze
vergevensgezindheid, kan door geen enkel schepsel gebonden worden aan een
bepaalde uiterlijke handeling.
Nu is het echter een feit, dat geen enkele katholiek, die zijn eigen geloof kent, het
zal wagen Gods onafhankelijkheid en zelfstandigheid te betwijfelen of te ontkennen.
Een andere vraag is het voor hem echter, wat God zélf met deze onafhankelijkheid
en zelfstandigheid wenst te doen. Juist omdat geen mens en geen menselijke instantie
Gods vrijheid kunnen binden of beperken, is het de mens ook onmogelijk, God te
verbieden of te belemmeren van Zijn vrijheid op een bepaalde wijze gebruik te maken.
Waar Hij te beslissen heeft, moet de mens zwijgen en in erkentelijkheid aanvaarden.
Aan Gods vrijheid doet men uiteraard op geen enkele wijze te kort, wanneer men in
de goddelijke Openbaring constateert, dat God vrijwillig bepaalde middelen kiest,
om Zijn verhouding tot de mens inniger en meer levend te maken. Hiermede erken
ik juist Gods vrijheid. Niet ik schrijf voor, noch de Bisschop, noch de Paus, noch de
Generale Synode, welke middelen God moet kiezen; het komt niet aan mensen toe,
uit te maken of God zich in Zijn Kerk mag bedienen van stof en symboliek. Wij
hebben rustig af te wachten wat God doet, als Hij de mensen gaat ontmoeten.
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Volgens katholiek inzicht heeft het van Gods zijde aan duidelijkheid hieromtrent
nooit ontbroken. Toen Hij mens werd en op aarde verscheen, bleek Hij met deze
aarde ten zeerste vertrouwd te zijn. Wat van deze aarde was wierp Hij niet ver van
zich af; maar de zon en de bloemen, de vogels en de dieren van het veld, het heldere
water en de tintelende wijn, het meel en de korenmaat, het dagelijks brood en de
gebraden vis, regen en wind, bergen en struikgewas, schapen, wolven en kamelen,
ja zelfs de geldstukken en belastingpenningen van Zijn land, betrok Hij in Zijn
persoonlijk menselijk bestaan en in Zijn goddelijke prediking. In die dagen liepen
de mensen onder een lichtfontein van tastbare wonderen. Maar deze wonderen
kwamen niet van heel ver en hadden dikwijls zeer nabije en materiële objecten; ze
daalden niet plotseling over je neer vanuit het verborgene der eeuwigheid; ze kwamen
rechtstreeks op je toe in een menselijke gestalte; ze werden gebracht en als een
genezende, herstellende en herscheppende gave meegedeeld door een mens; een
mens, die vlak voor je stond; die je aankeek en je aanraakte; en je wist en voelde dat
er een kracht van Hem uitging, een kracht die alles zou kunnen herscheppen.
Misschien dat men nog jaren later die ogen zag, die hand voelde of die enkele woorden
hoorde, als een diepe herinnering voor zichzelf alleen; de herinnering aan iets zeer
ernstigs en heiligs, aan het kostbare moment dat men door het goddelijke werd
aangeraakt.
De aanraking met het uiterlijke en aardse kan op zichzelf hoogst onbelangrijk zijn;
dat neemt niet weg, dat er belangrijke gevolgen uit kunnen voortvloeien. Het staat
God vanzelfsprekend volkomen vrij, zichzelf met Zijn goddelijke kracht in het
uiterlijk omhulsel te verbergen (en te openbaren), om ons op die wijze beter, directer
en duidelijker te kunnen benaderen. Men zou dit o.i. niet verstoffelijking van het
geestelijke en goddelijke moeten noemen, maar hoogstens vergeestelijking of
vergoddelijking van het stoffelijke. God kan overal in doordringen, ook in het vlees
en in de materie; en niemand kan Hem tegenhouden, wanneer Hij omwille van ons
geluk daartoe besluit.
Ondanks Zijn neerdaling zal God zich echter nooit in het stoffelijke kunnen
verliezen. Eerder zal het stoffelijke zich verliezen in Hem. Wél onderkent de zuivere
Geest de ongenoegzaamheid van alle vlees en van heel de wereld die ons niets baat,
wanneer de ziel schade lijdt; maar dezelfde Geest overschaduwde een vrouw en God
begon te delen in de menselijke gebondenheid aan de stof. Daarom kan ons vaarwel
aan het materiële nimmer definitief en absoluut zijn. Ons vaarwel aan het vlees is
even betrekkelijk als het vlees zelf.
Hoe op dit punt de tegenstellingen tussen Katholieke Kerk en
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Reformatie nog verder doorwerken, is een vraag waarop nog nader dient te worden
ingegaan.
Voor een katholiek gaat het er niet op de eerste plaats om, of zijn opvatting
schriftuurlijk is of niet schriftuurlijk. Hij is er nu eenmaal van overtuigd, dat Gods
Openbaring breder is dan de Heilige Schrift en rijker dan de beperkte inhoud van de
Bijbel. Het gaat er voor hem slechts om, of zijn christelijke opvattingen inderdaad
de ideeën van Christus uitdrukken; het is voor hem slechts belangrijk, te weten wat
Christus namens God in volstrekte vrijheid deed, sprak en voor de toekomst beraamde.
Daarvoor kan hij terecht bij Christus zelf, die hij in de Kerk dagelijks kan ontmoeten.
Hij bemerkt dan, dat in deze Kerk, waarin Christus Zijn contact met de wereld
voortzet, de stof gebruikt wordt als drager van en weg naar de geest; en het kost hem
niet veel moeite te ontdekken, dat deze Christus en deze Kerk inderdaad beginnen
van de mensen geloof op te eisen en wel onvoorwaardelijk en met een totale
toewijding en overgave, maar dat zij tevens voortdurend aansluiting zoeken mét dit
levende geloof door het uiterlijke tekenen en symbolen voor te houden, waarvan men
- juist door dat inwendig geloof - kan weten dat zij met goddelijke kracht en vitaliteit
geladen zijn.
De beslissende stap naar het eeuwige leven wordt ook voor een katholiek gezet
door het geloof in de Zoon van God. Dit geloof plaatst hem echter tegelijkertijd voor
een uiterlijke werkelijkheid, welke hem zeer nabij is en die in de Sacramenten en
sacramentaliën der Kerk even dicht bij hem staat als Christus in Zijn uiterlijke gestalte
dichtbij de Joden stond. Wellicht konden daardoor de Joden zo moeilijk geloven;
het was te stoffelijk, te uiterlijk, te dichtbij. 'En ze zeiden: is deze niet Jesus, de Zoon
van Jozef, wiens vader en moeder we kennen? Hoe zegt Hij dan: Ik ben uit de hemel
neergedaald?' (Joh. 6:42). Het kan moeilijker zijn te geloven in het onmiddellijk
nabije dan in het ver verwijderde; het kan moeilijker zijn te geloven in 'het brood dat
uit de hemel is neergedaald' dan in de hemel zelf. Zowel de hemel echter als het
sacramentele brood zijn van God, die van alles het vruchtbare begin is en die alles
omsluit in een goddelijk mysterie, waarvan de kern voor ons ontoegankelijk blijft.
Na een beschouwing der beginselen kan het vruchtbaar zijn te luisteren naar een
critische stem uit de praktijk. Schrijver dezes ontving naar aanleiding van dit
onderwerp een brief, waaraan hij het volgende ontleent:
'Zelf ben ik jarenlang Protestant geweest, behorend tot de Neder-
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lands Hervormde Kerk; maar ik moet zeggen, dat noch het volkomen innerlijke en
geestelijke van de Reformatie, noch de uiterlijke show en omhaal van de Katholieke
Kerk mij uiteindelijk kunnen bevredigen. Wat ik zoek is Christus. En dit is nu juist
de moeilijkheid: bij de Reformatie is Hij misschien aanwezig, maar ik zie Hem niet;
men spreekt over Hem en Zijn Woord wordt verkondigd. Doch op geen enkele
duidelijke en tastbare wijze krijgt Hij voor mij gestalte. Ik zou Hem zo graag als het
ware persoonlijk ontmoeten. Lang heb ik nagedacht over de mogelijkheid daartoe
in de Katholieke Kerk. Het is waar, dat men in die Kerk voortdurend probeert de
levende Christus ook uiterlijk te prediken en uit te beelden. Stoffelijke en louter
uiterlijke zaken hebben klaarblijkelijk voor uw Kerk dan ook een grote waarde. Maar
toch kan ik niet tot een oplossing of tot een accoord komen. Dit is mijn vraag: verliest
de Katholieke Kerk zichzelf niet in een zee van uiterlijkheden en, als ik het zo zeggen
mag, van tierlantijntjes? Ik krijg - misschien ten onrechte - wel eens de indruk, dat
Rome de mensen overlaadt met wijwater, reliquieën, heiligenbeeldjes, z.g. liturgische
voorstellingen, processies, manifestaties en allerlei andere stoffelijke en spectaculaire
bijkomstigheden. Is het niet zo, dat men op die wijze op den duur door de bomen het
bos niet meer ziet? Hoe moet ik hier nog de plaats van Christus ontdekken? Hoe kan
Hij mij nog met Zijn geestelijke boodschap tegemoet komen vanuit die wereld van
niets dan uiterlijke zaken, die elkaar verdringen en die de aandacht afleiden van het
enige waar het op aankomt?'
In deze brief wordt de tegenstelling, dunkt ons, scherper toegespitst dan de
werkelijkheid verdraagt. Allereerst is het niet waar, dat de kerken der Reformatie
stuk voor stuk geen enkele waarde toekennen aan alles wat uiterlijk, zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar is, terwijl de Katholieke Kerk uitsluitend waardering zou hebben
voor het uiterlijke. Zo eenvoudig en helder is de situatie niet; de werkelijkheid is
veel genuanceerder dan het in de brief voorgestelde zwart-wit-contrast doet
vermoeden. Men moet beginnen met vast te stellen, dat het zowel bij de Reformatie
als bij de Katholieke Kerk gaat om het innerlijk; daarover bestaat geen enkele twijfel
en het heeft geen zin aan deze stelling, hoe dan ook, te tornen. Voor beide christelijke
groeperingen wordt het 'vaarwel aan het vlees' aan deze stelling ontleend. Aan beide
zijden gaat het om het innerlijk samenleven met Christus. We mochten er reeds op
wijzen, dat ook in de Katholieke Kerk voor allen die er bewust in willen leven het
geloof het enige reële uitgangspunt is. Dit geloof nu is een zuiver inwendige realiteit.
In diepste wezen is het een geestelijke houding, een visie op de dingen van hemel
en aarde, een innerlijke

Streven. Jaargang 4

126
gesteldheid van inzicht en wil, waarbij hart en gevoel en persoonlijkheid betrokken
worden.
Dit geloof, wanneer het eenmaal als glanzende genade is uitgestort in de ziel, gaat
en werkt van de mens uit op zuiver innerlijke wijze naar God toe. Slechts de gevolgen
en uitingen van dit geloof zullen waarneembaar zijn. Het geestelijke zal zich
uitdrukken in de stof. Het zoeken naar God, het geloven in God, kan zichtbaar worden
in uiterlijke activiteit, hoorbaar in een duidelijke geloofsbelijdenis, voelbaar in een
jubelende zekerheid, die op bepaalde ogenblikken heel het lichamelijk-geestelijke
wezen van de mens doorstraalt.
Met de Sacramenten der Kerk is het eigenlijk precies hetzelfde gesteld. Het meest
wezenlijke en de reden van bestaan der Sacramenten is: het goddelijk leven der
genade. Ook hier gaat het dus om een zuiver geestelijke realiteit; maar een realiteit
welke van God uitgaat en welke in Hem haar enige onafhankelijke oerbron blijft
vinden. Slechts wanneer God met dit overvloedige inwendige leven een weg gaat
zoeken naar de mens, maakt Hij gebruik van de wereld der stof: Christus stelt uiterlijke
handelingen in, die de innerlijke rijkdom Gods voor de mensen zullen aanduiden en
naar de mensen toe zullen geleiden. Hier bloeit dus een wereld van uiterlijkheid open,
om in dienst te worden gesteld van het enige waar het uiteindelijk op aankomt: het
innerlijke, goddelijke en eeuwige leven.
De noodzaak van deze combinatie en samenwerking tussen stof en geest erkent
men niet alleen aan katholieke zijde. Ook de Reformatie gooit niet alle uiterlijkheid
ver van zich af. Zij zou het niet kunnen. Want tenslotte blijft de godsdienst ook voor
haar fundamenteel iets tussen God en mens en niet iets tussen God en Zijn engelen.
Een en ander behoeft niet onvermijdelijk te leiden tot 'uiterlijke show en omhaal'.
'Show' is het overdreven naar voren schuiven van het uiterlijke en spectaculaire;
'omhaal' is het cultiveren van het overbodige en overtollige. Nu zal men echter
uiterlijke manifestaties nooit moeten beoordelen louter op maatstaven van
noodzakelijkheid en nut. Hier schuilt wellicht ook een oorzaak van het verschil tussen
het 'vrolijk carnaval' der katholieken en het 'ernstig carnaval' der
orthodox-protestanten. Heel veel dingen in het leven zijn helemaal niet noodzakelijk,
noch kan men er onmiddellijk het praktische nut van aanwijzen. Maar daarom zijn
ze nog geenszins overdreven, overbodig of overtollig. Er bestaat nog zo iets als
poëzie; er moet voor de mens een mogelijkheid openstaan zich spontaan te uiten, in
gemeenschap te belijden en te getuigen, en in tientallen variaties een uitweg te geven
aan zijn religieus gevoel en aan de blijdschap om zijn geloof. En meer
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nog: er moet zelfs voor God een mogelijkheid bestaan, om te appelleren op dezelfde
menselijke gevoelens, om de mensen indirect maar van dichtbij te doen ervaren wat
Hij hen openbaart en voor ogen te toveren wat Hij hen wil schenken.
Het waarderen en gebruik maken van de stof in uiterlijke manifestatie kan zowel van
goddelijke als van menselijke zijde op verschillende wijzen geschieden. Het is niet
nodig, dat het op een bepaalde wijze geschiedt, b.v. door een processie, door wijwater
te gebruiken, door handoplegging, door zegening of door het uitstorten van doopwater.
Er bestaat hier, zeker voor God, geen enkele noodzaak. Wat de mens betreft: gebaren,
om het gesproken woord te verduidelijken of te onderstrepen, zijn lang niet altijd
noodzakelijk en in veel gevallen voor spreker en toehoorder eerder vermoeiend dan
nuttig. Toch zal het woord, wanneer het met overtuiging en gevoel gesproken wordt,
door gebaren worden begeleid, omdat het lichaam nu eenmaal meeleeft en meedeint
op de bewegingen van de geest, nuttig of niet nuttig, noodzakelijk of niet noodzakelijk.
Men mag dus gerust constateren, dat de Sacramenten en sacramentaliën in de
Katholieke Kerk met veel plechtigheden, ceremonieën en uiterlijkheden worden
omringd; men mag gerust constateren, dat uit heel het persoonlijk, gemeenschappelijk
en kerkelijk leven der katholieken een ruime waardering voor het stoffelijke spreekt;
een waardering die in allerlei particuliere praktijken natuurlijk voortdurend ofwel té
ruim ofwel té enghartig wordt genomen. Als na dit constateren maar geen verkeerde
conclusies volgen.
Om een voorbeeld te noemen: in de bediening der Sacramenten vindt men de
officiële gebeden der Kerk. Wanneer men deze gebeden leest, zal het misschien
opvallen, dat de heiligen (mensen van vlees en bloed) er betrekkelijk geringe aandacht
in krijgen. In de Misliturgie komt men hier en daar de namen van Jesus' Moeder en
van sommige vroeg-christelijke martelaren tegen; bij de Priesterwijding wordt de
litanie van alle heiligen gezongen, bij de bruidszegen in de Huwelijksmis worden
enkele vrouwen uit het Oude Testament aan de bruid ten voorbeeld gesteld. Voor de
rest komen de heiligen er weinig aan te pas; voor een buitenstaander, die met het
idee rondloopt, dat de katholieke eredienst één opeenhoping is van heiligencultus,
zelfs opvallend weinig. Christus staat in de sacramentele liturgie der Katholieke Kerk
voortdurend in het middelpunt. Ondanks (of wellicht beter: dank zij) al haar
uiterlijkheid is de liturgie een vorm van samenleving met Christus. Het is dezelfde
samenleving, waarvan ook het hogepriester-
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lijk gebed van Christus gewaagt; in dit gebed is immers regelmatig sprake van een
goddelijk 'wij', waardoor Jesus' eenheid met de Vader en de Heilige Geest wordt
aangeduid en dat in een grondeloos geheim ook over de Apostelen, de leerlingen en
de gelovigen wordt uitgebreid. Deze samenleving van de mensen met God in Christus
rijst op uit de diepte van het goddelijk mysterie. Het is de heerlijkheid van de
Verlosser, het resultaat van Zijn werk. 'En nu, Vader', zegt Hij, 'verheerlijk Mij bij
Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U bezat eer de wereld bestond' (Joh. 17:5). En
verderop verklaart Hijzelf uitdrukkelijk, dat het Hem te doen is om dit God-menselijk
samenleven: 'Heilige Vader, bewaar hen die Gij Mij hebt gegeven in Uw naam, opdat
ze één mogen zijn zoals Wij....'.
In dit gebed, in deze gedachten en verlangens van Christus, worden heel het
christelijk denken en heel het menselijk bestaan met goddelijk geweld omhoog
getrokken en opgestuwd naar hun mysterieuze oorsprong en bestemming, binnen de
intimiteit van het goddelijk samenzijn, bevrijd en los van de druk der materie, aan
de geheimzinnige bronnen ener eeuwig opwellende, zuiver innerlijke vruchtbaarheid.
De eenheid, waaruit deze vruchtbaarheid opbloeit, wordt met name door Paulus
in zijn brieven uitgestrekt over alles wat hij door het geloof van Christus en de wereld
weet. Door zijn geloof immers is Paulus voor het eerst met Christus in contact
gekomen en kreeg de wereld voor hem een andere en diepere betekenis; door het
geloof konden Verlossing, genade en gerechtigheid in hem beginnen te werken; door
het geloof wilde hij nog meer één worden met zijn Meester, desnoods door al zijn
stoffelijk en tijdelijk bezit prijs te geven.
Rondom deze werkelijkheid, waarvan Paulus in zijn brieven, Christus in Zijn
gebed en de Kerk in haar liturgie getuigen, bewegen zich niet alleen de Sacramenten
maar ook alle andere uiterlijke plechtigheden en manifestaties der Katholieke Kerk.
Het is altijd belangrijk, te beseffen welke de realiteit is, waarnaar wij tussen alle
uiterlijkheid door met onze geest zoekende zijn en die ons in waarneembare vormen
en symbolen wordt gesuggereerd en meegedeeld. Het is tevens belangrijk, te weten
dat God, wanneer Hij zich tot ons richt, ónze taal spreekt en de door Hem geschapen
stof niet te minderwaardig acht om haar dienstbaar te maken aan Zijn openbaring en
om haar te dwingen in een zinvolle en heilige symboliek. Deze wetenschap kan ons
vertrouwen ten opzichte van de materie verruimen. Het materiële kreeg een functie
toegewezen in het goddelijke Heilsplan en in zekere zin mocht het delen in de
heiligheid van alles wat God aan mensen te zeggen en te bieden heeft. Deze mensen
zullen nu met groter vrijmoedigheid en
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onbevangenheid het stoffelijke en vleselijke kunnen gebruiken, om op hun beurt God
ermee te benaderen. Hen wordt geen onherroepelijk carnaval bevolen, geen resoluut
en radicaal afscheid van het vlees. Zij weten, dat het banale brood en de driftige wijn
betrokken werden in Gods heiligste geheimen hier op aarde en daarom durven zij
deze vergankelijke spijs en drank niet verachten. In tegenstelling met de christenen
der Reformatie, die bang zijn voor alles waaraan het radicale woord 'alléén' niet
voorafgaat, zijn de katholieken juist bevreesd voor alles wat door dit verleidelijk
'alléén' in een al te eenzijdig radicalisme dreigt te blijven steken. Zij bidden voor het
dagelijks brood, dat in het gebed des Heren genoemd wordt in één adem met de
heilige Naam en het Koninkrijk van de Vader, die in de hemel is. Doch in de
Vastentijd rantsoeneren zij hun dagelijks brood, om zichzelf voor deze
louter-geestelijke Naam en voor dit zuiver-inwendig Koninkrijk vrij te maken. Zelfs
indien zij in de Vastentijd zich van het stoffelijke gaan distanciëren, doen zij dit
onder een stoffelijk symbool: de grauwe as. Ook dit afstand nemen van de stof is
voor hen immers slechts betrekkelijk; want zij zijn stof en tot stof zullen zij
wederkeren. Dit is voor hen geen zwaardrukkende tragiek. Rondom het afscheid van
het vlees hangt slechts een geringe weemoed voor hen, die geloven in de verrijzenis
van het vlees.
In de Reformatie zal men vanuit een ander besef van de erfzonde en haar gevolgen
- en dus vanuit een andere mens-opvatting - tot een andere accentuering en meestal
ook tot een fundamenteel andere visie komen. Indien men, na van de mens de zondaar
te hebben afgetrokken, niets meer overhoudt (de uitdrukking is van wijlen Ds Tromp),
dan is men inderdaad op het geestelijke geloof en op de inwendige verlossingsgenade
alléén aangewezen. Dan moet er een sterke drang ontstaan naar inwendigheid, een
haast onweerstaanbare huiver voor alle betrokkenheid van het stoffelijke in geestelijke
zaken. Wat kan de onttroonde mens in deze schepping met dat stoffelijke immers
nog beginnen? Wat kan de positieve religieuze waarde zijn van het geschonden en
bedorven vlees en van de inwendig geïnfecteerde wereld der uiterlijkheid? Het
reformatorisch Carnaval is daarom noch verbeten noch luchthartig. Voor verbetenheid
is de materie in religieus opzicht te waardeloos; voor luchthartigheid is geen plaats,
omdat de waardeloosheid van deze materie daarvoor te ernstig en te volstrekt beleden
wordt.
Men zal het slechts ééns worden, wanneer men tot overeenstemming komt omtrent
de volle betekenis van het feit, dat de zondige mens naar lichaam en ziel door God
verlost is.
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Goethe en de Faustische Kultuur
door Lieven Rens
TER gelegenheid van het Goethe-jaar 1949 waarin de tweehonderdste verjaardag
van Goethes geboorte herdacht werd, zijn in alle landen van de wereld, en met de
meest verscheiden strekkingen, geschriften verschenen en voordrachten gehouden
over Goethe in zijn verschillende aspecten: als dichter en schrijver, als kunstenaar,
als natuurvorser, als staatsman, als wijze, als profeet, als Duitser, als mens, als
klassicus en als moderne. Zelfs het essay van Karl Jaspers, de Duitse existentialist,
waarin hij onderzoekt, of Goethe heden nog wel betekenis voor ons heeft, wijst op
die levende betekenis - volgens ons actueler en belangrijker dan ooit maar eveneens
op de durf, de ijver en de uitbreiding van het Goethe-onderzoek. Dit laatste is tot een
moderne wetenschap geworden, die aan persoonlijke synthese ontsnapt en veel meer
op de samenwerking van specialisten berust. Wie zich met Goethe bezig houdt moet
zich, afgezien van elementaire kennis van zijn leven en werk, beperken tot een enkel
aspect van zijn persoonlijkheid, of tot een min of meer eenzijdige of oppervlakkige
samenvatting. Maar Goethe, in zijn wijdte en zijn volte, biedt toch telkens weer de
gelegenheid, een nieuwe zijde van zijn persoonlijkheid te belichten of haar in een
ongewoon verband te behandelen.
'Zo willen wij, hiertoe geïnspireerd door de samenhang der begrippen 'Goethe' en
'Faust', de dichter als factor van de Faustische cultuur beschouwen.

De Faustische cultuur
Faustische cultuur is de kenmerkende naam, die de cultuurphilosoof Oswald Spengler
aan onze Westerse beschaving gegeven heeft, en wel om deze reden, dat hij het
grondgevoel van onze cultuur het volledigst en het diepst in Faust, in Goethes Faust
wel te verstaan, verpersoonlijkt vond. Kort omschreven schijnt het wezen van Goethes
Faust-figuur te zijn: een niet te verzadigen, rusteloze drang naar expansie tot in het
grenzenloze, een hartstochtelijke aanval op de mysteries van leven, wereld en godheid,
waarin de wil tot omvatten, kennen, veroveren, zo heftig naar zijn doel streeft, dat
hij alle houvast verliest. Niet alleen het houvast aan de natuur en de realiteit, maar
ook aan de ethische en religieuze wetten, zodat als het ware een verbond met de
magie en de duivel wordt aangegaan. Zo leidt die honger naar hoogte, wijdte, volte
- - hoe edel dit streven oorspronkelijk ook moge zijn - tot
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zonde, misbruik, misdaad, vernietiging van de wereld en zichzelf, en is alleen te
stillen door een mirakel van genade.
Waarlijk, geen andere figuur kan beter het wezen en de drang verzinnebeelden
van onze beschaving, die in een verbijsterende stormloop de wereld ontdekt heeft,
om heden, tegenover de losgelaten diabolische machten niet alleen rustelozer dan
ooit, maar tevens mateloos verontrust, wanhopig en vol panische angst te staan; zoals
de Zauberlehtling, eveneens een evocatie van Goethe. Ook dit kan weer aantonen,
hoezeer Goethe de essentiële spanning, problematiek en het gevaar van onze cultuur
aangevoeld en doorgrond heeft.
Problematiek der Faustische cultuur. Nergens is de mens zo heftig levendig
geweest, maar ook nergens zo kwellend door de dood bedreigd. Nergens openbaren
zich treffender grandeur et misère de Thomme. Grootheid van wil, en welke grootheid!
Blikken wij maar even terug naar de Middeleeuwen! Staren wij maar op naar de
torenspitsen der kathedralen. Volgen wij maar de grenzenloze verheffing en
ontplooiing van de mystieke ziel, voor wie 'alle dinge te inge' zijn. Grootheid,
grenzenloosheid, Faustische expansie. Maar in die tijden bewogen alle krachten van
menselijke ziel en geest zich tenslotte in een sfeer van aanbidding van, onderwerping
aan, liefde tot God. De drang bleef beheerst, gebonden, gecontroleerd door Gods
wetten.
Juist hiermee echter kon de Faustische drang, naarmate hij vorderde, geen vrede
nemen. In zijn jong, zelfbewust opbloeien voelde hij dit aan als beperking, als
gebonden-zijn. Zelfstandigheidswil en groeiende hoogmoed zweepten de menselijke
levenskracht op, verder op de weg van onafhankelijkheid, verder van God. Van
theocentrisch, naar God gericht, werd de wereld anthropocentrisch, met de mens zelf
als Alpha en Omega. We beleven de Renaissance en de Barok. Kathedralen worden
paleizen, madonna's beelden van menselijke moederliefde, missen opera's. Maar nog
is het godsdienstig gevoel zo sterk, dat het evenwicht bewaard blijft. Nog openbaart
zich de grootheid. We denken aan Michelangelo's koepel van de Sint Pieter, aan
Rubens' meesterwerken, aan Pascals geschriften, aan Bachs muziek. Maar de misère
wordt voelbaar. Vlagen van zedenverval teisteren Europa, en tasten zelfs het
Pauselijke hof aan. In de Reformatie wordt de religieuze gemeenschap verscheurd,
en de kiem gelegd tot eeuwenlange broederoorlogen. Grote successen als de ontdeking
van Amerika en van de zeeweg naar Indië vallen een mensheid ten deel, die zuiver
aards, economisch, materialistisch begint te denken.
En verder spat de Faustische drang, steeds vaster in Mephistopheles' greep, uit
naar grenzenloosheid. Het Godsbegrip zelf wordt in aan-
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mallen van mateloze verblinding aangetast en langzaam ondermijnd ten voordele
van de menselijke rede, de verlichting, de koele absolute wetenschap, de koele geest
van intrige. Van geesten als Voltaire, van hoven als dat van Lodewijk XV voelen
wij reeds meer de misère aan dan de grandeur. De weg naar de huidige wereld van
chaos, angst en ellende begint: Franse revolutie, Napoleontische dictatuur, sociale
scheiding, vretende heerschappij van kapitaal en techniek. Stilaan ontwikkelt zich
de negatieve, diabolische slavernij van de mens, wiens ongeschiktheid tot de
onafhankelijkheid zich ontzettend gaat openbaren.
In dit cruciale tijdperk, waar Faust van grootheidswaan en zelfverheffing naar
zelfveroordeling en zelfvernietiging afzinkt, waar de problematiek in negatieve zin
opgelost wordt en het gevaar zegevierend opdoemt, valt het leven van Goethe: in
een periode van verbijsterende overgangscrises. Welk verschil tussen 1749, jaar van
zijn geboorte, en 1832, jaar van zijn dood! Deze beide datums liggen in essentie
zover uiteen, als de Renaissance en het Heden. 1749 behoort nog, met de Renaissance,
in het tijdperk van wat Spengler de cultuur noemt, d.w.z. waarin de ziel van de
beschaving nog werkelijk leeft en werkt. 1832 en onze tijd daarentegen behoren in
wat Spengler de civilisatie noemt, d.w.z., waarin de ziel intellect geworden is, de
beweging verstarring, de werking verwording, de levende inhoud zinloze traditie.
Men mag de verschijning van Goethe op deze grens tussen cultuur en civilisatie
gerust als een soort lotsbestemming aanzien, als een verwijzen naar wat te gronde
gaat, als een waarschuwing voor wat noodgedwongen komen moet, indien de mens
in zijn eigen ontwikkeling niet ingrijpt tenzij natuurlijk God dit in zijn plaats zou
doen.
Goethes grootheid ligt nu daarin, dat hij niet alleen die overgang vermocht te
overleven, maar tevens ten volle zijn rol als baken en voorbeeld vervulde. Voor het
eerste was hij begunstigd met een buitengewoon aanpassingsvermogen, een
wonderbare zin voor evenwicht, waardoor hij in staat was, steeds zichzelf en zijn
hogere roeping trouw te blijven, zonder in zulk een flagrante botsing met de wereld
en de tijd te komen, dat hij daarbij te gronde ging, zoals het geval was met Hölderlin,
Keats, Chénier, Schubert enz. Voor het tweede, zijn rol van profeet en voorbeeld,
was Goethe begaafd met een ongelooflijke historische intuïtie, waardoor hij een even
duidelijk inzicht had in zijn tijd en de betekenis ervan als wij na anderhalve eeuw.
En tevens verenigde hij in zich op merkwaardige wijze de Faustische geest in zijn
meest essentiële vorm met de klassieke wil tot zelf vorming en beheersing, waardoor
hij aan de Faustische mens kon tonen, hoe en waardoor het mogelijk was behouden
te blijven of gered te worden.
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Biographische interpretatie
Goethes levensgang is als een projectie en raccourci van de Faustische ontwikkeling
in haar geheel. In dit leven loopt parallel met de strijd tussen cultuur en civilisatie
de essentiële pelgrimstocht van de Westerse mensheid.
We kunnen zeggen dat Goethe begint in de Middeleeuwen. Als in de cultuur
wortelend mens, wendt hij zich vooreerst naar de jeugdphase van die cultuur en weet
ze echt, zelf te beleven. Denken we maar aan zijn Götz von Berlichingen, aan de
Oerfaust en vooral aan zijn In Memoriam Erwin von Steinbach. Midden in het Rococo
ontdekt hij hier als eerste de Gothiek, en geeft er onmiddellijk een diepe interpretatie
van. Wat hem echter ontbreekt, is het Godsbegrip. Zijn laatste contact hiermee had
hij langs het Piëtisme gehad en dit was natuurlijk niet in staat zijn zucht naar een
jeugdige gloedvolle Godheid te vervullen, Vandaar dat hij God vooral ziet als de
vergeestelijking van de jonge levenskracht: 'nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott, ich
habe keinen Namen dafür'. Met dezelfde zin voor het oer-vitale wendt hij zich naar
andere grote oorspronkelijke geesten en cultuurscheppers, zoals Prometheus, die
onder Westerse handen een prototype van Faustisch wezen geworden is; zoals
Mohammed, die voor hem het elementair symbool is van de gloeiende leidersfiguren,
die hun ganse tijd meeslepen.
De echtheid, de levensvolte van Goethes visie wordt duidelijk merkbaar na een
confrontatie van zijn Middeleeuwse en oerleiders-stukken met die van de Romantiek,
die eveneens een grote voorliefde voor deze thema's had. Goethe weet het wezen
zelf, de drang, de kracht van vroeger tijden en mensen uit te drukken. De Romantici
schrijven, min of meer succesvol, óver dat wezen, die drang en die kracht.
Het schijnt soms verbijsterend, dat Goethe in dezelfde periode, werken schiep die
zo oud, levensmoe en onecht aandoen als Werther, Clavigo en dergelijken. Daarmee
betaalt hij zijn tol aan de opkomende civilisatie. Maar ze zijn meer dan dat. Ze zijn
de producten van zijn worsteling met zijn tijd. We weten reeds, dat die worsteling
tot de zege leidde. En Goethe rijpt verder.
Op het Faustische plan sluit hij de Middeleeuwen af. 'Faust' zelf ligt stil. Nu begint
voor hem de Renaissance. Hij gaat de Antieken bewonderen, en de klassieke kunst
van Lionardo en Rafael. Zijn thema's worden Iphigenia, Egmont en Tasso. De
behandeling ervan verraadt meteen zijn meegaan met de tijd, en zijn reactie tegen
het bandeloze van de Faustische drang. Zijn meegaan met de tijd. In Egmont huldigt
hij liberale principes, in Iphigenia humanitaristische. Zijn reac-
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tie tegen bandeloosheid. Als Sturm und Dranger was hij in Weimar aangekomen,
maar geraakt weldra onder de invloed van Frau von Stein, een vrouw, die ons heden
tamelijk burgerlijk aandoet. Voor hem was ze echter op dat ogenblik een werkelijke
leidster, een bezadigde, louterende zusterziel, die hem de weg wees naar wetten en
levensregels. Ze was het voorbeeld voor zijn Iphigenia, die incarnatie van edelste
menslievendheid. Goethe wordt dus practisch en degelijk, en dit gaat hem uiterlijk
heel goed af. In een jaar tijd is hij minister van het Weimarse hertogdommetje. Hij
houdt zich bezig met de administratie van het leger, van de financiën, van de
mijnbouw, van de cultuur, en brengt het weldra tot algemeen staatsminister en
rechterhand van de hertog. Zo gemakkelijk, als wij uit de feiten zouden willen
afleiden, is dit niet gegaan. Tasso getuigt het: dit drama gebouwd op de tweestrijd
tussen dichter en staatsman. Maar de feiten blijven toch bestaan. En zij tonen aan
hoe Goethe bij zijn intens doorleven van de Faustische ontwikkeling, aan deze
ontwikkeling een andere zin geeft dan de feitelijke, in de geschiedenis aflopende.
Historisch gaat het immers van emancipatie naar emancipatie, ad absurdum. Bij
Goethe gaat het van bevestiging naar bevestiging. Hij vervangt het
middelpuntvliedende element, waarvan hij het gevaar met de jaren duidelijker gaat
herkennen, door een middelpuntzoekend. Hij erkent de vrijheid der beheersing als
groter dan die der losbandigheid.
Maar toch is en blijft hij Faustisch. De vrijheid kan hij niet missen. En de banden
van Weimar blijken na twaalf jaren toch te knellend. Geheel onverwacht reist Goethe
af naar Italië, en zal er bijna twee jaar blijven. De invloed van het zonnige, onbezorgde
land is overweldigend. Goethe beleeft er een paradijselijke tijd. Hij reist, bewondert,
geniet. Hij tekent en schildert en viert en schrijft, schrijft eindelijk weer. Alle
onderwerpen, die hem sinds jaren bezig hielden, en die hij eenvoudig niet had kunnen
voltooien, vinden hun uiteindelijke vorm. Zelfs Faust begint zich weer te roeren, en
wordt verrijkt onder meer met de heerlijke scene 'Wald und Höhle'. Waarlijk, Italië
biedt Goethe de afsluiting van al het verledene, en vergunt hem tevens een tweede
jeugd. Al wordt dit letterkundig niet onmiddellijk merkbaar, menselijk openbaart het
zich des te sneller. Nauwelijks weergekeerd naar Weimar verbindt Goethe zich met
Christiane Vulpius, een vrouw, geestelijk oninteressant, maar levenslustig, practisch
en toegewijd. De lang onderdrukte vitale kant van Goethe vindt zijn bevrediging.
Wat Italië letterkundig in hem mogelijk gemaakt had, behoeft eerst nog de bevruchting
en de bevestiging door Schiller. Schiller tekent een prachtig, een liefdevol beeld van
Goethes genie, en blijft zijn aansporende rol tot aan zijn
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dood vervullen. Zijn grootste verdienste tegenover Goethe schijnt ons heden wel,
dat hij hem systematisch naar Faust terugdreef. Het is aan hem te danken, dat in
1810, als Schiller zelf reeds vijf jaar dood is, het eerste deel van 'Faust' verschijnt.
Nu is Goethe volledig zichzelf, en ontplooit zich op alle gebieden in volle rijpheid.
Van belang voor zijn Faustische ontwikkeling is, dat hij zowel aan Faust als aan zijn
tijd offert door zijn uitgebreid wetenschappelijk werk. Aan zijn tijd, door de stof van
zijn onderzoekingen, en door het moderne, naar de toekomst wijzende van zijn
resultaten. Aan Faust echter, d.w.z. aan de geest van de cultuur, doordat hij de
wetenschap levend, organisch, in het kader van een scheppingstotaliteit beschouwt
in tegenstelling met het streven naar rationalisme en specialisatie, dat in zijn tijd lag.
Het positie-kiezen tegen zijn tijd valt bij de latere Goethe meer en meer op. Het
is eigenlijk minder een verzet tégen, dan wel de houding van iemand, die bóven de
dingen staat. Men verwondert zich bij een overzicht van Goethes geschriften er steeds
weer over, welk een kleine, onbelangrijke plaats de feitelijke tijdsgebeurtenissen er
innemen. Dit doet vooral eigenaardig aan, als men zich ten volle realiseert, welke
stormachtige jaren toen voorbij gingen. De revolutie, de coalitieoorlogen, het steeds
wisselende lot van de Duitse staten en het Duitse volk. Goethe schijnt hierdoor
onaangedaan. Zijn rol in de ontwikkeling van het Duitse nationalisme is nul. Men
heeft hem dit in Duitsland vaak verweten. Toch is het onzinnig, hier critiek op Goethe
uit te oefenen. Hij zag immers veel dieper, en in veel belangrijker samenhang dan
zijn omgeving. Goethe had hierbij niet alleen het bewust voorgevoel waartoe dit
nationalisme tijdens de negentiende eeuw zou leiden: internationale scheuring en het
ontstaan van een roesachtige massageest die de denkende, zelfstandige mens zou
uitschakelen ten bate van een steeds meer en meer diabolische slavernij. Maar hij
was principieel Europeaan. Toen reeds, en op een veel meer positieve wijze dan wij
het heden zijn. Wij zijn er toe gekomen onder de bedreiging van verschrikkelijke
gevaren, die we nochtans door ons volslagen gemis aan solidariteit zelf opgeroepen
hebben. Bij ons is het een laatste verdediging, d.w.z. een negatief bepaalde houding.
Bij Goethe was ze positief bepaald. Hij zag ook in de beschaving de eenheid. Hij
wist, hoezeer de Duitse beschaving aan Frankrijk schatplichtig was, en aan Engeland,
en wat die landen op hun beurt aan de Germaanse geest te danken hadden. Hij had
ingezien dat een samenwerking van alle Westerlingen hun beschaving tot haar hoge
bloei gebracht had, en dat er op het hoogste geestelijke gebied veel meer was, dat de
mensen verbond, dan
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wat hen scheidde. In het licht der geschiedenis verdient niet Goethe hier critiek, maar
integendeel de anderen, de eenzijdigen, de particularisten, de wrokkigen, de
wraakzuchtigen. Het moet voor Goethe zwaar zijn geweest, te zien hoe de wereld
tijdens de laatste jaren van zijn leven, gedurig dieper en dieper in het slop geraakte,
zijn werk en zijn leven ten spijt. Hoe zou men dan zijn olympische, eenzaam-hoge
houding niet begrijpen, die men zo vaak als egoïstisch en a-sociaal gebrandmerkt
heeft! Wie zou het hem durven kwalijk nemen, dat hij meer belang stelde in de
vrienden rond hem, en in het verloop van een wetenschappelijke controverse, dan
laat ons zeggen in de stichting van de Belgische staat, en in de pamfletten van de
eerste Socialisten! Laat ons integendeel dankbaar zijn voor wat hij ons geschonken
heeft, en naar zijn woord luisteren en schuld bekennen.
Leren wij Goethe thans kennen op alle gebieden waarop hij iets te zeggen had,
om ten volle te begrijpen, wat hij nog voor ons kan betekenen. Want er is in de laatste
vijftig jaren een ware beeldenstorm over Goethe heengegaan. Deze was zeker
noodzakelijk t.o.v. de pompeuze Goethe-cultus der 19e eeuw, waardoor de echte
Goethe onherkenbaar overladen was met vreemde en valse aanhangsels. Maar toch
werd die storm ook aanleiding tot kortzichtige en betreurenswaardige misgrepen.
Het Allzumenschliche in Goethes natuur werd zó beklemtoond, dat men de
zegevierende strijd van zijn persoonlijkheid tegen zijn zwakheden uit het oog ging
verliezen. Betreurenswaardig was het, dat men van de meest uiteenlopende zijden
trachtte, Goethe in eigen kraam te pas te brengen, hetgeen onvermijdelijk op
misvorming en verkrachting uitliep. Van wezenlijk belang is daarom een werk als
het essay van Karl Jaspers, waarin Goethe en zijn wereld met de huidige
geconfronteerd worden, om te onderzoeken, wat daarin voor ons nog kan gelden.
Jaspers legt er zeer juist de nadruk op, dat Goethe tenslotte de tragedie in haar volle
en naakte effect steeds vermeden heeft, steeds heeft weten te vermijden. Onze wereld
daarentegen heeft die tragedie zo diep ondergaan en met zulk een verwoestende
uitwerking, dat wij het geloof in de oude waarden verloren hebben.
Het zou dus wel gerechtigd kunnen schijnen, de levende betekenis van Goethe
voor een mensheid, die de uiterste tragiek doorleefd heeft, te betwijfelen. Maar we
hebben hier te doen met een voorbijgaande verwarring van eeuwige en tijdelijke
waarden. Als wij menen, dat wij werkelijk door de diepste afgrond gaan, waardoor
de mensen ooit getrokken zijn, dan is dit enkel een gevolg van de slag die wij geleden
hebben, toen onze wereldstructuur ineenstortte. Ons pessimisme is een
crisisverschijnsel, en reeds zijn er voorboden voor de heropstanding uit
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die crisis. De tragiek is niets absoluuts. Dat is het, wat men heden van Goethe kan
leren. Absoluut op deze aarde is alleen het leven, en zolang dit behouden blijft, kan
alle tragedie overwonnen worden. Er is natuurlijk tijd voor nodig. Maar als men
Goethes voorbeeld volgt, en de tragedie vermijdt, om zich integendeel ten volle aan
het leven en de vorming van het leven te wijden, dan zal men de opleving van de
oude waarden aanschouwen, omdat ze de eeuwige waarden zijn. En door een positieve
interpretatie van Goethe zie ik de mogelijkheid, dat de worsteling tegen de tragedie,
die weer eens in alle Westerse landen tegelijk gevoerd wordt, tot een innerlijke
eenheid van Europa en tot een diepe belevenis van de cultuur leiden kan, die ons
verder dan ooit brengt en het bewijs levert voor de stelling, dat de hoogste nood de
redding nader dwingt, en de onmeedogenste uitdaging aan het leven de schitterendste
levenskracht wekt.
Wij zullen op dit punt nog eens terugkomen, nadat we Goethes levensbeschouwing
ontleed hebben en bekroond met het hoogste inzicht, waartoe Goethe zelf niet in
volle klaarheid gekomen is, maar dat de logische voltooiing van zijn denk- en
levensbeeld voorstelt.

Uomo Universale
Het wereldbeeld van Goethe. Het geeft de indruk van oneindig wijd te zijn. Een
volledige opsomming van alle gebieden, waarop hij iets uitzonderlijks en geniaals
gepresteerd heeft, kan een gewoon sterveling doen duizelen. Dichtkunst, lyrische in
al haar onderdelen, epische, en dat met zo totaal verschillende werken als Reineke
Fuchs en Hermann und Dorothea, dramatische, gaande van een meer dan
Shakespeareaanse bewogenheid, als in Götz, over de streng klassieke vorm van
Iphigenia, tot de cosmische onoverzichtelijkheid van Faust. Proza, romankunst, van
het dweperige en sentimentele van Werther langs de nuchtere en toch warme
psychologie van de Wahlverwandtschaften tot de levensechte fantasie en de
ontzagwekkende gedachtenwereld van Wilhelm Meister. Het essay, kritisch zoals in
zijn Shakespeare-dag, wetenschappelijk zoals in zijn heerlijke bladzijde over het
graniet, maar in alle instanties boven het essayistische uitgeheven door de gloeiende
geestdrift of de intuïtie van een natuurgeest. Biographie, zoals Benvenuto Cellini,
autobiographie van voorbeeldige statuur zoals Dichtung und Wahrheit. Philosophie
met religieuze elementen, zoals ze uit al zijn werken, spreuken, brieven en
overgeleverde gesprekken te distilleren valt. Levenswijsheid en profetie. Dan de
plastische kunst, die hij niet alleen in klassieke zin diep interpreteerde, maar door
zijn tekeningen, zijn tijd ver vooruit, tot aan het impressionisme voerde. Dan de
weten-
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schappen: anatomie, biologie, geologie, meteorologie, optica, paleontologie,
psychologie. Ook de zakelijke kant van Goethe is bewonderenswaardig. Hij was een
uiterst bekwaam minister, die niet alleen de administratie van het hertogdom tot een
voorbeeld maakte, maar die tevens de gave bezat, gepaste medewerkers te kiezen en
het werk op juiste wijze te verdelen. Hij was een theaterdirecteur zoals we er in
Vlaanderen een dringend konden gebruiken, om het schouwburgwezen eindelijk
weer levensvol en bloeiend te maken. Hij was tenslotte een uiterst gewiekst zakenman,
die zijn werken aan de man wist te brengen, en er zijn rechtmatig deel aan verdiende.
Het geheim van zijn succes, iets waarnaar de huidige zakenwereld gedurig vraagt,
was juist, dat hij zo goede waar leverde, dat hij ervoor kon vragen wat hij wilde. We
denken hier aan Hermann und Dorothea, waarvan hij het handschrift verzegeld naar
een Berlijnse uitgever stuurde, en het aan deze aanbood onder voorwaarde dat men
hem, voor dat men wist, welk werk het pak bevatte, met tweehonderd gulden
honorarium zou vereren, een rond sommetje in die tijd. Betekenisvol is nu niet alleen,
dat de uitgever die voorwaarde aannam, maar ook dat hij voor zijn vertrouwen en
zijn durf met een fortuin beloond werd. Hermann und Dorothea bereikte immers
van al Goethes werken de hoogste oplage.
We hebben dit beeld opzettelijk zo laten zien, dat alle verdenkingen van
dilettantisme uitgesloten zijn. Maar er moet nog op de genialiteit en
vooruitstrevendheid van zijn werken gewezen worden, om zijn prestaties in hun volle
omvang naar waarde te kunnen schatten.

Goethe's woord- en zielskunst
Beschouwen we Goethe eerst als taalkunstenaar. Als zodanig heeft hij wel het meest
onder onverstandige critiek te lijden gehad, en wel omdat de reusachtige literatuur
over de andere kanten van zijn wezen het belang van zijn woordkunst overschaduwde.
Men mag echter nooit vergeten dat Goethe het poëtisch Duits geschapen heeft, voor
alle denkbare en ondenkbare gebieden toepasselijk gemaakt en op de spits gedreven.
Hij heeft meteen die prachtige Duitse taal op zon unieke en doortastende wijze
gehanteerd, dat het instrument voor alle werk gereed lag, zodat men zich alleen
behoefde te oefenen in de vaardigheid om het te gebruiken. Hoever steekt die toestand
boven de onze uit, daar wij in elke generatie en voor elk gebied weer voor de
moeizame taak staan het instrument te smeden! Maar in Duitsland gebruikt men dan
ook Goethes taal. De latere dichters blijven hem schatplichtig, of de talen die ze voor
zichzelf scheppen wijken zó van het normale af, dat ze ofwel eenzijdig of
gemaniereerd worden of hermetisch gesloten

Streven. Jaargang 4

139
blijven. Ze kunnen nooit meer een algemene geldigheid verwerven, ze blijven
hymnisch, zoals bij Hölderlin, duister-magisch zoals bij Droste,
volksliedachtig-magisch zoals bij Mörike, zinnelijk suggestief zoals bij Dehmel,
verdiept-zakelijk zoals bij de vroege Rilke, vreemd-spherisch duister zoals bij de
late Rilke. Het algemeen-geldige natuurgedicht, liefdelied, zielsgedicht,
gedachte-gedicht, het cosmisch poëma, alle zijn door Goethe uitgeput.
Het bijzondere in Goethes taalschepping is het leven dat hij aan ieder woord
meedeelt. In elk symbool zindert de ziel zelf weer door, de ziel van de natuur, van
de mens, van de cosmos. Maar Goethe verwezenlijkt nog meer dan het vangen van
de wereld in zijn taal, nl. haar vergeestelijking. Zoals de Engelse dichter Stephen
Spender treffend zegt, wordt, vooral in Faust II de zwaarste stof opgeheven en
vergeestelijkt, omgeschapen tot een soort krachtvolle luminositeit, alsof zij tegelijk
gesmolten en doorschijnend gemaakt ware. En het is niet de vergeestelijking van een
schim, maar van de gewichtige werkelijkheid zelf. Shelley bv. distilleert uit zijn
materiaal van vulkanen en revoluties een droom, in wiens ijlte hij opstijgt, terwijl
hij de wezenlijke stof achterlaat. Goethe daarentegen verheft die ganse stof mee, en
stijgt even hoog, zo niet nog hoger dan Shelley. Spender meent dan ook, dat deze
verwezenlijking van Goethe in een zekere richting verder leidt dan Dante en
Shakespeare.
Tot zover Goethes woordkunst. Zijn kunst om levende, maar meer dan levensgrote
zielen te scheppen, staat even hoog.
Iedere kunstenaar moet, zodra hij de lyriek verlaat, en drama's of romans gaat
schrijven, in staat zijn, nieuwe, en tegengestelde, en uiterst gevarierde personages te
laten optreden en te laten leven. Honderden zijn daarin geslaagd, en hebben hier en
daar typen of zelfs karakters geschapen, die onvergetelijk blijven. Meestal zijn deze
figuren uit het werkelijke leven genomen, of uit passende facetten van figuren naar
het leven samengesteld, en dan verhevigd, gecondenseerd, overbelicht, tot hun uiterste
consequentie gedreven.
Alleen de altijd zeldzame grootsten vermogen hun figuren boven het leven uit te
heffen, ze te laden met een algemeen menselijk bestanddeel, of, nog transcendenter,
met algemeen menselijke essentie. In zulke figuren vloeit een meer dan individueel
leven, vloeit een meer dan menselijk leven zelfs. Ze dragen iets van de geest van de
natuur, van de geest van de cosmos, van goddelijke geest in zich. In deze schepping
waren Shakespeare en Cervantes meesters. En toch reiken Hamlet of Don Quichotte
niet zover uit naar alle grenzen, als Faust. In Hamlet beperken de omstandigheden
het wezen, nog daarvan afgezien dat het
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aan een uithoek staat. Hoe verscheurd de mens ook mag zijn, iets in Hamlet zal hem
altijd vreemd aandoen en onbegrijpelijk. Don Quichotte vertegenwoordigt al te
uitgesproken één pool van de menselijke natuur, waarbij hij dan nog zo grotesk werkt,
dat het type hier gevaarlijk dicht de caricatuur benadert. In Faust echter kan elk van
ons zich terugvinden, zijn persoonlijkheid is als het ware de vereniging van al onze
wezenstrekken tot hun uiterste consequentie toegespitst. Hij is totaal dat, wat wij
maar gedeeltelijk zijn kunnen of durven, maar wij kunnen elk punt van zijn totaliteit
zo begrijpen, alsof het in ons eigen leven bevat ware. Wij streven zoals Faust,
vergissen ons zoals Faust, twijfelen zoals Faust, vermannen ons weer als Faust,
beminnen, berouwen, zondigen zoals Faust, en staan open voor de uiterste
ontgoocheling en voor de genade als Faust. Alleen doet hij dit alles totaal, in een
uiterste heldhaftigheid, in een uiterst doorleven.
Mephistopheles is even breed, en in zekere zin ontstellend verwant aan de
Faust-figuur. Maar als Faust uit ons menselijk middelpunt uitgaat, om tot de grenzen
van goede wil, grootheid en waardigheid te reiken en tenslotte met psychische en
geestelijke volmaaktheid bekleed wordt, dan gaat Mephisto van hetzelfde vertrekpunt
uit tot de uitersten van een verdierlijkte geest, die niet in de dienst van de waarden
staat maar van de onwaarden. Faust werkt ons wezen uit met geniale adel, Mephisto
met geniale gemeenheid.
De figuur van Gretchen is een gelijke verheerlijking van de meisjesziel, als Faust
van de mannenziel. We leggen de nadruk op meisjesziel. Gretchen is geen vrouw,
en daardoor als tegenpool niet zo volledig als Faust. Maar in haar lied aan het
spinnewiel, in haar tedere bezorgdheid voor de beminde man, in haar zonde en haar
reactie daarop komt ze mij als een even algemene verpersoonlijking voor. En wat ze
misschien aan volledigheid mocht missen wordt meer dan vergoed door haar geladen
zijn met liefde. Die onuitputtelijke overvloed aan vrouwelijke liefde, eenvoudig en
essentieel, vindt men in geen andere meisjesfiguur van de wereldliteratuur terug.
De vrouw in Faust wordt eigenlijk vertegenwoordigd door Helena. Het is
waarschijnlijk aan de structuur van het tweede deel te wijten, dat men van haar niet
zon dwingende en ontroerende voorstelling krijgt als van Gretchen. Misschien ook
wilde Goethe hier, min of meer onbewust, het onvatbare aanduiden der vrouwenziel
voor mannen.
De plaatsruimte verhindert ons, op de andere personages van Goethe zo diep in
te gaan als op die van zijn hoofdwerk. Zeker is, dat hun zielen een veel beperkter
gebied bestrijken. Maar toch blijven Götz als vechtersbaas, Werther als ziekelijke
dweper, Iphigenia in haar ge-
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dwongen bovenmenselijkheid en offervaardigheid, Mignon in haar kinderlijk
vroegrijpe exotische overgevoeligheid, Otillie in haar vergeefse strijd tegen de
hartstocht niet alleen voor individuele mensen, maar voor generaties door de eeuwen
heen onvergetelijk.
We hebben Goethe nu als extrovert zielskunstenaar behandeld. Als introvert, als
beschouwer, uitdieper, tolk van het eigen wezen stellen velen hem het hoogst van
al. Zeer zeker is niemand zo diep als hij doorgedrongen in de geheimste schuilhoeken
van zijn ik, niemand heeft als Goethe dat ik - al noemt hij zijn lyrische gedichten
ook 'fragmenten van een grote biecht' - zo veredeld. Het merkwaardigste is echter,
dat Goethe zich nooit ontleedt. Hij boort niet in zich en snijdt niet nu eens een ader,
dan weer een zenuw aan om hem onder de loupe te leggen. In elk van zijn lyrische
gedichten is de gehele Goethe tegenwoordig. De ziel beleeft altijd totaal. Daardoor
komt het, dat een simpel stemmingsgedicht als 'Ueber allen Gipfeln' met zulk een
stroom van onbegrensd leven geladen is, dat het een oerwoord wordt. Daardoor komt
het, dat geen enkel van zijn gedichten los hangt, maar altijd in verband staat met
hemel en aarde, niet als een vlinder aandoet of een kristal, maar als een plant in de
volle schoonheid van haar bloei.
Dit volkomen beleven met hart en ziel, zinnen en geest kenmerkt ook en veredelt
Goethes wetenschappelijke arbeid. Door dit gelijktijdig werken van alle vermogens
van Goethes persoonlijkheid moet de wereld hem wel als een geheel voorkomen,
waar alles met elkaar verband houdt, de stof stoffelijk blijft, maar toch, door de
aanwezigheid van de geest, steeds en altijd met geest geladen. Door deze blik op de
wereld, als komend van een deel van deze wereld, bezit Goethe ook die geniale
intuïtie, waardoor hij onderaards en over de tijden heen werkelijk schouwt wat daar
bestaat. Als man der wetenschap was Goethe geen vorser, geen zoeker, maar een
ziener en weter, die slechts zijn weten aan de oppervlakte hoefde te brengen, en door
logische behandeling voor zijn begrijpende medemensen bevattelijk te maken. Op
bijna alle gebieden der wetenschap, waarmee Goethe zich bezig hield, verrichtte hij
profetisch werk, waarvan het belang later overweldigend tot uiting kwam. Algemeen
bekend is dat hij de voorloper was van de ontwikkelingstheorie. Minder bekend is,
dat ook de moderne biologische vormenleer op Goethe teruggaat, en dat zijn stellingen
nog steeds aansporingen tot en aanknopingspunten voor nieuwe ontdekkingen vormen.
Goethe was een der eersten, die op de gedachte kwam van een vroegere ijstijd. Maar
het meest profetische van zijn werken is wel zijn Farbenlehte, een werk, dat heftig
bestreden werd, en, op natuurkundig gebied, ook wel terecht. Maar de tijdgenoten,
en de meeste mathemati-
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sche geesten, ook later nog, hadden geen oog voor de psychologie van het zien. Hen
ging het om het wezen van licht en kleur, als natuurverschijnselen. Goethes aandacht
was gericht, al begreep hij dit zelf niet duidelijk, op het wezen van licht en kleur,
zoals ze gezien worden, op hun werking in en op de mens, zijn zinnen, zijn ziel en
zijn geest. Het is geen wonder dat Carl Gustav Carus, de grondlegger der psychologie
als wetenschap, en zelf een betekenisvol schilder en schrijver, zich onder invloed
van Goethe ontwikkeld heeft.

Goethes grenzen
Met de Farbenlehre komen we aan het tweede punt, dat we voor Goethes beoordeling
goed moeten inzien, namelijk, tegenover zijn veelzijdigheid ook zijn grenzen en
beperktheid. Deze beperktheid ligt eerst en vooral in Goethes natuur. Op intellectueel
gebied bezat hij niet de minste begaafdheid voor de wiskunde, haar
dochterwetenschappen, en het wiskundig denken zelf. Dit verklaart de bittere
controverse waarin Goethe vaak eenzijdig, eng en onverstandig aandoet. Hij was
immers hoegenaamd niet in staat de tegenpartij te begrijpen, niet alleen in haar
werkwijze, maar, en dit is de kern, vooral niet in haar geest.
Beperkt schijnt bij Goethe ook de muzikaliteit geweest te zijn. Dit is althans de
gangbare mening. Zij steunt hoofdzakelijk op Goethes schijnbaar onbegrip voor
Beethoven, en op zijn bewonderende vriendschap voor Zelter en Reinhardt, die als
componisten heden vergeten zijn. Maar het wil mij toeschijnen, dat deze punten de
kern van Goethes muzikaliteit hoegenaamd niet raken. Zijn houding tegenover
Beethoven is waarschijnlijk juist daaraan te wijten, dat deze de Faustische demon,
die Goethe trachtte te beheersen, wakker riep en losliet. Goethes beweegredenen
waren dus niet muzikaal, maar psychologisch en, essentiëler nog, principieel. Hij
was principieel tegen alle gevaarlijke gevoelens, tegen alles wat naar chaos of
bandeloosheid zweemde. Vergeten wij ook niet, dat hij Hölderlin eveneens aan zijn
lot over liet. Niemand zal echter Goethe een gemis aan poëtisch genie verwijten!
Zijn bewondering voor Mozart tenslotte schijnt op een zeer zuivere en diepe
muzikaliteit te wijzen.
Belangrijker echter dan de intellectuele en artistieke beperkingen, waren voor
Goethes wezen zijn menselijke grenzen. Gewoonlijk stelt men zich de olympische
Goethe voor als een door en door gezond mens, met een volmaakt lichaam. Maar
Goethe heeft niet alleen verschillende zware ziekten doorgemaakt, waarvan de kwaal,
die hem in zijn puberteitsjaren aan de rand van het graf bracht, nog steeds niet
ontraadseld is; maar hij schijnt vooral in de jaren van zijn volle mannelijke kracht
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eerder ziekelijk geweest te zijn. Hij voelde elke winter aan als een gruwel, en sloot
zich dan meestal binnenshuis op. De meesten, die Goethe van medisch standpunt uit
onderzocht hebben, neigen ertoe, zijn gestel als nog al zwak te bestempelen. Op
mentaal gebied schijnt de harmonische Goethe in zijn jeugdjaren, en dus blijkbaar
van aanleg, niet van de evenwichtigsten geweest te zijn. Vele van zijn vroege brieven
zijn daardoor haast onleesbaar, ze gaan op onberekenbare wijze op en af en werken
vaak hoogst prikkelend. Men krijgt de indruk, dat het hier om de typische
gevoelswisseling van een kunstenaar gaat, die nu eens helemaal geen grenzen aan
zijn genie voelt, en dan weer zijn zelfbewustzijn volledig kwijt is. Goethe was van
nature beïnvloedbaar. In zijn vroege jaren levert hij, om het grof te zeggen, copieën
van alle karaktervolle personen met wie hij omging. Ook in de liefde was Goethe
niet de stralende minnaar waarvoor men hem gewoonlijk houdt. Hij is vaak
onstandvastig, kan de verantwoordelijkheid of de gevoels- last niet dragen en zoekt
dan zijn heil in de vlucht. Wij zijn geneigd die onevenwichtigheid aan zijn jonge
artisticiteit te wijten, maar anderen, vooral steunend op 'Himmelhoch jauchzend,
zum Tode betrübt', me-nen dat hij gevaarlijk dicht de grens van de
manisch-depressieve waanzin nadert.

Persoonlijkheidskunst
Hoe het ook zij, we staan hier voor een paradox. We vinden op alle gebied bij Goethe
trekken, die in directe tegenstelling staan met zijn overgeleverd beeld. Kan dit
verklaard worden, en zo ja, hoe?
Hier geraken we aan de kern van Goethes persoonlijkheidskunst. Hij was geen
gefixeerde persoonlijkheid, maar een, die groeide en zich steeds ontwikkelde. Dit is
wel bij iedereen zo, maar Goethe had een helder bewustzijn van dit vloeiende. En
nu zien we het volgende. De jonge Goethe stoot zich overal aan zijn onvolkomenheden
en zijn gebreken. Hij tracht een tijd lang met studentikoze uitspattingen mee te doen.
Zijn lichaam kan het niet uithouden. Hij tracht vol en totaal te beminnen. Zijn
overgevoeligheid brengt hem op de rand van de zelfmoord. Hij tracht
Sturm-und-Dranger tot het uiterste te zijn. Zijn geestelijke gezondheid geraakt erbij
in gevaar. Hij gaat in het begin in Weimar als een libertijn te keer. Hij botst niet
alleen aan alle kanten op vijandschap, maar bemerkt tijdig, dat hij een slechte invloed
op de jonge hertog dreigt uit te oefenen. Goethe heeft aan één les genoeg. Hij kent
zijn eigen grenzen, kent de grenzen door de maatschappij gesteld, en ziet in, dat
grenzenloosheid zelfvernietiging betekent. Hij heeft de gave van consequent te kunnen
handelen, en de wilskracht om
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zijn eigen karakter te bewerken. Hij ontdekt tevens, dat hij voor elke neiging de
tegenpool in zijn eigen wezen draagt. En Goethe gaat aan het werk, om zichzelf te
vormen en te verheffen, in het teken van 'Beschränkung', beperking, en polariteit.
Hij zelf spreekt in een brief aan Lavater over 'die Pyramide meines Daseins, deren
Basis mir angegeben und gegründet ist', welke hij 'so hoch als möglich in die Luft
spitzen' wil. Wij neigen eerder tot het beeld van een sfeer, waarvan de uiterste rand
gegeven is, en die naar het midden toe steeds heviger en dichter gevuld wordt. Het
betekent in elk geval: ik heb grenzen, maar binnen die grenzen blijft mij een gebied,
dat ik, zij het nu in de hoogte of in de diepte, volledig ontwikkelen kan. Dit wil ik
dan ook met al mijn krachten volbrengen.
Hier openbaart zich Goethes klassicisme, het voorbeeld voor elk klassicisme in
het Westen. Verbinding van Faustisch met Antiek levensgevoel, juister: tempering
van het een door het ander, nog juister; harmonie van het een met het ander. Spengler
heeft zeer interessante symbolen voor het levensgevoel der verschillende culturen
gevonden. Het symbool voor het Westen is de onmetelijke ruimte, met zoveel
dimensies als maar mogelijk. Het symbool voor de Antieken is het lichaam, de klaar
gesneden, klaar gezette vorm. Is niet inderdaad Goethes beperkte, door polaire
spanning gehouden en toch oneindigvolle sfeer de volkomen verzoening van die
twee levensbeelden?
En is ze niet meteen zinnebeeld van de verzoening van alle tegengestelde
strevingen, die in elke mens, maar op fatale wijze in de Faustische mens werken?
De tegenstellingen rukken bij de Faustische mens zijn wezen tot absolute
verscheurdheid uiteen. Goethe maakt van die tegenstellingen, die in de eindeloze
ruimte niet te houden zijn, polen van een sferische ruimte. Hij verenigt ze. Hij laat
niet het een het ander ontvluchten, maar het een tegen het ander opwegen, en voor
een zelfde beheersend, in het middelpunt gestelde doel aldus samenwerken. Onder
deze beheerste spanning verkrijgt zijn sfeer een verbijsterende dichtheid, om
natuurkundig te spreken, een geweldige massa. En dit is het geheim van Goethes
rijkdom en Goethes grootheid: dat niets zich vervluchtigt, dat niets nutteloos ontsnapt,
dat alles gehouden wordt, het eigene binnenin, en dus in zijn ganse rijping zijn ganse
ontwikkeling bewaart, het vreemde buiten, waardoor het niet storend, of het evenwicht
bedreigend, kan ingrijpen. Dat is het wat Goethe bedoelde met zijn woord: 'In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister'.
Zo wordt het ook begrijpelijk dat Goethe, die niet leed onder de vijandschap van
ziel en vlees, geest en stof, goed en kwaad, idee en realiteit, beschouwing en daad,
het leven en de wereld in hun geheel
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positief kon opvatten, gelukkig kon zijn en het woord mocht uitspreken: 'Es sei wie
es wolle, es war doch so schön!'

Goethes betekenis voor ons
Hier krijgt dus Karl Jaspers zijn definitief antwoord. Potentieel had Goethe het lot
kunnen ondergaan van de vroeg-verwoeste Romantici, het lot ook van onze wereld:
in een afgrondige tragiek de vernietiging voor ogen te zien. Goethe heeft zich niet
laten afdrijven of laten uiteenrukken, hij heeft met een kracht, die door de grootheid
van haar streven bovenmenselijk werd, zich verzet. Hij heeft daadwerkelijk gereageerd
met alle middelen, uit alle noden deugden gemaakt, en zich aldus niet alleen kunnen
behouden, maar zelfs tot het voorbeeld van menselijke persoonlijkheid kunnen
ontwikkelen. Dat is zijn les voor ons, dat is zijn betekenis voor onze tijd.
Wij Westerse mensen moeten de strijd opnemen en de Faust in ons wezen in een
Goethe veranderen, of hem ten minste zo ver brengen, dat hij de genade verdient.
Ook in die strijd, d.w.z. in het gevaar, in het risico gaat Goethe ons voor. Schreef hij
niet: 'Wohl kamst du durch, so ging es allenfalls. Mach's einer nach und breche nicht
den Hals', hetgeen nog verduidelijkt wordt door het beeld uit Egmont, dat ook aan
het einde van Goethes autobiographie figureert: de wagenmenner, die, rechtop staand,
de teugels vast in de hand, zijn wilde rossen leidt, nu het ene intomend, dan het andere
aansporend, en die de lichte wagen van zijn lot langs de rotsen rechts en de afgronden
links stuurt, gelukkig als hij zijn doel kan bereiken, zonder onderweg te
verongelukken.
Dit moeten wij durven. Wij zitten nu eenmaal in de wagen, laat ons dus met uiterste
kracht en energie de teugels vastgrijpen, en de paarden beheersen, het een tegen het
ander uitspelend.
Met des te groter vertrouwen kunnen wij deze opgave aanvaarden, omdat wij,
hierin meer begenadigd dan Goethe, het geloof in God bezitten en zien mogen, hoe
het geloof aan de herovering van de wereld begonnen is. Wij zien onze Faustische
ruimte zich langzaamaan weer tot sfeer ballen, niet naar het middelpunt van één
enkele formidabele menselijke wil, zoals het bij Goethe het geval was, maar
integendeel weer naar het middelpunt van God. Zo wordt die overwinning van het
Faustische geen individueel feit, maar gaat ze weer de algemeenheid omvatten. Dan
kan die sfeer, niet door menselijke beperktheid begrensd, maar vatbaar voor
uitbreiding in heel Gods oneindigheid, zich weer als klimaat voor een bloeiende
theocentrische cultuur ontwikkelen. En geve God, dat Hij Goethe een profeet liet
zijn, als de dichter Faust tenslotte de genade deelachtig laat worden.
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De huidige stand der Sociale kwestie in Nederland I
door H. Hoefnagels S.J.
ALS wij bij het jubileum van Rerum Novarum dit document nog eens vluchtig
doorlezen, dan kan het de indruk maken alsof daar een probleem behandeld wordt,
dat, - voor ons land althans, - niet meer bestaat. Wie immers zou hier tegenwoordig
nog met recht kunnen uitroepen: 'Hoe het ook zij, duidelijk zien wij, en iedereen is
het hier mee eens, dat spoedig en afdoende moet gezorgd worden voor het proletariaat
daar een zeer groot deel onverdiend in een ellendige en jammerlijke toestand verkeert'?
Zijn verder niet de voornaamste eisen die Leo XIII in 1891 stelde, vervuld? In het
algemeen mag men toch zeggen dat de lonen der arbeiders op een redelijk peil
gebracht zijn; zij hebben een inkomen waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden;
kinderarbeid bestaat niet meer en de werktijden zijn beduidend verkort; door sociale
wetten en verzekeringen wordt de arbeider beschermd en leeft hij niet meer in
voortdurende bestaansonzekerheid.
Toch moeten wij vaststellen dat de sociale kwestie nog bestaat. Bij de economische
leiding van ons land moet er voortdurend rekening mee gehouden worden. De recente
moeilijkheden bij de vorming van een regering lagen voor een stuk op dit terrein; de
houding van de vak-organisaties was van beslissende invloed. Wij wijzen verder op
de arbeidsconflicten die toch telkens nog voorkomen en op de invloed die de C.P.N.
en de E.V.C. nog altijd hebben. Trouwens voor ieder die met arbeiders in aanraking
komt, in het bedrijfsleven of elders, hoeft dit geen verder betoog.
De sociale kwestie bestaat nog steeds, maar zij is niet meer precies dezelfde als
60 jaar geleden, zij heeft in verschillend opzicht een ander aanzien gekregen.
Omdat deze kwestie, ook al raakt zij door andere meer dringende moeilijkheden
op de achtergrond der belangstelling, een bedreiging voor het gemeenschapsleven
blijft, is het zeker de moeite waard, ons eens te bezinnen, waarin nu eigenlijk op dit
ogenblik, in Nederland, de sociale kwestie bestaat.
Als wij in dit artikel over het sociale vraagstuk spreken, dan zijn wij ons bewust
dat dit breder is dan datgene wat men de 'arbeiders-
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kwestie' noemde. Toch zullen wij dit laatste als uitgangspunt nemen: in die geest
immers sprak Rerum Novarum over de sociale kwestie.
Naar vier verschillende facetten zullen wij dan trachten de kern der zaak te
benaderen, te weten het psychologische, het maatschappelijke, het economische en
het zedelijke. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar het actuele, het verleden
zal slechts als noodzakelijke achtergrond dienen.

I. Het psychologisch facet
Wij beginnen met dit aspect, niet alleen omdat het direct in het oog springt, wanneer
men in het sociale leven komt te staan, maar ook omdat dit element als zodanig in
de oude werken niet te vinden is. Pas in de laatste jaren is hier volop de aandacht op
gevestigd.
Wat er ook verbeterd is aan zijn materiële levens voorziening, de arbeider blijft
ontevreden. De gedachte dat hem voortdurend onrecht geschiedt, schijnt
onoverwinbaar. Er is zelfs beweerd dat bij de arbeidersstand in zijn geheel nog steeds
een Marxistische mentaliteit bestaat. Al lijkt ons dit te sterk, wij menen wel te moeten
vaststellen dat er in hem een vastgeroest wantrouwen bestaat ten opzichte van de
'anderen'. Déze beschouwt hij nog altijd min of meer als zijn natuurlijke vijanden.
In twee opzichten zullen wij dit iets verder nagaan: de arbeider in de gemeenschap
en de arbeider in het bedrijf.
Wat het eerste betreft, de houding van de arbeider tegenover de gemeenschap, dit
duidt Professor Rutten aan als hij zich afvraagt: 'Hoe kunnen wij de arbeiders
bevrijden van hun gevoel van isolement? Hoe kunnen wij voorkomen dat zij de
indruk behouden in een kamp te zitten binnen de maatschappij? Hoe kunnen wij
bereiken dat zij zich in de samenleving volledig geïntegreerd zullen gaan voelen?'1)
Er zijn verschillende symptomen waarin de gemeenschap de gevolgen hiervan
aan de lijve ondervindt.
Herinneren wij ons de havenstaking in Rotterdam 1945. Terwijl Nederland dringend
in voedselnood zat, gingen de havenarbeiders in staking en weigerden de schepen
met graan te lossen. Er is toen menig beroep gedaan op de gemeenschapszin der
stakers, doch tevergeefs. Men heeft de arbeiders daar zware verwijten van gemaakt,
maar het is de vraag of dit gemeenschapsbelang hun iets te zeggen heeft. Is het

1) Prof. Dr F. Th. Rutten, De plaats van de arbeid in het leven van de mens. Opgenomen in Ir
L.F.M. Feber e.a., Mens en Techniek, Delft 1948, p. 58.
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niet typerend dat de stakers nog van verschillende zijden steun kregen van
arbeidersgroepen?
Toch lijkt het te sterk om te zeggen dat zij geen gemeenschapszin liebben. Immers
als merkwaardige pendant kan men hiertegenover stellen het gedrag van de
mijnwerkers direct na de bevrijding. Zij stelden zich direct ter beschikking om op
Zondag puin te gaan ruimen in gehavende en lamgelegde steden als Venlo en
Roermond. Toen er enige tijd later een beroep op hen werd gedaan bij de dreigende
kolenschaarste, gingen zij vrijwillig enige Zondagen de mijn in (De kolenslag!). Hier
was een beroep op hun gemeenschapszin blijkbaar niet tevergeefs. Dit bleef het
echter wel waar het ging om tot een opvoering der normale productie te komen. Ook
in de mijnen waarde het spook 'arbeidsschuwheid' rond, terwijl ingewijden beweren
dat er ook nu nog steeds niet redelijk hard gewerkt zou worden.
Het is een moeilijk te ontwarren knoop, wij stellen ons de volgende construtie
voor: De arbeider heeft wel gemeenschapszin in de betekenis dat hij graag iets voor
zijn medemensen over heeft, hij blijkt zelfs zeer edelmoedig als hij staat tegenover
de levende nood van anderen. Maar in de zin van verantwoordelijkheidsbewustzijn
tegenover het algemeen welzijn, van zich geïnteresseerd voelen bij het volksbelang,
ontbreekt de gemeenschapszin.
Een ander symptoom waarin dit naar voren komt is de houding der arbeiders in
de huidige economische crisis van ons land. Toen verleden jaar de eerste 5%
loonsverhoging tot stand kwam, gebeurde dit min of meer met de verzekering dat
de arbeiders door harder werken deze kostenfactor niet zouden laten drukken op het
hele volk. In feite is hier niets van terecht gekomen. Het motief van het landsbelang
is voor hen geen daadwerkelijke stimulans.
Men kan nog verder gaan en zich afvragen of de houding die de
arbeidersorganisaties op dit ogenblik innemen wel verantwoord is uit
gemeenschapsopzicht. Hun standpunt komt hierop neer: wat er ook gebeure, in elk
geval geen vermindering van het reële inkomen der arbeiders en geen verlenging
van arbeidstijd. Wij willen in deze de leiders der organisaties geen verwijt maken:
ook al willen zij anders, zij kunnen niet. Nemen zij een andere houding in, dan wordt
deze toch niet genomen door hun volgelingen, met alle gevolgen van dien. In dit
verband wijzen wij er nog op met welke omzichtigheid punten als werktijdverlenging
behandeld moeten worden, wil men de gevoelens der arbeiders niet raken.
Wat het bedrijf betreft willen wij beginnen met erop te wijzen hoe
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de sociale verzorging in de bedrijven sinds de laatste oorlog met sprongen is
vooruitgegaan. Zij het dat veel hiervan gebeurde om de schaarse arbeidskrachten
vast te houden, langzamerhand kan men toch wel vaststellen dat heel wat industriëlen
een veranderde houding ten opzichte van hun arbeiders zijn gaan innemen.
Vooral de bedrijf smensen, die zich hoge sociale idealen stellen, - en die zijn er -,
constateren nu met teleurstelling hoe de arbeiders op maatregelen reageren, die in
het voordeel van het personeel genomen worden. Enkele voorbeelden kunnen dit
duidelijk maken.
Fabrikant A heeft altijd van zijn vader gehoord: de toiletten moet je niet te mooi
maken, anders blijven ze er te lang zitten! Hij meent nu dat hij over dit bezwaar moet
heenstappen. Na overleg met de personeelskern laat hij keurige nieuwe toiletten en
douche-gelegenheden inrichten. Resultaat: na twee weken zijn ze moedwillig op de
meest onsmakelijke wijze bevuild en beschadigd!
Fabrikant B geeft zijn arbeiders de gelegenheid om, buiten de vacantiedagen om,
verlof met behoud van loon te krijgen om op retraite te gaan. Niemand gaat er op in,
'omdat er wel weer wat achter zal zitten'.
Fabrikant C, oog hebbend voor de moeilijkheden der arbeiders door het gestegen
kostenpeil, stelt een tegemoetkoming voor. De personeelsraad, hierover geraadpleegd,
aanvaardt deze alleen, als zij wordt voor gesteld als voortkomend uit haar initiatief!
Langzamerhand leert de ervaring dat alles wat de fabrikant doet, steeds. in zijn
nadeel wordt geïnterpreteerd en aanleiding geeft tot gekanker. De arbeider heeft een
bril op waardoor hij alles ziet op een bepaalde manier. Professor Oldendorff wijst
erop2) hoe de arbeider een bepaald wereldbeeld heeft, waarin alles volgens een a
priori-schema wordt opgenomen. Een van de categorieën van dit wereldbeeld is:
alles wat des fabrikants is, is verkeerd voor de arbeider.
Enkele jaren geleden verscheen in 'De Linie' een 'Brief van een Arbeider'. De
volgende passage hieruit kan ons op weg brengen naar een beter begrip van deze
psychologische houding: '....de kern van het sociale vraagstuk (is) volgens mij meer
psychologisch dan economisch. Ik weet niet of de tijd thans voorbij is, waarin men
de arbeiders beschouwde als het “residu” der samenleving, het bezinksel of de neerslag
der burgerij, het vuil uit de goot, dat er nu eenmaal is, waarbuiten men niet kan; en
waar men met een boogje omheen loopt'3).

2) Cfr. A. Oldendorff, Maatschappelijke tegenstellingen, Nijmegen-Utrecht 1949.
3) 'De Linie', 24-4-47
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In deze woorden heeft de schrijver onbewust het ressentiment van zijn stand
neergelegd en wijst hij ons bovendien de richting waar wij de oorzaak moeten zoeken.
Als de achtergrond van de huidige houding der arbeiders geeft hij het
minderwaardigheidsgevoel dat bij de arbeider bestaat. Het is dezelfde conclusie
waartoe schrijvers als Hendrik de Man, Oldendorff, Rutten, komen4). Wij willen de
nadruk leggen op een ander aspect, wat genoemde schrijvers ook noemen, het gebrek
aan vertrouwen. Het minderwaardigheidsgevoel staat hiermee in nauw verband. Daar
waar vertrouwen is tussen meerdere en mindere, tussen onderdaan en regeerder, is
er geen sprake van minderwaardigheidsgevoel. Zo vatten wij de boven omschreven
houding als volgt samen: de arbeider koestert geen vertrouwen in de leiding der
gemeenschap, in de leidende standen, in de andere bevolkingsgroepen, daarom isoleert
hij zich tegenover de gemeenschap. De arbeider wantrouwt uit heel zijn wezen alles
wat hij onder het begrip 'kapitalisten' samenvat, de gehele leiding der bedrijven. Dit
wantrouwen is vastgeroest en bepaalt zijn hele sociale levensblik: wat er ook gebeure,
'ze zullen er wel voordeel uit trekken', hoe de zaak ook loopt, 'de arbeider moet het
natuurlijk bekostigen', hij is en blijft het stiefkind der gemeenschap.
In normale omstandigheden uit zich dit wel niet meer in felle hartstochten van
haat en verontwaardiging. Integendeel aan de oppervlakte verschijnt dan slechts een
passieve gelatenheid, een ongeïnteresseerdheid. Maar hieronder liggen de passies
die nog elk ogenblik opgewekt kunnen worden.

Oorzaken van dit wantrouwen
Wil men dit complex bij de arbeider begrijpen, dan moet men eerst en vooral
teruggrijpen op het verleden. Wij willen daarom enkele punten uit de historie naar
voren halen die op de vorming van deze mentaliteit hun invloed hebben gehad.
Vooreerst de wantoestanden op sociaal gebied die in ons land tot aan de eerste
wereldoorlog vaak nog schreeuwend waren. Dat de scherpe bewoordingen die hierover
in Rerum Novarum te vinden zijn, ook voor ons land golden, kunnen wij in dit bestek
niet uitvoerig aantonen. Wij willen enkel de woorden aanhalen die Pater Raaymakers
S.J. sprak voor de Bredase vereniging 'Geloof en Wetenschap' en die wij geciteerd
vinden in het Katholiek Sociaal Weekblad (1911, p. 213).

4) Cfr. Rutten o.c; Dr. A. Oldendorff, Sociale en Psychologische arbeidsproblemen in de
zelfstandige onderneming, Antwerpen 1940; H. de Man, Zur Psychologie de Sozialimus (1e
druk, 1926)
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Het stelt de vraag waarom zoveel arbeiders zich door het socialisme laten opruien,
en antwoordt daarop: 'Omdat er zooveele arbeiders honger lijden, omdat er zooveele
arbeiders in krotten woonen, waar zij niet voldoende lucht kunnen inademen; omdat
er arbeiders werken veel te lang, 14, 15, 16 en 17 uur per dag'.
Het kost moeite om zich te realiseren wat het bestaan van de arbeiders in die tijd
betekende. Hard en langdurig werken, weinig eten, en dan rechteloos overgeleverd
aan de willekeur van het kapitaal, onbeschermd tegen de risico's van het leven. Ziekte,
ongeval, ouderdom betekenden in vele gevallen op straat gezet worden, zonder
middelen, hulpeloos overgeleverd aan de liefdadigheid.
Het lijkt misschien ver gezocht om terug te grijpen op toestanden van een halve
eeuw en meer geleden. Men moet echter niet vergeten dat dit als het ware de jeugd
is geweest van de arbeidersstand, de toestand dus waarin zij haar levensbeeld vormde.
De arbeidersstand heeft zich als stand geformeerd, zij heeft haar eigen 'stijl' gekregen
in een leven dat niets anders betekende dan ploeteren om de materiële
levensvoorwaarden. De ontevredenheid die hieruit groeide moest wel een plaats
krijgen in haar physionomie. Al werden de levensomstandigheden langzaam beter,
en al is daarbij veel van de vroegere ellende vergeten, de levensgewoonten van de
arbeider, zijn mentaliteit waren vastgelegd in een bepaalde richting, en deze is
gebleven. (In het voorbijgaan wijzen wij erop dat in dit kader veel wat men de
arbeiders op dit ogenblik verwijt, zeer begrijpelijk en vergeeflijk wordt; wij komen
hierop nog terug).
Belangrijker nog lijkt ons het volgende punt. De geschiedenis van de arbeidersstand
is een geschiedenis van strijd geweest, strijd tegenover andere machten, die nog maar
heel langzaam begrepen dat er onrecht gebeurde, strijd om met grote moeite en veel
lijden een menswaardig bestaan als het ware van de gemeenschap af te dwingen.
Enkele observaties zullen dat illustreren.
De verbeteringen die tot stand kwamen zijn voor het grootste gedeelte te danken
aan de strijd die de arbeiders hiervoor hebben gevoerd en aan de dreiging van het
socialisme die de goede burgerij tot schrikken bracht. Wij sluiten geenszins de ogen
voor de invloed der ideeën van Rerum Novarum, doch deze zouden zeker veel
langzamer hebben doorgewerkt zonder het voorgaande. Ondanks het feit, dat
sociaal-voelende patroons geen hoge zeldzaamheid waren, moet toch erkend worden
dat deze strijd een harde en verbitterde is geweest, waarin het leek alsof de arbeiders
alleen door machtsmiddelen iets
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konden bereiken. Is het niet typerend dat de grootste successen behaald werden in
de periodes na de beide oorlogen, toen de dreiging van revolutie en Communisme
de burgerij in beweging bracht?
Van de zijde der werkgevers heeft men zich over het algemeen weinig
tegemoetkomend getoond voor de redelijke verlangens der arbeiders. Men keerde
zich tegen hun organisaties door boycot of uitsluiting van georganiseerden en bleef
dit soms nog lang doen door meer verkapte pesterijen van haar leden.
Ook toen de wettelijke bescherming der arbeiders een feit was geworden, waren
er nog steeds patroons die de rechten hunner arbeiders bleven beknibbelen. Talrijk
zijn in de jaren 1924, 1925, 1926 de klachten over patroons die met machtsmisbruik
de arbeiders onthielden wat volgens Collectief Arbeids Contract overeengekomen
was.
Het meest sprekende is wel het volgende: de grootste en spoedigste successen
werden niet in het Zuiden behaald waar toch werkgevers en werknemers door dezelfde
godsdienstige en zedelijke beginselen met elkaar verbonden waren, doch veeleer
daar, waar Liberale patroons en Socialistische werknemers onverbiddelijk tegenover
elkander stonden. Het had dus de schijn dat de strijd zonder enige morele remming
de arbeiders het beste tot resultaat kon voeren. Met andere woorden, waar de patroon
een harde, on verzettelijke, tot geen vergelijk bereide arbeidersgroep tegenover zich
vindt, daar is hij het best tot concessies te brengen.
De les die zo het verleden in de arbeider heeft vastgezet is dat alleen door strijd
tegen de hem vijandige andere groepen, de arbeider aan zijn rechten komt: het
maatschappelijk leven is een kwestie van machtsstrijd.
De arbeider meent niets te mogen verwachten van anderen: hij moet onverbiddelijk
zijn eigen belangen zelf in handen nemen. Geloof in het rechtvaardigheidsbeginsel
heeft de geschiedenis hem niet bij gebracht. Wie zal het hem duidelijk kunnen maken,
dat deze rechtvaardigheid die in de practijk tot nu toe schijnbaar geen invloed had,
thans opeens het leidend beginsel der samenleving is geworden, dat hij op het ogenblik
geen reden meer heeft tot wantrouwen?
Behalve deze historische oorzaken hebben wij ook nog te wijzen op enige
omstandigheden die dit wantrouwen in stand helpen houden. Vooreerst is daar een
punt dat ook een historisch cachet heeft, de angst bij de arbeiders voor het gevaar
van werkloosheid. De ellende in de jaren vóór 1940, waarin 3 tot 400.000 arbeiders
van de 'steun' moesten leven, kan men slechts enigszins bevroeden als men van
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dichtbij heeft meegemaakt, hoe op één dag soms honderden ontslag kregen, terwijl
de anderen zich afvroegen, wanneer het hun beurt zou zijn. Nu nog kan men bij
contact met arbeiders ervaren welk een diepingrijpende sociale en morele gevolgen
dit in de arbeidersgezinnen gehad heeft. Met bitterheid verhalen ze hun ellende uit
die tijd en de vrees komt dan naar voren dat dit spoedig misschien weer het geval
zal kunnen zijn. De berichten enige tijd geleden over de werkloosheid in België en
daarna de stijging daarvan in ons land, gaven hier weer nieuw voedsel aan. Hetzelfde
doet nog voortdurend het alarm aangaande het bevolkingsvraagstuk.
Hiernaast is een zeer belangrijke factor de mechanisatie van de arbeid. Wie de
hele dag niets anders dan een bepaalde handbeweging hoeft te maken, het vastdraaien
van een schroefje bijvoorbeeld, kan in zijn arbeid moeilijk tot een gevoel van
zelfwaardering komen: hij weet dat hij elk ogenblik vervangbaar is door wie ook5).
Licht valt hieruit te verklaren hoe de arbeider in zijn inferioriteitsgevoel blijft, en
hoe aldus een basis gelegd is voor ressentimenten, waarvan het wantrouwen het
voornaamste is. Het complex dat aangeduid wordt als men spreekt van 'zich een
nummer voelen' behoeft hier geen nadere bespreking. Het is duidelijk dat dit dezelfde
gevolgen heeft.
Tenslotte is er nog een factor die voortdurend kwaad bloed blijft zetten en
wantrouwen kweekt: de arbeider merkt dat hij in het maatschappelijk leven niet
geteld wordt. Ook al wordt dit niet rechtuit gezegd, de werkman voelt overal: 'Het
is maar een arbeider!' Een treffend voorbeeld herinneren wij ons uit onze middelbare
schooltijd. Wij gingen per tram naar school. In die tijd hingen daar nog geen bordjes
die ons aanmaanden om op te staan voor oudere personen, dat gebeurde spontaan.
Alleen.... wij dachten er nooit aan dit ook te doen voor de arbeiders die na een zware
dagtaak vermoeid van hun werk naar huis keerden! Dit maatschappelijk onderscheid
in de wellevendheid tussen de man met de boord en de man met de pet, krijgt de
arbeider voortdurend te voelen en dit moet hem wel onbewust tot de overtuiging
brengen, dat hij nog steeds geminacht wordt om zijn handenarbeid. Het suggereert
min of meer dat hij een soort veroordeelde is, die wel werken mag voor de anderen,
maar die daarvoor niet gewaardeerd wordt. Hij vormt een klasse, die er is om het
vuile werk voor de anderen op te knappen.
Professor Kruijt ziet in deze lage waardering van de arbeid de

5) Men zie voor uitvoerige behandeling van dit probleem: A.M. Kuijlaars S.J., Het verband
tussen Werk en Leven van de industriële loonarbeider als object een sociale
ondernemingspolitiek, Leiden 1951.
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grondfout die de opbouw van een gezond gemeenschapsleven belemmert6). Wij voor
ons geloven dat dit op een nog dieper gelegen fundament terugvoert: het gebrek aan
respect voor de menselijke persoon, het ontbreken van de ware waardering van mens
tegenover mens. Doch hiermee komen wij al op het terrein van het zedelijk facet,
waarop wij niet willen vooruitlopen, omdat wij ons nog eerst moeten bezinnen op
het maatschappelijke en economische aspect.

II. Het maatschappelijk facet
Wij zijn ons bewust dat wij hier een begrip gebruiken dat het hele sociale probleem
kan omvatten. Wij doen dit echter toch, omdat wij geen naam weten die de
maatschappelijke kwesties in engere zin goed weergeeft. Onder maatschappelijke
kwesties in engere zin, zoals wij ze hier willen behandelen, verstaan wij de problemen
die betrekking hebben op de wezenlijke elementen van de gemeenschaps-opbouw.
Met name zal het hier gaan over de structuur der maatschappij en in samenhang
daarmee de maatschappelijke levensstijl der arbeiders.
Pius XI wijst erop hoe op het herstel der maatschappelijke orde 'volgens de
beginselen ener gezonde wijsbegeerte en op haar vervolmaking volgens de verheven
leer van het Evangelie, al het denken en doen van (zijn) voorganger Leo XIII gericht
was'7). Hij gaat er vervolgens uitvoerig op in, hoe naast de verbetering der zeden een
'hervorming van instellingen' zeer noodzakelijk is.
Om ons te realiseren dat hier werkelijk een probleem ligt, kunnen wij het best
eerst terugzien op een tijd, waarin, ondanks vele tekortkomingen, wel een gezonde
maatschappij-ordening bestond, de Middeleeuwen.
De middeleeuwse stad had een sociale structuur die vooral gebouwd was op het
'drie standen begrip'. Dit bracht niet minder dan thans standsverschil te weeg, maar
dit standsverschil werd aanvaard als een natuurlijk gegeven. Dit kwam omdat er door
gewoonte en zede een vaste norm was, die de onderlinge betrekkingen der standen,
hun rechten en plichten, volgens de rechtvaardigheid, regelde. De rijke edelman was
zich terdege bewust van de rechten die zijn geprivilegieerde positie meebracht en
hij maakte daar ruim gebruik van. Doch evenzeer wist hij zich gebonden door de
verplichtingen die zijn stand opleverde. Dit had tot gevolg dat er wel grote distantie
was, maar geen verwijdering, geen kloof tussen adel en volk.

6) Cfr. Dr J.P Kruijt, Arbeiders en Nieuwe Middenstad, Amsterdam 1947.
7) Quadragesimo Anno, n. 76
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Ook het beroepsleven stond in het teken van een soliede hierarchie. Ook daar het
verschil in maatschappelijke waardering, het respect voor de hoger-geplaatste, maar
tegelijk een levensverbondenheid die weer steunde op het algemeen erkende en
vastgelegde stramien van rechten en plichten, In de maatschappelijke structuur wist
ieder zijn plaats; deze was vastgelegd door zede en gewoonte. Daarmee waren zijn
rechten en plichten van zelf gegeven.
Deze verschillende paren van rechten en plichten nu gaven, samengenomen, een
wonderlijk harmonisch geheel, waardoor zowel het algemene welzijn, alsook de
waardigheid der afzonderlijke personen de leid-gedachten vormden van het hele
maatschappelijke leven. Sombart geeft er de volgende samenvatting van: 'Das höchste
Ideal jener Zeit, wie es in seiner letzten Vollkommenheit das wundervolle System
des heiligen Thomas durchleuchtet, ist die in sich ruhende und aus ihrem Wesenskern
zur Vollendung aufsteigende Einzelseele als organischer Bestandteil der lebendigen
Menschheit gedacht. Diesem Ideal sind alle Lebensforderungen und alle Lebensformen
angepasst. Ihm entspricht die feste Gliederung der Menschen in bestimmte Berufe
und Stände, die alle als gleichwertig in ihren gemeinsamen Beziehungen auf das
Ganze angesehen werden und die dem Einzelnen die festen Formen darbieten,
innerhalb deren er sein individuelles Dasein zur Vollkommenheit entfalten kann'8).
Met dit beeld voor ogen zien wij dat er aan onze huidige orde heel wat ontbreekt.
Wij willen hier nog afzien van de zedelijke normen en ons enkel bepalen tot het beeld
van de structuur dat onbewust ten grondslag ligt aan ons maatschappelijk denken en
doen.
Hoewel wij standsverschillen kennen, valt er toch moeilijk te spreken van een
standen-orde. Er is geen beginsel dat een eenheid tussen de standen onderling brengt.
Daarom kan dit standsverschil niet als een natuurlijk gegeven aanvaard worden, en
leidt het voortdurend tot wrijving.
Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de vraag waarop het standsverschil
berust9). Men komt hierbij wel tot beginselen waarop de standen-hierarchie moet
berusten: het culturele levensbezit, de innerlijke waarde van de dienst die een stand
aan de gemeenschap bewijst. In de practijk echter worden deze princiepes meer en
meer overheerst door het feitelijke bezit aan geld en maatschappelijke in-

8) W. Sombart, De moderne Kapitalismus, 5e Aufl., München-Leipzig, 1922. I, 1, p.39.
9) Cfr. o.a Dr. F. van Heek, Stijging en daling op de maatschappelijke ladder, Leiden 1945;
Dr. J. Janssens, Wezenn en beteknis der standen en standsorganisaties, in Dux 16 (1948) p.
75 vv. p. 101 vv.
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vloed. Juist omdat dit in de huidige constellatie helemaal niet hoeft te berusten op
culturele factoren, of op de innerlijke waarde van de maatschappelijke functie, kan
deze differentiatie nooit van harte aanvaard worden en blijft zij een wrijfpunt.
Daar komt meer speciaal voor de arbeidersstand bij, dat deze nog steeds niet ten
volle in het gemeenschapsleven geaccepteerd wordt. Terwijl de verschillen tussen
de overige groepen ook groot kunnen zijn, heeft het toch nog altijd de schijn dat er
nog een speciale afstand is tussen de arbeiders en het geheel van de andere standen.
Het huwelijk van een patriciërs-dochter met een jongeman uit de middenstand zal
in haar kring op grote bezwaren stuiten. Maar deze halen het nog niet bij de
moeilijkheden voor een middenstandsdochter die met een arbeider zou willen huwen.
In het gezelschapsleven aanvaardt men gemakkelijker een contact tussen een kleine
ambtenaar en de intelligentia, dan dat de arbeider aanvaard wordt in de kring van
kleine ambtenaren. De onderste rangen der niet-arbeiders kunnen desnoods
doordringen tot de chicste gelegenheden, alleen de arbeider is daar niet regu.
Mede door de historische groei staat de arbeider nog practisch buiten de culturele
ontplooiïng van het gemeenschapsleven, hij heeft nog steeds geen aandeel in dat wat
aan het gemeenschapsleven zijn waardevolle inhoud geeft. Deze kloof in de
gemeenschap moet blijvend moeilijkheden veroorzaken. Immers, wel levert de
arbeider zijn wezenlijk aandeel voor het leven der gemeenschap, wel profiteert men
hiervan, maar niet wordt hem daarvoor teruggeven de passende waardering en het
toekomend aandeel in het gemeenschapsleven.
Dat de huidige maatschappij geen gezonde samenleving biedt, springt nog duidelijker
in het oog als wij zien naar onze steden. De tendenz die men daar vindt is er een naar
volledige levensgescheidenheid tussen de verschillende standen. Het duidelijkste en
meest ingrijpende symptoom is wel de vestiging. Hoe langer hoe meer hokken de
verschillende groeperingen samen in bepaalde wijken, arbeiderswijken,
middenstandswijken enz. Kenmerkend vooral is weer de duidelijke afscheiding tussen
arbeiders en 'anderen'.
Een vergelijking tussen het echte oude dorp en de stad kan ons veel in dit opzicht
leren. In het dorp staat men met grote eerbied tegenover de schoolmeester, de
burgemeester, de notaris. Maar men kent elkaar en leeft met elkaar mee. Het zoontje
van de dokter zit op school midden tussen de kinderen van andere standen, arbeiders,
boeren. Hij zal in zijn verdere leven dan ook niet vreemd tegenover hen staan. Anders
is
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het met zijn neefje in de stad. Deze gaat meteen naar de 'school van de broeders'
waar hij samen is met de kinderen uit de 'betere standen', de groep waarmee hem
ook zijn woon-milieu in aanraking brengt. Het gymnasium en de universiteit geven
hem eveneens alleen maar dit exclusieve gezelschap. Het is geen wonder dat hij,
wanneer hij zijn plaats in het maatschappelijk leven gaat innemen, niet weet wat een
arbeider is, dat hij soms arbeiders vereenzelvigt met a-socialen, met de gezinnen die
hij in het Vincentius-werk heeft leren kennen. Dit is natuurlijk fnuikend voor een
juiste achting van de arbeidersstand.
Het ontbreken van een gezonde gemeenschapsstructuur leidt ook tot twee heden zeer
ernstige verschijnselen: de collectiveringstendenz en de massaficering, die nauw met
elkaar verbonden zijn.
De arbeider zweeft min of meer in het onzekere omtrent zijn plaats en betekenis
in het maatschappelijk geheel, en de maatschappelijke waardering die hij ontvangt
voldoet hem niet. Bovendien kan hij in zijn werk niet de overtuiging krijgen dat hij
maatschappelijk iets betekent. Hij zoekt daarom een steun voor zijn zelf-respect in
de aaneensluiting met de talloos velen die met hem in dezelfde omstandigheden
verkeren. In de macht van het getal voelt hij zich geborgen, en komt hij tot een nieuw
soort bewustzijn, dat der collectiviteit: 'Heel dit raderwerk staat stil, als Uw machtige
hand dat wil!'
Men mag dit collectief bewustzijn niet verwarren met gemeenschapszin. Het heeft
immers als enig motief het groeps-egoïsme, en bovendien is de eenheid van de groep
geen levenseenheid, doch een instinctmatig op elkaar leunen, een materiële
lotsverbondenheid,
De macht die deze collectiviteiten zijn gaan vormen, is de laatste tijd alweer een
probleem op zich geworden. Het paniekje dat verleden jaar ontstond rondom de
K.A.B. is er een bewijs van. Zonder ons verder met dit geval in te laten, menen wij
dat, hoewel de critiek op de K.A.B. grotendeels onbillijk was, er toch reden is tot
waakzaamheid. De leiding dient in elk geval in het oog te houden dat dergelijke grote
organisaties een inwendige tendenz hebben om zich een onpersoonlijk leven te
scheppen volgens eigen wetmatigheden, De organisatie wordt opgezet met een
bepaald doel, doch het is tenslotte de organisatie op zich die zelfdoel wordt, In het
geval van de K,A,B, betekent dit in concreto het volgende: De K.A.B, heeft als doel
de behartiging van de ware belangen van de arbeidersstand in overeenstemming met
die van het gehele volk. Zolang de leden zich bewust op dit motief verenigen, kan
de leiding ook conscientieus dit doel nastreven. Naarmate echter de leden meer uit
bovengenoemde instincten samenstromen, zal de leiding
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rekening moeten houden óók met de onredelijke verlangens van haar leden. Haar
invloed immers wordt bepaald door het ledental en dit dreigt te slinken als men
redelijke offers vraagt, die de leden niet lusten. Het beleid der organisatie zal dan
een geschipper worden tussen haar doel en de verlangens van de massa.
Het verschijnsel massaficering zou op zichzelf al weer de stof bieden voor een heel
artikel. Wij moeten binnen dit kader echter volstaan met enige opmerkingen10).
Wij spreken van massa daar waar een zekere instinctmatige verbondenheid de
mensen in gelijke omstandigheden gelijk doet voelen, terwijl ze toch vreemden voor
elkander blijven. Het is niet een menselijk hoger doel dat hen samenbindt, maar een
gelijke psychische reactie op een gelijke prikkel. Omdat de mens hier blijft op sensueel
niveau leidt dit tot een 'standaardstemming', die langzamerhand de grondslag gaat
worden voor gelijk denken en doen. Uit hetgeen gezegd is over de
collectiveringstendenz, is het duidelijk dat de maatschappelijke factoren wel uiterst
geschikt zijn om de massaficering te bevorderen en tevens dat de arbeidersstand het
meeste gevaar loopt.
Duidelijk blijkt de ondermijnende invloed hiervan uit de volgende vergelijking:
De moraliteit van een echte gemeenschap is sterker dan het gemiddelde van die harer
leden. In een Brabants dorp kan desnoods 90% der huwelijken gedwongen zijn, toch
blijft de gemeenschap weten dat buiten-echtelijke omgang ongeoorloofd is, en blijft
men deze veroordelen. De moraliteit van de massa echter is kleiner dan die van haar
leden. Waar men willekeurig en ongestructureerd mensen bij elkaar brengt, blijkt de
groep naar omlaag te zakken.
Juist deze massaficering maakt het zo moeilijk om de arbeiders tot een redelijk
standpunt in zake het maatschappelijk leven te brengen. Hoe men de arbeider
persoonlijk ook tracht te vormen, hij blijft in het gewone leven in de groeps-mentaliteit
hangen, hij 'denkt' mee met de massa.

De maatschappelijke levensstijl der arbeiders
Het zal niet nodig zijn om aan te tonen hoe al de tot nu toe genoemde factoren hun
invloed hebben op de leefwijze van de arbeider. Wij beperken ons hier dan ook tot
enkele opmerkingen.
Eerst echter willen wij nog waarschuwen dat als wij in dit artikel

10) Wij verwijzen naar recente publicaties, als, S. Tesser O.P., Massa en Persoonlijkheid, in
Kultuurleven, 14 (1949) p. 170 vv. F. zu Löwenstein, Das Zeitalter der Masse in Stimmen
de Zeit, 146 (1949-1950) p. 1 vv.
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spreken over de arbeiders, wij een soort gemiddeld arbeider op het oog hebben. Wij
mogen met voldoening zeggen dat, zeker wat het onderhavige aspect betreft, er ook
tal van arbeidersgezinnen gevonden worden, die wel een echte degelijke levensstijl
hebben, en dat er streken zijn waar het gemiddelde zeker hoger ligt dan hier
veronderstelt wordt.
Het is in die zin dat wij vaststellen: de arbeiders hebben geen ware maatschappelijke
levensstijl. Zij hebben geen redelijk verantwoorde, door een gezonde traditie
vastgelegde levensgewoonten. De wijze van geld-besteden is vaak volkomen
onverantwoord. Arbeidersgezinnen met verdienende kinderen vormen de beste klanten
voor de snoep- en banketwinkels. Het drankgebruik en het bioscoop-bezoek van de
arbeiders-jeugd is zeer hoog. Aan kleding en uiterlijke luxe wordt vaak meer besteed
dan in beter gesitueerde gezinnen.
Het volgende voorbeeld is heus geen uitzondering. Een gezin heeft een inkomen
van ongeveer 150 gulden per week. Al wat het uiterlijke betreft is zo mooi mogelijk
verzorgd: geregeld nieuwe kleren (verslijtende kleren worden niet hersteld!), fietsen
met nikkel, de 'mooie kamer' protserig opgetuigd met klatergoud en gipsbeelden.
Toen echter kort geleden vader ernstig ziek werd, moest men geld gaan lenen om
een pyama en behoorlijk beddegoed te gaan kopen!
Sparen kent men niet, tenzij voor een of andere direct voorziene uitgave, als
carnaval of kermis. In deze omstandigheden kan het wel mooi zijn om over
bezits-spreiding te theoretiseren, maar dan vergete men niet, dat het voornaamste
probleem daarbij is de arbeiders sparen te leren.
Over deze kwestie heeft schrijver dezes wel eens een openhartig gesprek gehad
met een kleine groep arbeiders. Hij heeft toen op voorzichtige wijze een vergelijking
gemaakt tussen de arbeiders en de middenstand. De volgende punten gaven zij daarbij
weliswaar aarzelend, maar tenslotte toch eerlijk toe: De middenstander leeft vaak
veel soberder dan de arbeider ook al kan hij het beter doen: zijn kleren zijn misschien
wel duurder, maar door zijn zuinigheid ermee en de nauwkeurige zorg der huisvrouw
gaan ze veel langer mee. De kinderen uit arbeidersgezinnen worden vaak verwend
en zeker niet zo kort gehouden als die van middenstanders. De middenstander heeft
een traditie waardoor hij het tot zijn plicht rekent, ruim bij te dragen voor goede
werken. Voor steun aan missie-fancy-fairs, tombolas, met collectes voor liefdadige
doeleinden, klopt men niet vergeefs aan zijn deur. De arbeider leeft nog altijd met
het idee dat hij eerder bedeeld dan gevraagd moet worden, ofschoon hij plotseling
zeer edelmoedig kan zijn. In het kort komt het hier op neer: ook de middenstander
die het
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minder breed heeft dan sommige arbeiders, leeft desondanks maatschappelijk beter,
redelijker.
Voor wat het sparen betreft willen wij toch nog even meer gespecificeerd op de
oorzaken wijzen. Deze maken zijn houding meteen begrijgelijk en zullen ons
voorzichtig doen zijn met verwijten.
Wij herinneren aan wat wij over de 'jeugd van de arbeidersstand' gezegd hebben.
Het arbeidersgezin heeft decennia lang moeten leven van de ene dag in de andere,
steeds maar met datgene wat juist voldoende was om de ogenblikkelijke nood te
dekken. Sparen was physisch onmogelijk, daar kon niet aan gedacht worden, dus
leerde men het ook niet.
Bovendien is het heel natuurlijk dat loon en dekking der primaire behoeften
geïdentificeerd werden. Vroeger was het: je loon reikt precies toe voor je behoeften.
Dit is gebleven, maar in een vergroeide vorm: je loon bepaalt wat je nodig hebt.
Er is ook nog een andere factor die hier zijn invloed doet gelden: de groei der
sociale verzekeringen. Men streeft naar een bestaanszekerheid van de arbeider 'van
de wieg tot aan het graf'. Het goede wat hier in zit, lijkt langzamerhand overwoekerd
te worden door het kwade. Het lijkt wel of men het stelsel der sociale verzekeringen
zo volmaakt wil maken, dat de arbeider niet meer zelf hoeft vooruit te zien, dat hij
zich als het ware kan laten meeglijden, terwijl de 'instanties' voor hem zorgen. De
prikkel om zelf verantwoordelijk als een redelijk wezen voor zich zelf te zorgen,
dreigt te verdwijnen. Wie denkt er in deze omstandigheden nog aan sparen, er wordt
toch in alle omstandigheden voor je gezorgd.
Men heeft in deze paragraaf kunnen constateren dat het psychologische en
maatschappelijk aspect met elkaar in wisselwerking staan, het was niet mogelijk om
deze geheel buiten elkaar te houden. Anderszins is het duidelijk dat ook deze
behandeling nog moet verdiept worden door de economische en zedelijke beoordeling,
ofschoon ook hier al elementen van naar voren zijn gekomen.
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Hoe staan wij tegenover Peter Benoit? (Geb. 17-8-1834; gest.
8-3-1901)
door prof. dr Fl. van der Mueren
BENOITS levensloop heeft voor deze bijdrage minder belang. Toch is het wellicht
gewenst, de hoofdfeiten daaruit in herinnering te brengen.
In 17-8-1834 te Harelbeke geboren, studeerde hij later aan het Conservatorium te
Brussel. Hij verwerft in 1857, de Rome-prijs. Inmiddels was hij tot orkestleider
aangesteld aan de Vlaamse schouwburg (heden Parktheater) te Brussel. Sedert Maart
1862 treedt hij op als kapelmeester in het 'Théatre des Bouffes Parisiens' te Parijs,
waarvan Jacques Offenbach sedert 1855 de leiding had. In Maart 1863 komt hij terug
naar België en dirigeert er eigen werk te Brussel, te Luik en te Antwerpen. In 1867
wordt hem het bestuur aangeboden van de 'Ecole de Musique' te Antwerpen die,
tussen 1843 en 1867, door toedoen van rijk, provincie en gemeente, ontwikkeld was
tot een programmatisch-volledige onderwijsinrichting. Voor de aanvaarding stelt hij
als uitdrukkelijke voorwaarde, dat de muziekschool 'Vlaams' zou wezen. Dit wordt
toegestaan. De 'Vlaamse Muziekschool' opent haar deuren in November 1867. In
1878 beginnen de onderhandelingen, om deze muziekschool te verheffen tot de rang
van 'Koninklijk Vlaams Conservatorium'. Na vele moeilijkheden wordt dit doel
bereikt in 15-6-1897. Peter Benoit sterft 8-3-1901. Antwerpen eerde de meester door
een indrukwekkende begrafenis. Een Peter Benoit-Fonds kwam tot stand, en
verzekerde ons de uitgave zijner werken.
De literatuur1) over P. Benoit heeft, vooral de laatste twintig jaar, getracht zijn
strijd en de esthetische en culturele betekenis van zijn werk in het licht te stellen.
Het is onnodig zijn werken hier nogmaals te ontleden. Dit werd reeds systematisch
gedaan, vooral in de monographie van Aug. Corbet. Herinneren wij er slechts aan
dat, als liederen, klaviermuziek, enkele

1) H. Baccaert P. Benoit, Kampioen der nationale gedachte, 1919. Fl. Van der Mueren,
Vlaamsche Muziek en Componisten, Kap. III-IV, 1931. H.M. Pols, Peter Benoit's leertijd,
1934. Aug. Corbet, P.B., leven, werk betekenins, 1943. Ch. Van de Borren, Peter Benoit,
1943.
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instrumentale werken2) en godsdienstige muziek3) een vrij aanzienlijke plaats innemen
in het oeuvre van Benoit, zijn naam toch voor alles klank behoudt door kantaten4) en
oratorio's5).
Rondom hem leeft de Romantiek in Vlaanderen zich uit: in de kunst en in de
Vlaamse beweging: de herinnering aan het verleden en de vorsing naar wat
oud-Vlaanderen zong en vertelde; het gevoel voor eigen leven en natuur en de strijd
om het behoud van eigen taal, zeden en gewoonten, In dat klimaat leeft P. Benoit.
Toen hij stierf waren, op elk gebied, de generaties geboren die boven de oude
herinneringen en de strijd uit, ook in Vlaanderen, hun aandacht schonken aan nieuwe
verrijking der uitdrukkingstechniek en algemene geldende vormen.
De realistische opera van zijn leerling J. Blockx heeft hem, ondanks haar succes
niet aangetrokken; hij heeft blijkbaar niet geloofd in de doeltreffendheid van dit
genre. Met zijn grote vocale vormen bewoog Tinei zich in een kring die voor Benoit
wel niet gesloten was, doch waarheen zijn heel bizondere vlaamse activiteit hem niet
voerde. Paul Gilson, August De Boeck en Lode Mortelmans behoorden tot de tussen
1860 en 1870 geboren nieuwe generatie die zich minder dan de voorgangers lieten
binden door ideologieën van een strijd en veeleer de verovering nastreefden ener
orkestrale wereldtaal om door techniek en dichterschap Vlaanderen te doen treden
op het plan ener ruimer bruikbare literatuur. De sfeer die deze musici, parallel met
jonge schilders en letterkundigen, zochten en versterkten, begon in Vlaanderen pas
voor goed te heersen op de vooravond van Benoits dood, en kon hem niet meer
beïnvloeden.
Dat hij zich door de subtiele impressionistisch-verwante kunst van zijn tijdgenoot
Gezelle niet aangetrokken voelde, is wellicht enerzijds te verklaren door het verschil
in geaardheid van zijn temperament, dat minder tot diepere zelfontleding en mystieke
stemming was geneigd, anderzijds ongetwijfeld door de strijdsfeer waaraan hij zich
niet kon onttrekken. Doch evenmin hebben Gezelle's romantische strijdgedichten
hem bekoord. Vooral Lod. Mortelmans, Benoit's leerling, zal de gezelliaanse
stemming verklanken en de strijdgedichten van deze grote dichter worden vooral
pas door jongere musici gezocht.

2) o.m Concerto voort fluit; Concerto voor klavier; muziek voor de toneelstukken De Pacificatie
van Gent (1876) en Charlotte Corday (1876).
3) Drama Christi (1871); Godsdientige Quadrilogie (Kerstkantate, 1860; Hoogmis, 1861; Te
Deum, 1863; Requiem, 1863).
4) o.m De Leie (1875); Rubenskantate (1877); Kinderkantate (1878); De Genius de Vaderlands
(1880); Conscience herdacht (1889).
5) Lucifer (1886); De Schelde (1867); De Oorlog (tussen 1871-1873); De Rhijn (1889).
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Benoit leefde in een Vlaanderen waar de sociaal-bewuste musicus zich ingespannen
wist in het zich los vechtende leven en ontvankelijk bleef voor het
gelegenheidsgedicht. Hij bleef geworteld in een openbaar leven van betogend klimaat,
waar kunst voor een deel berekend werd naar haar sociale doeltreffendheid en
uitvoeringsmogelijkheden, en bij voorkeur werd gezien in dienst van een
buitenmuzikale idee.
Een en ander uit zijn werk schijnt ons, juist dáárom, 'historisch' geworden; doch
een aanmerkelijk gedeelte ervan is voor ons nog een levend artistiek bezit gebleven.
***
Dat velen de romantiek gaan beschouwen als een uitgeputte historische periode en
menen in Benoit de stem te horen van een afgesloten verleden, mogen wij ons
inmiddels niet ontveinzen.
Nooit in de geschiedenis heeft een cultuurperiode in haar geheel stand gehouden.
Zowel de oudheid als de middeleeuwen hebben hunne 'herleving' gekend. Wat in
vergane culturen wezenlijk universele waarde bezat, werd pas opnieuw gewaardeerd,
toen latere tijden zich aan bepaalde ogenblikken uit een verleden hebben verwant
gevoeld en het waardevolle daaruit weer in het licht stelden.
Reeds nu merkt men een sterk toenemende neiging om, wegens de ontwaarding
der tijdstaal, de lengte der vormen in symphonie, opera en oratorium en de literaire
thema's in deze laatste genres, ook uit de Romantiek een en ander minder hoog aan
te slaan of het eenvoudig te rangschikken onder het verouderde. De kracht der
uitdrukking van zuivere muzikaliteit wordt een overwegende tendenz.
Vooral vocale werken hebben hiervan te lijden. Afgezien nog van het feit dat vele
teksten gelegenheidsteksten zijn met al de zwakheden daaraan verbonden, hebben
zij voorzeker voor ons ook het nadeel, al te zeer te zijn uitgesponnen en in meerdere
gevallen staat het effect niet in verhouding tot de aangewende middelen. Dit blijkt
ook uit fragmenten van Benoit's oratorio's. Voorzeker worden de zwakheden van
een gedicht steeds enigermate gedekt door de levendigheid van het muzikale
klankbeeld en kunnen zij niet de enige oorzaak zijn van de moderne afkeer. De vorm
zelf van het genre wordt betwist. De inhoud van het verhaal staat meermalen de
mogelijkheden ener krachtige uitdrukking in de weg. Dit is een algemeen verschijnsel.
De vocale werken van Berlioz, Franck, Mendelssohn, Brahms, Tinei e.a., staan in
de moderne waardering geen van allen gelijk met de zuiver-symphonische muziek
van die meesters. Evenals in de oratorio's van Benoit kan, ook in hun werken op
ongelijkheden worden gewezen. Voor geen
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enkel componist is in een vocaal werk van lange duur elk onderdeel een even krachtige
inspiratiebron geweest. Benoit heeft dit duidelijk aangevoeld toen hij de verplichting
der onafgebroken musicering in de opera afwees en bij een toneelwerk de voorkeur
gaf aan incidentele muzikale illustraties.
Nochtans heeft van alle vocale vormen der romantische periode de opera zich het
best weten te handhaven. Voor een publiek dat geen psychische problematiek zoekt
en van de muziek geen suggestie verlangt van dieper leven, is deze gemakkelijke
vertelvorm zonder veel dichterlijke incidenten een geschikt genot, wanneer aria's,
koren en balletten zorgen voor een aantrekkelijke decoratieve illustratie van het geval.
Romantische muziekdrama's als die van Wagner b.v. blijven de aandacht boeien van
lieden die de kracht begeren van een symphonische evocatie. Doch ook deze lang
uitgesponnen en ideeën-rijke vormen ontsnappen niet aan de hedendaagse kritiek,
die veel meer ingesteld is op synthetisch uitgedrukte toestanden en de even
synthetische zuiver-muzikale projectie ervan.
Het risico om Benoit in de hedendaagse tijd te doen optreden, moeten wij,
inderdaad, niet onderschatten. Als we alléén maar letten op de finantiële en
organisatorische moeilijkheden die het samenbrengen van grote koren en orkest voor
grote vocale concertvormen met zich brengt, begrijpen wij reeds de onwillekeurige
neiging om deze literatuur slechts bij gelegenheid uit te voeren en haar te besnoeien.
Dat de oorspronkelijke taal waarop hij componeerde - het Nederlands - een beletsel
zou zijn geweest voor het bekend worden over de landsgrenzen is onjuist. In een
groot deel zijner partituren werden vertalingen gedrukt. Gedurende zijn leven werd
overigens zijn werk uitgevoerd o.m. in Duitsland en Amerika. Diezelfde moeilijkheden
zouden ook Rusland, Italië en andere landen moeten gekend hebben; ook de kunst
dezer landen kwam vertaald in de concertzalen van vreemde taalgebieden. Wij menen
dat het ons vooralsnog aan cultureel propagandavermogen heeft ontbroken om onze
musici te 'exporteren'. Wel is waar zijn onzei schilders er in geslaagd vreemden voor
hun werk te interesseren, doch schilderkunst is een handelswaarde die gemakkelijker
haar weg vindt langs de kunsthandel. Muziek is dat niet.
Benoit beperkte zich daarenboven wel bijzonder tot de ideologie van zijn volk:
Rubenskantate, De Schelde, Ledeganckkantate, Consciencekantate, Kinderkantate
e.a. Doch ook De Oorlog, Lucifer, De Rhijn hielden buiten de grenzen geen stand!
Naar onze mening ligt - en dit geldt voor haast al onze musici uit de Romantiek - de
belemmering voor een europees contact in het feit, dat de meesten van hen noch
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opera's noch symphonische muziek aan te bieden hadden. Hierdoor ontbraken de
meest geschikte vormen om blijvend in de repertoires te worden opgenomen. Indien
wij er daarbij nog rekening mee houden, dat wij en Nederland wel de enige landen
zijn wier muziekliteratuur niet in de discotheek gevonden wordt, dan hebben wij
naar onze mening de voornaamste redenen aangevoerd die onze export bemoeilijkten.
Ook Benoit is niet in de eerste plaats een componist geweest van
zuiver-symphonische vormen. Het moderne verlangen naar zuiver-muzikale
uitdrukking komt hij enigszins tegemoet in enkele fragmenten, b.v. uit de Pacificatie
van Gent, doch wat daar buiten ligt (concerto's), vertegenwoordigt niet zijn grootste
kracht. Opera's schreef hij niet. Wij zeiden reeds, dat hij ten overstaan van het toneel
zich beperkte tot de incidentele musicering bij bepaalde tonelen (o.m. Charlotte
Corday).
Als componist van grote genres is Benoit tot ons gekomen met vrij omvangrijke
vocale ensembles. Men kan sceptisch staan tegenover zeer vele tekstfragmenten
waarin lyriek en drama gedicht staan in een hoogdravende rhetoriek, gezochte
rijmkunst of ziekelijke beeldspraak. Men kan hem voorwerpen dat hij zich ten
onrechte verbond aan teksten waarin de dichterlijkheid somtijds verzwond in een
voor ons hinderlijke gezwollenheid der woordkunst. Vallen deze gebreken tenslotte
niet veeleer onder de verantwoordelijkheid van de dichter dan van de componist?
Toch moeten we erkennen dat zijn meegaandheid ten overstaan van
gelegenheidsdichters wel groot is geweest! Eenmaal dit toegegeven, mogen wij er
ons toch niet toe laten verleiden om, met het gebrekkige, ook het goede te verwerpen.
Er zijn in die gelegenheidsteksten ook zeer geslaagde passages aan te wijzen.
Peter Benoit heeft blijkbaar - evenmin als zijn tijdgenoten - deze ongelijkheid niet
ontweken, hij heeft elk fragment nagenoeg met dezelfde liefde gezongen. Hij had
de te zingen gedachten kunnen hullen in een zuiver-symphonische bewerking; hij
had een groot deel zijner oratoriën de vorm kunnen geven ener muziekdramatisch
door-gewerkte symphonie. Hij deed het niet. Hij heeft die zwakheden niet bedekt
met een zelfstandige musicering. De verschillende beelden steunt hij met een
aangepaste instrumentatie, doch zoekt niet in de eerste plaats evocatie van een
zelfstandig-orkestrale weergave. Zijn orkestraal ensemble weet hij wel is waar bij
elke gelegenheid actief en geestvol aan te passen, doch hij denkt ongetwijfeld vóór
alles langs koor en stem om in de eerste plaats de gedachte uit te drukken die zij
'zingen'. In functie daarvan lost het orkest het harmoniebeeld op in
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een sonore beweeglijkheid, die menige episode ongetwijfeld zeer expressief maakt.
Doch de nadruk valt op de gezongen uitbeelding, daarna pas op de orkestrale werking.
De stem overheerst. Hij legt de klemtoon op het begeesterend 'zingen' van zijn tekst.
En niemand zal ontkennen dat, in koren en soli, de zegging van de tekst nadrukkelijk
gebeurde in een geest die getuigt hoezeer de componist van de zin der gedachten
doordrongen was. Men kan hem - vooral in sommige soli (o.m. de spotgeest) - hier
en daar zelfs wijzen op een al te sterk zinnelijk genot in de realistische uitbeelding
van het woord; doch juist daardoor blijkt dat hij de uitdrukking weet te beheersen.
Tegenover het heden neemt Benoit een bijzondere positie in, evenals al diegenen
die geen wezenlijk zuiver-muzikale denkers zijn! Hij doet dit ook met zijn
koortechniek. Buiten de Rhijnpartituur, is contrapuntische polyphonie slechts
sporadisch aanwezig. Evenmin daar als in het orkest is de individuele zuiver-muzikale
beweging van elke stem zijn doel.
Dat Benoit tot het type behoort dat niet de individuele werking van elk instrument
of van elke stem zoekt, wil nog geenszins beduiden dat de zegging der stem in soli
en ensembles niet karaktervol is en hij de instrumentale uitdrukkingskracht niet
doeltreffend weet te gebruiken. Om zich daarvan te vergewissen is 't voldoende de
partituren van Lucifer en De Oorlog in te zien. Onbetwistbare voorbeelden liggen
voor het grijpen!
***
Wanneer men het oeuvre van Benoit wat nader beschouwt, dan valt 't op, hoeveel
wezenlijke schoonheid daarin geborgen ligt. Ik zeg geborgen, omdat ik tot de
overtuiging kom, dat hij niet genoegzaam bekend is! Wel met zijn Rubenskantate
en Kinderkantate - die beide meermalen worden uitgevoerd bij volksfeesten - doch
met de overige kantaten en oratorio's is men niet voldoende vertrouwd. Bovendien
wordt meermalen de uitvoering van zijn werk al te gemakkelijk toevertrouwd aan
gelegenheidszangers en -zangeressen. Veel twijfels zullen in anti-romantisch gestemde
geesten verdwijnen, wanneer zij uitvoeringen zullen horen van prima kwaliteit.
De instrumentale beeldenreeks uit de Pacificatie van Gent blijft ons treffen, niet
alléén door de vrij suggestieve symboliek der thema's doch tevens door de kleurige
werking der orkestrale zetting.
Met zijn tegenstellingen van lenterust, oorlogsrumoer en wederopstanding tot
vrede is voorzeker 'De Oorlog' uitgegroeid tot het meest gevariëerde oratorium,
waarin innigheid, realistische suggestie, drama en religieuze verheffing in de
instrumentaal-vocale ensembles
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ongetwijfeld overtuigende getuigenissen hebben nagelaten van Benoit's veelzijdig
voelen en kunnen.
Uit 'De Schelde' hebben wij slechts te herinneren aan de evocatieve symphonische
inleiding met de lyrische aanhef van de dichter, aan de aangrijpende verwerking van
het Wilhelmus, aan het indrukwekkende van Artevelde's verschijnen, aan zoveel
pakkende koorensembles, om de facetten te releveren die dit oratorium maken tot
een zijner meest boeiende scheppingen van groot formaat.
Het blijft ongetwijfeld waar - wij hebben er reeds op gewezen - dat Benoit niet in
de eerste plaats een typisch vertegenwoordiger is van de contrapuntische denkaard
in koren en orkestratie, en de zelfstandige werking van elke stem of instrument bij
hem dus niet het natuurlijke uitgangspunt is. In zijn orkestratie ontdekten wij,
inderdaad, wel vóór alles een harmonie, die in daartoe zeer adequaat gekozen
instrumentengroepen tot activiteit werd gebracht. In zijn koren vangt hij bij voorkeur
het beeld uit de tekst in homophone ensembles. Wat niet zeggen wil dat de keuze
zijner instrumenten niet oordeelkundig en niet met zin voor dramatische werking is
geschied, of dat hij stelselmatig de meer overwogen contrapuntische bouw zou hebben
vermeden. Indien soortgelijke constructies in de meeste partituren vrij zeldzaam
voorkomen, dan is toch De Rhijn een Benoit-partituur die zich door deze techniek
op heel bizondere wijze onderscheidt.
De muzikale dictie van de soli en de koorcontrasten zijn bizonder in Lucifer van
een zeer sterke werking. Als dramatische verklanking van een tekst, als variatie van
stemmingen en als uitdrukkingskracht in harmonie en orkestratie blijft deze partituur
wellicht de meest volgehouden en misschien ook muzikaal de aangrijpendste
dramatische schepping van Benoit.
Wij mogen volstaan met slechts even te herinneren aan de Rubens-marsch, aan
het beiaardlied en zijn treffende ontwikkeling in het 3de deel, aan de machtige
eenstemmige vondsten als 'Waar klonk het eerste licht der blijheid' en 'Geen koninklijk
hof dat Uw zonen niet troonde',.... om onmiddellijk de onverdeelde geestdrift gaande
te maken voor het populair werk De Rubenscantate. In zijn monumentale eenvoud
lijkt ons deze partituur weergaloos in haar aesthetische grootheid.
De kleinere kantaten hebben, méér dan zijn grotere, onder de improvisaties van
liefhebbers geleden. De Consciencekantate, Ledeganckkantate, De Wereld in....
behoren tot die kleinere werken, die in de meeste gevallen niet tot hun recht komen.
Gelukkig ontnamen deze populaire vrijpostigheden slechts momenteel iets van hun
waarde.
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Om zich te overtuigen van de verhevenheid die ook Benoit weet te putten uit haast
kinderlijke innigheid, luister dan naar modeluitvoeringen van de Consciencekantate
en De Wereld in.
Liederen als Denderliedeke, Mijn hart is vol verlangen, Heeft het roosje milde
geuren e.a. getuigen voorzeker van de typisch romantische gevoelens doch, goed
geïnterpreteerd, dragen zij deze romantische stemming met eer.
In al deze werken liggen brokstukken verspreid die aangrijpende beelden blijven
van lyrische begeestering, dramatische echtheid, en innige stemming. Wellicht werd
Benoit te eenzijdig voorgesteld als de man van het drieste geweld en de overdadige
materiële enscenering. Het lag in de lijn der Romantiek, af en toe componisten te
verleiden zich daaraan te bezondigen! Doch dit mag ons de vele momenten niet laten
voorbijzien waarin krachtsontplooiing toch tot werkelijk artistiek resultaat kwam!
Dit mag ons in het bizonder niet doen vergeten - wat ter gelegenheid van Benoit te
weinig wordt onderstreept - dat onze meester onvergetelijke vondsten ten beste gaf
van sterke uitdrukkingskracht in grote eenvoud. Reeds in De Schelde en De Oorlog
wezen wij op soortgelijke beelden. Wij gedenken tevens het lied aan Conscience uit
de Consciencekantate, het kinderlied uit de Kinderkantate en wel, bizonder, 'het
Beiaardlied', de aanhef 'Geen koninklijk hof dat Uw zonen niet kroonde'; of 'Waar
blonk het eerste licht der blijheid' e.a. uit De Rubenskantate! Daaruit blijven muzikale
beelden in onze herinnering leven die iets hebben van de grootheid die men zich
indenkt wanneer klassieken ons spreken over edele eenvoud.
Wij zijn er vast van overtuigd, dat de aesthetische waarden van Benoit tot heden
niet systematisch konden worden afgewogen, omdat modeluitvoeringen van zijn
werk te zelden werden gegeven. Zo blijven ook schoonheden uit zijn godsdienstige
muziek voor ons tot heden verborgen. Zo is het ook te begrijpen, hoe verrast men
kan staan wanneer men een prima pianist hoort, die uit Benoit's klaviermuziek met
succes heeft geput of wanneer een concerto voor fluit of klavier van hem wordt
uitgevoerd. Niet dat zijn beste werk dáár moet worden gezocht! Maar het getuigt van
een nog onvermoede veelzijdigheid van deze meester.
***
Evenals voor elke componist die als symbool geldt van de nationale geaardheid zal
het voor Benoit - wellicht meer dan voor componisten van andere periphere volkeren
- moeilijk zijn zijn nationale gebondenheid met technische feiten te bewijzen. Wij
hebben er elders reeds
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op gewezen, dat de studie nopens het nationale karakter een bizonder hachelijke
onderneming is en vooralsnog meer steunt op 't gevoel en op ontleningen van thema's
en rhythmen dan op objectieve waarnemingen in de techniek van de melodische,
harmonische en rhythmische bouw.
Dat als nationaal erkende componisten uit excentrisch gelegen gebieden (o.m.
Grieg, Smetana, Moussorgsky e.a.) ons in hun rhythmische en melodische bewegingen
en in harmonische bizonderheden veel sterker troffen, lag wellicht voor de hand.
Was de volksmuzikale traditie in die landen niet ongerepter en, althans voor ons,
nog onbekend gebleven? De ontledingen aan volkse dansen en liederen zijn aldaar
veel tastbaarder dan bij ons. In onze nationale traditie werd het volkse in de muziek
vermoedelijk zeer sterk vervlakt door de overal doordringende algemene muzikale
cultuur en het behoud ervan werd niet door een excentrische ligging gewaarborgd.
Ontleningen aan het volkse repertorium geven aan Benoit's werk dan ook geen
dominante noot. Geen enkel componist in Vlaanderen - in Wallonië misschien méér
- wordt daardoor wezenlijk gekenmerkt. Doch in de meeste zijner werken heeft hij
iets van de Vlaamse, ja Nederlandse (liederen, Rubenskantate, Consciencekantate,
Ledeganckkantate, De Schelde, De Muze der Geschiedenis) en tevens van de
germaanse wezenheid (De Rhijn) bezongen. In deze blijft zijn Rubenskantate wellicht
het meest representatieve - en een der mooiste - onder zijn grote werken. Zoals de
Leeuw van Vlaanderen op litterair gebied als een Vlaamse bijbel geldt, zo is dit de
Rubenskantate op muzikaal gebied! Het is de hulde aan Vlaanderen's kunstroem,
waarin de stem der massa wordt opgevangen en de klokken van de Vlaamse metropool
meezingen. Hier culmineert de melodiek waarmee hij het volksgevoel trof.
Langs welke zijde men hem ook benadert, men geraakt ten slotte diep onder de
indruk van het onomstootbare psychologische feit: Benoit leeft in de ziel van zijn
volk als het symbool der vlacimse muziek! Voor onze schilders is vooral Rubens het
blazoen gebleven sedert de 17e eeuw. Voor onze musici is Benoit dat geworden,
méér dan een onzer Nederlandse musici uit de 15e en de 16e eeuw het ooit is geweest.
Dit beduidt geenszins dat de componisten uit latere perioden zich op hem hebben
afgestemd - want in werkelijkheid gebeurde dat niet - doch wel dat Benoit een
wekroep is gebleven die de Vlaamse componist, steeds in naam van Vlaanderen,
aanspoorde zichzelf te zijn.
Hij heeft een ideaal gevestigd, hij is een soort mythe geworden, die wortelt in de
levendig-ontwakende zelfstandigheid van ons volk en daardoor het voorwerp werd
van een collectieve aanvaarding en geloof.
Langs welke zijde men hem ook benadert, men geraakt ten slotte diep onder de
indruk van het onomstootbare psychologische feit: Benoit leeft in de ziel van zijn
volk als het symbool der vlaamse muziek! Voor onze schilders is vooral Rubens het
blazoen gebleven sedert de 17e eeuw. Voor onze musici is Benoit dat geworden,
méér dan een onzer Nederlandse musici uit de 15e en de 16e eeuw het ooit is geweest.
Dit beduidt geenszins dat de componisten uit latere perioden zich op hem hebben
afgestemd - want in werkelijkheid gebeurde dat niet - doch wel dat Benoit een
wekroep is gebleven die de Vlaamse componist, steeds in naam van Vlaanderen,
aanspoorde zichzelf te zijn.
Hij heeft een ideaal gevestigd, hij is een soort mythe geworden, die wortelt in de
levendig-ontwakende zelfstandigheid van ons volk en daardoor het voorwerp werd
van een collectieve aanvaarding en geloof.
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Deze mythe is een levenscheppende aansporing gebleven voor de Vlaamse
gemeenschap. Dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met de kwaliteit van zijn
werk. Het komt er ook niet op aan te weten of latere componisten in Vlaanderen
technisch door hem beïnvloed werden - dat is wellicht ook niet het geval - en zijn
werk het uitgangspunt geworden is voor hun technische opleiding. Hoofdzaak is het,
vast te stellen dat in het volk zijn geest leeft als een symbool en dat het vlaams
bewustzijn, levend in het geweten van onze Vlaamse musici, door zijn wekroep tot
bestendig leven werd gebracht.
Sedert Benoit werden door vele componisten onbetwistbaar strijdhaftiger
'Strijdkreten' geschreven en veler werk heeft in velerlei opzicht een plan kunnen
betreden dat bredere ruimten beslaat dan het nationale! Doch Benoit is de
verpersoonlijking gebleven van een idee. Hij heeft daarvoor gevonden het geschikt
klimaat.
Een geschikt klimaat is onmisbaar voor idee en kunst. Dat klimaat kan verwekt
worden door de tijd, door een stemming in een zekere kring of door een gunstig
meevoelen van om het even welke begrensde omgeving. Tinel heeft voorzeker door
de artistieke inhoud zijner oratorio's en drama's de bewondering verdiend van binnen
en buitenland, doch het klimaat ener katholieke herleving is hem daarin zeer gunstig
geweest. E. Hullebroeck, A. Meulemans, J. Van Hoof, L. De Vocht hebben bij hun
aanloop de gunstige stemming genoten van het katholieke en vlaamsgezinde
Vlaanderen en de 'Liederavonden' die er het exponent van werden. E. Wambach, J.
Blockx hebben hun behoud voor een ruim deel te danken aan de operabeweging te
Antwerpen. Ook Benoit vond die geschikte stemming om zijn kunst te laten gedijen.
Vooreerst was daar het muziekcultureel nog braakliggend veld - het muzikaal vacuum
- in Vlaanderen, er was bovendien de door de ontkiemende Vlaamse beweging
gestelde vraag en, niet het minst, hij werd aangetrokken door Antwerpen, de nog
Vlaamse grootstad die zijn klankbord werd!
Maar boven dit alles staat het feit van zijn daad! Hij heeft iets 'gedaan'! In 1867
maakt hij de 'Ecole de musique' tot 'Vlaamse' Muziekschool - in de volksmond leeft
die naam nog - in 1897 maakt hij er van een Koninklijk 'Vlaams' Conservatorium.
Hij schrijft Vlaamse liederen die door het volk werden meegedragen, hij componeert
oratorio's en kantaten waarvan meerdere een blijvend sieraad werden van het Vlaams
volksfeest.
Hoe verzwakt een en ander uit zijn kunst ook heden moge aandoen, of componisten
van latere tijd hunne modellen elders hebben gezocht en zijne techniek
voorbijstreefden, of sedertdien de klank van zijn
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vervlaamsingsstreven door een veel omvattender vervlaamsing van Vlaanderen werd
overstemd.... steeds blijft het zijn daad die ons van uit Antwerpen als een blijvende
wekroep tegenklinkt. Door zijn kunst, zijn school, zijn woord en zijn geschriften
heeft hij een bres geslagen in een rotssterke traditie die voor de vlaamse ziel niet
vruchtbaar worden kon.
Wie Benoit niet van nabij kent, maar enkel zijn daad beschouwt in het licht van
de toestanden die heersten en in de lucht die waaide in de tweede helft der 19e eeuw,
zal op die grond alléén reeds moeten toegeven dat die man een persoonlijkheid van
formaat is geweest.
***
Het zou dwaasheid zijn hierbij te willen pleiten voor de gaafheid van elke bladzijde
die hij heeft nagelaten. Wij hoeven ons niet te schamen, wanneer wij bekennen dat
een betrekkelijk groot gedeelte van zijn werk het te kwaad heeft gekregen met 'de
tand des tijds'! Doch wanneer de Romantiek eenmaal wordt opgeborgen - is dit niet
het lot van elke cultuur? - dan zal, indien nog nationale trots leeft in mensen onzer
gemeenschap, de naam Benoit voortleven als een symbool van Vlaamse trouw.
Inmiddels is het wezenlijk schone uit de Romantiek nog niet weggeborgen! De
grootste gemene deler waardoor ouderen en jongeren elkaar nog ontmoeten is de
selectie. Is dat niet het geval met alle kunstenaars van alle tijden?
1951 zal Benoit's dood gedenken. Te dezer gelegenheid zullen zijn werken worden
uitgevoerd. Méér dan vroeger beschikken wij over goede ensembles die alle
waarborgen bieden voor een degelijke interpretatie. Wij mogen verhopen dat ditmaal,
naast de geïmproviseerde, ook grondig verzorgde uitvoeringen worden gegeven die,
wellicht beter dan in Benoit's tijd, zijn werk ten volle tot zijn recht zullen doen komen.
En hierbij durf ik het vermoeden uitspreken, dat menige passage uit Benoit's werk
het aantal aanzienlijk zal vermeerderen van die welke wij, om hun artistiek gehalte,
reeds zorgvuldig in hoge ere hielden.
Ik ben er mij van bewust dat élke tijd met recht de waarden verdedigt die uit hem
geboren zijn. Ook onze tijd doet dat blijkbaar zeer zorgvuldig! Ook Vlaanderen!
Doch het is goed tevens uit elk verleden van ons volk de getuigenissen van echte
schoonheid mee te dragen naar de toekomst, omdat zij behoren tot de zuiverste
uitdrukkingen van ons geestelijk vermogen en de herinnering daaraan heilzaam blijft
voor de handhaving van de nationale trots.
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Emigratie
door Rector P.J.M.H. Mommersteeg
ONLANGS delibereerden enige vooraanstaande Nederlandse burgers over de
financiële toestand ener drukkerij, die zwaar behoefte had aan werk. Een dezer knappe
mannen suggereerde: Geef een boek uit over emigratie. Waarop de objectie volgde,
dat dit nogal voorbereidend werk vereiste. De adviseur echter meende, dat dit mee
zou vallen: 'Je schrijft natuurlijk niets bijzonders over de immigratielanden zelf, maar
bezoekt hun gezantschappen of consulaten in Den Haag en je hebt volop materiaal.
Het publiek leest dat wel!'
De hier beschreven manier is typisch voor de wijze, waarop het emigratievraagstuk
in onze dagen maar al te dikwijls benaderd wordt. Het wordt tijd, dat er verandering
in komt, want er is al oppervlakkigheid en dilettantisme genoeg tentoongespreid in
deze hoogst ernstige materie.
Wil onze houding tegenover emigratie ooit uit de sfeer raken van bezien te worden
als een ballast, waarmede we in onze huidige Nederlandse maatschappij te kijken
zitten, dan moeten er andere maatregelen genomen worden. Er is dan ook een andere
samenwerking nodig tussen de verschillende instanties, die zich noodgedwongen en
schoorvoetend tot nu toe met delen van het emigratievraagstuk hebben bezig
gehouden.
Het gaat hier over het gehele vraagstuk, want het gaat over de gehele mens. Men
heeft vroeger aanmerking gemaakt op het uitlichten van de homo economicus uit de
totaliteit van het mens zijn. Men zou evenzeer bezwaren moeten maken tegen het te
afzonderlijk bezien van de emigrant als een werkkracht op de internationale
arbeidsmarkt, een overbodige in het productieproces, een rivaal in het
consumentenleger, een christen met zijn ingesteld zijn op het hiernamaals, een
winstobject voor transport- en verhuismaatschappijen, een drager van cultuur naar
een nieuw land, een potentieel soldaat enz.
Omdat emigratie de gehele mens raakt, speelt levensbeschouwing bij emigratie
een eerste rol. - Elke mens heeft het recht om zijn levenstaak te vervullen, want dit
is zijn plicht. - Voor het vervullen van die taak is een economisch bestaan nodig, dat
hem in staat stelt menswaardig te leven. Om dit bestaan voor zich en zijn gezin te
vinden trekt de emigrant naar een nieuw land.
Menselijke factoren hebben deze wereld verdeeld in landen, die er
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eigen burgerschappen op na houden. Het verkeer tussen deze wordt min of meer
geregeld door de officiële instanties dier landen, waarbij dan meestal de betreffende
Ministeries van Buitenlandse Zaken als regelaars van dit verkeer optreden. Het is
onmogelijk om aan de in het verleden gegroeide vormen, die thans nog gelden,
voorbij te gaan. Internationaal verkeer tussen de staten geschiedt nu eenmaal langs
deze banen en voor de emigranten, die dit verkeer niet kunnen ontwijken, vormen
deze officiële landsbetrekkingen een punt, dat in de belangstelling van
emigratie-specialisten niet mag worden verwaarloosd.
Hoe staat het met de relaties, die van deze officiële Nederlandse zijde worden
bevorderd en welke zijn de langs deze weg tot heden bereikte resultaten voor de
steeds meer opdringende emigratie-noodzaak van Nederlanders? Het zou al veel
helpen, indien we daar voldoende van op de hoogte waren. Niet alleen van de
eindconclusies, maar ook van de manier waarop men ertoe gekomen is, aangezien
deze meestal méér leert omtrent de ware tendenzen en overwegingen, welke tot
bepaalde resultaten hebben geleid. Wanneer iemand hier nu eens een boek over wilde
schrijven na ten deze de ervaringen, ook uit vroegere emigratie-perioden bestudeerd
te hebben voor ons land en andere landen, dan zou er een goede stap in de richting
van een oplossing gezet zijn.
Men moet overigens niet denken, dat de Nederlandse relaties met het buitenland
alleen op 'B.Z.' worden gemaakt. Vroeger kan dat zo geweest zijn, maar men is thans
tot andere gedachten gekomen, hetgeen o.a. ook wel gebleken is uit de reis van Prins
Bernhard in 1950 naar Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika. Deze heeft het belang
voor emigratie wel bewezen van dit soort contact op hoog niveau en van zulk een
goodwill-ambassadeur. Wie maar enigszins op de hoogte is van de geschiedenis der
Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten in de loop der vorige eeuw, weet,
dat daarbij van Nederlandse zijde kapitale fouten zijn gemaakt, die thans nog in ons
nadeel werken1).

1) Het was gedurende de laatste oorlog in de Verenigde Staten opmerkelijk, hoe daar nog steeds
de weerslag waar te nemen viel van het oude zeer, waarmede belangrijke groepen van
strengere Nederlandse Calvinisten, die zich na 1834 afgescheiden hadden van de zich nu
voortaan noemende Nederlands Hervormde Kerk, en die zich in de veertiger jaren van de
vorige eeuw, om aan onderdrukking en onaangename behandeling hunner vroegere
Kerkgenoten te ontkomen, in de Verenigde Staten gevestigd hadden, tot in de huidige
generaties bitter gestemd bleven tegen Nederland en zelfs tegen het Huis van Oranje. Er is
toen heel wat moeten gebeuren - en ditzelfde Huis van Oranje heeft daar hard aan
medegewerkt - om de stemming onder deze afstammelingen van Nederlanders weer goed te
krijgen, maar geen insider neemt aan, dat dit geheel gelukt is.
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Nederland moet zich nu meer dan ooit bewust zijn, dat het niet gebaat is met
emigranten, die in hun nieuwe land slechts met wrok terugdenken aan een
gemeenschap, waardoor zij niet geholpen konden worden aan een redelijk bestaan,
die hun vertrek met allerlei lastige dingen verzwaarde, en toeliet dat zij in het andere
land aankwamen in een toestand, waarmede zij het dichtst de haveloze slachtoffers
van D.P.-camps benaderden. Dat zij bovendien nog verhinderd werden en worden
om hun rechtmatig bezit mee te nemen of successievelijk te doen overkomen, verhoogt
evenmin hun aangename herinnering aan Nederland. Er is maar al te veel reden tot
ontevredenheid gelaten ook bij de thans uit Nederland vertrekkende emigranten2).
Het is duidelijk, dat de burgerlijke overheid zich niet onverschillig kan houden
voor emigratie. Zij doet het dan ook niet en daarom is de vraag gerezen in hoeverre
zij niet genoeg belangstelling schonk aan het emigratie-probleem.
De beantwoording wordt veel eenvoudiger, wanneer vaststaat, wat voor soort van
belangstelling van de burgerlijke overheid verwacht moet worden. Indien emigratie
een noodzakelijk middel is om het welzijn der burgers van de Staat te bevorderen,
dan staat hiermede reeds vast, dat Staatsbemoeiing onvermijdelijk is. Particulier
initiatief kan hier zeer ver in gaan, doch op zijn minst heeft de Staat een wakend oog
te houden op alles wat hier als particulier initiatief wil optreden. In de dagen van
grondspeculatie in landen waarheen ook thans geëmigreerd wordt, ware waakzaamheid
van de Staat erg wenselijk geweest. Toen ontbrak de juiste belangstelling van de
kant der burgerlijke overheid.
Indien in onze dagen deze belangstelling alleen maar uit zou gaan naar de
Nederlandse schatkist, die gebaat is met afvoer van werklozen of candidaat-werklozen
naar andere landen, dan is deze belangstelling

2) Tot 1 Januari 1951 gold voor Canada, dat een emigrant f 75 à f 340 mocht meenemen. Dit
werd door de Nederlandse Bank per geval bekeken. Voor Australië waren deze bedragen
ongeveer hetzelfde, doch zij waren minder voor Nieuw Zeeland, Argentinië en Brazilië.
Huisraad, mits nieuw, mocht onbeperkt meegenomen worden. Er zijn ook mogelijkheden
voor overbrengen van bedrijfsinventaris tot aan een bepaald bedrag. De deviezenbedragen
zijn sinds 1 Januari 1951 voor alle landen waarheen geëmigreerd wordt verhoogd en komen
thans neer op f 760 voor het gezinshoofd, f 380 voor de vrouw en gezinsleden boven 15 jaar
en f 190 voor kinderen beneden 15 jaar. Inderdaad een verbetering, doch nog niet een
bevredigende. Andere landen laten de emigranten grotere bedragen van hun bezit direct
meenemen en laten de mogelijkheid open, dat emigranten hun rechtmatig bezit althans op
de duur naar het immigratieland kunnen doen overkomen. In Nederland moeten de emigranten
een verklaring tekenen waardoor ze 'afstand doen van het uitoefenen van iedere aanspraak
na zijn vestiging in het buitenland op enige deviezenvergunning naar het buitenland ten laste
van zijn in Nederland berustende vermogensbestanddelen en hun opbrengsten'.
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ook verre van juist. De Staat moet het welzijn van alle burgers bevorderen. De
menselijke persoon van de emigrant is iets, waar de Staat zich voldoende rekenschap
van moet geven, indien zij haar plicht wil nakomen, De mens is meer dan een nummer
op de internationale arbeidsmarkt. Hij is dat inderdaad óók, maar nog eens: hij is
méér dan dat.
Er zijn bij de houding van de Staat tegenover emigratie wel enige nota's te maken,
die ook voor onze wereldreputatie van belang kunnen zijn. Deze moge volstaan:
indien Nederland, dat door het verlies van Indonesië toch reeds is gedegradeerd, niet
voor zijn internationaal prestige zorgt, dan zou dit spoedig wel eens zover kunnen
geslonken zijn, dat wij ons verbazen over de manier, waarop men over ons meent te
moeten denken. De volgende generaties van Nederlandse emigranten zullen aan dit
denken meedoen.
Of ook de cultuur-problemen, die met emigratie samengaan, wel in voldoende
mate de aandacht der belanghebbenden (en dat is practisch de gehele Nederlandse
gemeenschap) genieten, is een volgende vraag, die gesteld moet worden. Het is nog
altijd zo, dat alleen het woord 'cultuur' reeds bij sommige lieden onrustige reacties
wekt. Horen ze hierover in verband met emigratie, dan kijken ze eerst ongelovig en
daarna medelijdend, omdat bij dit probleem naar hun zeer zakelijk veronderstelde
mening 'cultuur' wel op de laatste plaats komt. Zo denken erover degenen, die cultuur
beschouwen als een luxe, waaraan men zich niet moet veroorloven te denken, zolang
'ernstiger' dingen te doen staan. Hoe ernstig cultuur is, ontgaat hun. Het is in alle
geval merkwaardig, dat over de cultuur-aspecten van emigratie tot op heden zo weinig
gehoord wordt. Althans in Nederland. In een land als Canada b.v. heeft men wel enig
begrip voor deze kant der kwestie getoond, wellicht omdat men er zich van bewust
is, dat ook voor het nieuwe land de waardevolle elementen der cultuur van het
moederland der emigranten niet zonder betekenis zijn voor toekomstige Canadese
burgers. Hier ligt een diepere ondergrond van ogenschijnlijk uiterlijke dingen die
b.v. de voorname levensmomenten in een traditierijk volk vergezellen. Deze waarden
opgeven verzwaart het proces van een gezond wortel schieten in de vreemde
gemeenschap, waar juist deze in de geest meer dan in de materie stoelende gebruiken
een zeker houvast garanderen als een beveiliging tegen een omgeving met weinig
binding aan traditie en soms slechts met een morele code van jungle of prairie.
Wat verder bij emigratie vooral niet genegeerd kan worden, dat is het godsdienstig
belang van de emigrant. De Katholieke Kerk in Nederland heeft getoond, dat zij
hiervan overtuigd is. Ook de Katho-
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lieke standsorganisaties zijn in de weer om hun deel bij te dragen in de oplossing
van het emigratieprobleem. Het zou echter naïef zijn te denken, dat met het tonen
van deze overtuiging en van deze belangstelling het probleem op zich reeds is
opgelost. Voor deze waan kan niet ernstig genoeg gewaarschuwd worden, want onze
verantwoordelijkheid als Katholieken in deze emigratiezaken is groot.
In feite staan de zaken zo, dat er niets is opgelost en dat wij nog steeds naar het
allereerste begin streven van een oplossing.
Wanneer wij mee willen spreken over emigratieproblemen in Nederland als
Katholieken, dan moeten wij voldoende gedocumenteerd zijn. Dat het
bijeenverzamelen van brochures, pamfletjes, die gezantschappen en consulaten
verstrekken, geen voldoende documentatie vormt, is begrijpelijk. Ook het uitzenden
van verkenners, die in de immigratielanden zich zo goed en zo kwaad als het gaat in
een paar maanden tijd van informatie voorzien, is op zichzelf geen oplossing, zolang
dit niet systematisch geschiedt totdat een verantwoord raam kan worden opgebouwd,
waarin de voortdurend wisselende naast de aanvullende gegevens van statische aard
kunnen worden ondergebracht. Slechts een elementair begin op deze weg is gepoogd.
Het zou moeten worden voortgezet, indien het ons ernst is met emigratiewerk.
Wanneer wij als Katholieken willen meespreken over onze emigratieproblemen
in Nederland, dan moeten we behalve over solide, up to date en ruime documentatie,
ook over personen beschikken, die hiermee kunnen omgaan. Mij is tot nu toe geen
enkele emigratiespecialist, die deze onderscheidende qualificatie verdient, in Katholiek
Nederland bekend. Wel zijn er zeer verdienstelijke en hoogstaande burgers, die in
een of ander onderdeel als meer deskundig zijn opgetreden, maar ook hier ontkomt
men niet aan de indruk te doen te hebben met de spreekwoordelijke eenogige, die in
het land der blinden koning is. Men moet erkennen, dat er hard gewerkt wordt aan
partiële taken, maar om veilig en vertrouwvol naar de specialisten op te zien, is méér
nodig. Het wordt tijd, dat het vraagstuk in zijn geheel bezien wordt, want een groot
belang is ermee gemoeid.
Zien wij als Katholieken deze taak niet in, dan zullen we later mede
verantwoordelijk verklaard worden voor al de ellende, die uit een opportunistische
emigratiepolitiek volgt. Geen dilettanten dus, maar bekwame lieden hebben we nodig,
die zich voor emigratie interesseren en het algemeen belang dienen door er een
grondige studie van te maken en overeenkomstig de resultaten daarvan een krachtige
leiding geven aan de oplossing van dit sociaal economische, politieke, maar ook
godsdienstige probleem, dat emigratie is.
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Titoïsme
door Dr A. Thomas
Niet wij, maar het Politburo en zijn Kominform-ondergeschikten zijn
afgeweken van het socialisme.
Mosje Pyade.
SEDERT bijna drie jaar tart de kleine Yoegoslavische Volksrepubliek het gezag van
het Kremlin en de macht van het Oostelijk blok.
Sedert bijna drie jaar weerstaat ze aan de gezamenlijke, steeds stijgende druk, met
rijke diversiteit van middelen uitgeoefend door zeven volksrepublieken onder de
leiding van Moskou en de Kominform.
Sedert bijna drie jaar blijft ze trouw aan zich zelf en, hoewel ze de hulp van het
Westen als een levensnoodzakelijkheid aanvaardt, wordt ze niet bereid gevonden tot
concessies of een stellingnemen in strijd met wat zij als de communistische orthodoxie
beschouwt.
Op dit gebied gaat zij zelfs tot de aanval over en.... ontmaskert zij de ketterij van
Moskou.
Over de ontzaglijke prijs van Tito's verzet, over de verklaring van zijn waagstuk,
over de wezenlijke betekenis van het verschijnsel en over de onafzienbare gevolgen
er van, wil men wellicht graag iets meer vernemen dan wat de dagbladpers te bieden
heeft. Aan deze wens beogen volgende bladzijden te voldoen.

I. De prijs
Yoegoslavië is nooit een rijk land geweest. Tito's erfenis was echter van bijzonder
twijfelachtige waarde. De industrie was totaal verwaarloosd; bruggen, spoorwegen
en verkeerswegen waren vernietigd of ontredderd; de financiële toestand was hopeloos
verward; reserves aan goud en deviezen om het allernoodzakelijkste aan te schaffen,
bestonden practisch niet.
Met de hulp van Russische deskundigen werd op streng Marxistische basis een
stoutmoedig vijfjarenplan ontworpen. Doel was onder meer: het bouwen van machtige
hydro-electrische installaties die de drijfkracht aan de industrie zouden leveren, de
geleidelijke productie van werktuigen, vooral voor de landbouw, en de ontwikkeling
van een volledig industrieel complex dat 's lands ertsen en minerale producten zou
verwerken.
De verwachtingen in dit verband op de Sovjet-Unie en op Tsjechoslovakijë gericht
werden slechts gedeeltelijk vervuld. De uitvoering van
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het plan had reeds aanmerkelijk vertraging ondergaan toen het conflict met het
Kremlin openbaar werd1).
Toen verloor Tito met één slag zijn Russische adviseurs en alle steun vanwege
het Oostelijk blok.
Een systematische economische boycot van Yoegoslavië werd georganiseerd.
Hongarijë verbrak alle met Yoegoslavië afgesloten contracten en weigerde de
bestelde goederen te leveren, ondanks het feit dat met Yoegoslavische deviezen
buitenlands materiaal was aangekocht voor de wederopbouw van de beschadigde
fabrieken die met de uitvoering van de contracten belast waren. De Hongaarse
herstelbetalingen werden gestaakt en een krediet van 20 millioen dollar, ten gunste
van Yoegoslavië, werd geblokkeerd.
Tsjechoslovakijë weigerde afgewerkte en reeds betaalde producten aan Yoegoslavië
af te leveren, behield bovendien machines door dit land in reparatie gegeven.
Roemenië weigerde de terugbetaling van een lening, in de vorm van graanlevering,
door Yoegoslavië toegestaan om de hongersnood, die kort na de krijgsverrichtingen
het land teisterde, te lenigen.
Bulgarijë weigerde de kunstschatten terug te geven die het zich tijdens de oorlog
had toegeëigend.
De Sovjet-Unie ontzegde aan Yoegoslavische schepen de toegang tot de
boven-Donau, ondanks de bestaande conventies.
Bij deze druk, die de economische ineenstorting van Yoegoslavië tot doel had,
kwam zich de psychologische en politieke druk voegen.
De machtige Sovjet-propagandamachine kwam in actie. Tito, die gisteren nog
officieel het vertrouwen van Moskou genoot, werd plotseling van fascisme en van
verraad tegenover zijn land en tegenover het communisme beschuldigd. Het volk
werd aangespoord om zijn Regering omver te werpen. De Yoegoslavische
diplomatieke vertegenwoordiging werd uit verscheidene volksrepublieken verdreven
en de extraterritorialiteit der ambassades geschonden.
Het kwam tot intimidatiemanoeuvres en infiltratie van terroristen. Er werd gedreigd:
de Sovjet-Unie zou naar eigen goeddunken optreden om voldoening te bekomen.
Sovjet-troepen demonstreerden aan de Yoegoslavische grens. Honderden
grensincidenten werden uitgelokt2).
Yoegoslavië hield voet bij stuk.

1) Wendy Hinde, Yugoslavia yesterday and today, in Internationale Spectator, 26-7-1950.
2) Milan Bartos, Yugoslavia's struggle for equality, in Foreign Affairs, April 1950. Zie ook het
Witboek door de Yoegoslavische Regering begin 1951 gepubliceerd.
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II. De verklaring
De oorzaak van de breuk met Moskou kan met een paar woorden worden samengevat:
Tito weigerde de richtsnoeren van het Kremlin als dogma's te aanvaarden. Het verzet
ontstond zodra het duidelijk werd dat de Sovjet-Unie er naar streefde het land in
economische dienstbaarheid te brengen en eiste dat, in geval van oorlog, het
Yoegoslavische leger onder Russisch opperbevel zou staan en eventueel zelfs zou
kunnen gedwongen worden buiten eigen land op te treden indien de Sovjet-Unie dit
gewenst zou oordelen3.
Deze eisen gelden echter waarschijnlijk eveneens voor andere volksrepublieken.
Er liggen bijgevolg aan de houding van Yoegoslavië specifieke oorzaken ten
grondslag. Deze zijn voornamelijk de persoonlijkheid van Tito zelf en de eigenaard
van het Yoegoslavische volk.
De Sovjet-propaganda stelt Tito thans voor als een oud agent van het kapitalisme.
In werkelijkheid is hij een communist van het zuiverste water en van het eerste uur.
Josip Broz, de huidige Maarschalk Tito4, is de zoon van een arme Kroatische boer.
In 1915, nauwelijks 23 jaar oud, werd hij als d.d. officier bij een Oostenrijkse eenheid
aan het Oostfront door de Russen gevangen genomen. Hij wist te ontsnappen, voegde
zich bij de Bolsjevisten en voerde met hen burgeroorlog in Siberië. Hij verleende
zijn medewerking aan de Octoberrevolutie. In het communisme meende deze jonge
man, die de ellende van de Slavische minderheid onder het regime der Habsburgers,
alsook die van de arbeiders in de 'kapitalistische industrie' te Zagreb had gekend, een
ideaal te vinden waaraan hij zijn krachten kon wijden.
Rond 1921 teruggekeerd in zijn land, dat nu Yoegoslavië heette, werd hij secretaris
van het syndicaat der metaalarbeiders en later van de tak Zagreb van de
communistische partij. In 1928 als dusdanig gearresteerd benutte hij zijn proces
grondig als propagandamiddel. In vrijheid gesteld in 1934 werd hij een
vertrouwensagent van de communistische internationale.
Reizende onder steeds wisselende namen, is het hem in die periode tijdens een
treinreis over komen dat hij door een Duitse grenswacht uit de slaap gewekt werd.
Men vroeg zijn naam. Die kende hij echter niet: in de haast van het vertrek had hij
namelijk vergeten zijn nieuwe papieren te bekijken. Hij gebaarde geen woord Duits
te begrijpen en

3
4

) Zuidslavië tussen Oost en West, in Internationale Spectator, 22 Maart 1950.
) De naam Tito spruit voort uit de gewoonte die de Maarschalk had aan ieder zijn taak aan
te wijzen: 'Gij dit, gij dat', in het Servisch: 'Ti, to; ti, to'.
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haalde zijn papieren voor de dag, waarvan hij samen met de Duitse grenswachter
kennis nam.
Het was Josip Broz die vanuit een hoofdkwartier, gevestigd te Parijs, vrijwilligers
voor de Spaanse burgeroorlog recruteerde en er voor zorgde dat ze op hun bestemming
kwamen.
In alle omstandigheden toonde hij zich een goed organisator, een handig,
betrouwbaar en orthodox communist. In 1937 werd hij daarom, naar aanleiding van
een zuivering, tot algemeen secretaris van de Yoegoslavische communistische partij
aangesteld. Het eerste wat hij deed, was zich, met zijn centraal comité, clandestien
te Belgrado vestigen.
Tito organiseerde het verzet tegen de Duitse aanvaller vanaf het eerste uur (wonder
genoeg in accoord met Moskou en in strijd met het Sovjet-Duitse pact). In de zomer
van 1941 opereerden de partisanengroepen in Servië onder zijn bevel: eerst vanuit
Belgrado, waar hij onder de naam van ingenieur Babich een typisch bourgeois-leven
leidde, later - toen het hem te Belgrado te benauwd was geworden - als ware
guerrilla-leider die in bergen en bossen de avonturen en de gevaren van de piartisanen
deelde. Zijn vermetelheid kende geen grenzen, Liever dan verzet en sabotage te
plegen in de steden, zoals Moskou het overigens voorschreef, waagde hij zich, met
stijgend succes aan omvangrijke guerrilla-operaties, Aanvankelijk gebeurde dit wel
eens in samenwerking met het leger van Mihailovich, de zogenaamde Chetniks. Deze
laatsten streden echter voor Kerk, Koning en Staat en lang duurde het niet of er
ontwikkelde zich, naast de strijd tegen de bezetter, een ware burgeroorlog. Ten
overstaan van de verschrikkelijke represaille-maatregelen door de Duitsers tegen de
bevolking getroffen, nam Mihailovich een voorzichtiger houding aan: redden wat er
te redden was liever dan verwoesting te zaaien werd zijn doel. Ondanks de offers en
de verliezen, bleef Tito's verzet onwrikbaar. Deze niets ontziende politiek
beantwoordde noch aan de richtlijnen van Moskou, noch aan de wens van het
Geallieerd Opperbevel. Toch was het Tito die van beide zijden het meest en, vanaf
zeker ogenblik, zelfs uitsluitend steun ontving. Het lot van Mihailovich vormt een
van de pijnlijke bladzijden van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Als guerilla-leider had Tito echter zijn gelijke niet. Hij gaf blijk van moed, realisme,
initiatief, soepelheid, gezond verstand, beslistheid en doelbewustheid. Ijzeren tucht
en volstrekte doodsverachting heersten in de rangen van zijn partisanenleger. Hij
zelf stak met kop en schouders boven zijn wapenbroeders uit. Hij was de onbetwiste
leider en bezieler. Onder zijn impuls ontstond er in de bittere strijd tegen de
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bezetter een nieuw gevoel van nationale saamhorigheid onder Serven. Slovenen en
Kroaten, een versmelting ook van klassen en rassen.
Verplicht op eigen verantwoordelijkheid te handelen, leerde hij zelfstandig te
denken, de diverse aspecten van een probleem te zien, zijn blik te verruimen. Hij
werd uiterst gevoelig voor al wat van ver of van dichtbij de waardigheid van
Yoegoslavië raakte. Zo zeer ging hij in zijn taak op dat alleen nog zijn nationale
bevrijdingsoorlog, zijn zegepralen en zijn offers voor hem van betekenis waren.
Het partisanenleger was geleidelijk tot een aanzienlijke macht uitgegroeid, In 1943
hield het met 150.000 manschappen ruim twaalf Duitse divisies in bedwang. Zeven
groots opgezette offensieven slaagden er niet in de steeds weer aanvallende en steeds
weer verdwijnende partisanen uit te roeien.
Alles wees er op dat Tito eens de meester van Yoegoslavië zou zijn, maar ook dat
zijn onafhankelijk leiderstemperament, dat nu tot volle ontplooiing was gekomen,
onverenigbaar zou zijn met de eisen die aan het hoofd van een satellietstaat worden
gesteld.
In September 1944, terwijl het Rode leger Belgrado vanuit het Noorden
binnenrukte, trokken de Partisanen de stad in vanuit het Zuiden: zij waren er van
overtuigd zelf hun land te hebben bevrijd.
Een jaar later had Tito alle macht in handen. Doch Tito was Josip Broz niet meer.
Zijn patriotisme had zijn russificatie overleefd en overschaduwd. Hij was niet meer
de leider van een politieke minderheid en van een onwettelijke partij. Hij was geen
instrument meer in de handen van Moskou. Hij voelde zich staatshoofd, leider van
een revolutie en maarschalk van een nieuw door hem gevormd leger. Hij geloofde
in zijn vermogen om zijn eigen weg te gaan en om het Marxisme aan de eigen noden
van zijn volk aan te passen. De absolute voorrang van de belangen der Sovjet-Unie
en het blindeling naleven van haar onderrichtingen kon hij niet meer aanvaarden.
Malaise ontstond vanaf het eerste contact met de Russen in 1944. Vier jaar later was
de breuk onvermijdelijk geworden.
Alleen van een persoonlijkheid als Tito, begaafd met een onwrikbare wil, grondig
vertrouwd met de communistische leer en methode, steunend op de absolute trouw
van een schaar van medewerkers en oude strijdmakkers, omgeven met het prestige
van de bevrijder der natie en maarschalk van het machtigste leger van de Balkan,
dat vier jaar lang de Duitse Wehrmacht had uitgedaagd, kon worden verwacht dat
hij voor een openbaar conflict met het Kremlin niet zou terugdeinzen.
De hevige druk van Moskou, die hierop volgde, had een onverwacht gevolg: Tito
werd het symbool van de strijd voor nationale onafhanke-
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lijkheid, de voortzetter van de eeuwenoude Zuidslavische traditie van verzet tegen
de vreemde overweldiger. Het volk - ook niet-communisten - steunt de maarschalk,
althans in die strijd. Het Kremlin schiep de voor de dictators zo dankbare
noodtoestand. Hoe heeft Stalin daaraan niet gedacht?
Tito heeft de dreigende economische ondergang vermeden door een beroep te
doen op het volk. Tientallen duizenden, jongeren vooral, beantwoordden zijn oproep
en legden, zonder werktuigen, nieuwe wegen aan, losten schepen met hun glote
handen. De psychologische schok was geweldig.
In dit nieuw stadium van de strijd voor Yoegoslavië's onafhankelijkheid, toonde
Tito zich opnieuw een meester. Hij wachtte zich er wel voor zijn positie bij zijn
aanhangers te compromitteren door zich onmiddellijk tot het Westen te keren.
Integendeel, hij onderstreepte bij elke gelegenheid zijn wil geen Westerse hulp in
ruil van politieke concessies te aanvaarden. Juist daarom misschien is die hulp, ook
zonder concessies, gekomen en wel zodra het Westen begrepen had dat het niet
tegenover een 'mise en scène' stond, zodra het ook de kansen had gemeten die de
situatie bood.
In 1949 en in 1950 verkreeg hij credieten van de Import-Export Bank ($40
millioen), van de Wereldbank ($2,7 millioen), van het Internationaal Muntfonds ($9
millioen), en van Groot Brittannië ($8 millioen). Verdere leningen worden in het
vooruitzicht gesteld. Bovendien werden hem aanzienlijke credieten toegestaan in het
raam van handelsaccoorden met verscheidene Westerse landen gesloten5).
Het ligt voor de hand dat de economische en financiële betrekkingen tussen
Yoegoslavië en het Westen - onontbeerlijk voor de uitvoering van Tito's vijfjarenplan
en volstrekt noodzakelijk om het land voor hongersnood en materiële ineenstorting
te behoeden - een zekere toenadering impliceren. 'Het feit dat wij ertsen aan het
Westen verkopen en van Westerse mogendheden machines en voedsel aankopen,
betekent echter helemaal niet, aldus Maarschalk Tito, dat wij onze ziel en ons geweten
verkopend van politieke concessies is geen spraak'.
Of Tito zijn positie op het strakke koord tussen Oost en West zal kunnen handhaven
is een open vraag. Dat hij ze sedert bijna drie jaar reeds heeft weten te behouden is
op zich zelf een resultaat waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

5) Vgl. Fitzroy Maclean, Hoofd van de Britse militaire zending bij het Yoegoslavisch
partisanenleger, Eastern Approaches, London, 1950.
Id Tito, a study, in Foreign Affairs, Januari 1950.
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III. De betekenis
Tito's rebellie moge in ruime mate aan zijn vaderlandse gevoelens en aan het
welbekende nationalisme van zijn volk zijn toe te schrijven; zij verraadt ook het
bestaan van een typisch communistisch probleem.
Ze vernietigt de mythe van Stalin's onfeilbaarheid en van het monolithisch Oostelijk
blok.... in zo ver zulks nog werkelijk nodig was. Want de eenvormigheid en het
statisme van elke maatschappelijke instelling of organisatie is op zich zelf absurd.
De communistische partij levert daarvan zelf een typisch bewijs. Schakeringen en
uiteenlopende tendenzen bestonden in de schoot van het communisme reeds vóór de
Octoberrevolutie. Heel de geschiedenis der partij is doorweven met
oppositieneigingen, afwijkingen, zuiveringen en alternatieve programma's. De
spanningen en meningsverschillen betroffen dikwijls de democratisering van de
partij, een voorstel dat reeds in 1923 door Trotsky werd gedaan. De totalitaire
éénpartijstaat werd, in de schoot van de partij, in alle ontwikkelingsphasen van de
Sovjetstaat aangevallen. De lange strijd der nationaliteiten, binnen de Sovjet-Unie,
was een der varianten van dezelfde tendenz, wat overigens de federale vorm van de
staat verklaart.
De absolute ondergeschiktheid van alle communistische organisatie's aan de
centrale leiding gaf aanleiding tot steeds scherper crises naar gelang de beweging
zich in het buitenland ontwikkelde. Stalin's politiek tegenover Duitsland bracht een
ware ontwrichting in de communistische wereld teweeg en in zekere zin is het waar
dat Hitler Stalin redde toen hij Rusland binnenviel. Daardoor schaarden zich immers
alle krachten opnieuw rond het Kremlin en kreeg het regime een nieuwe
levensperiode.
Na Hitlers nederlaag ontbrandde het steeds latente conflict Komintern-Politburo
weer in acute vorm. Een tijd lang meenden immers de staatshoofden van de jonge
volksrepublieken een betrekkelijk zelfstandige positie te kunnen behouden. Het
Politburo zelf kende verdeeldheid. Hoe anders te verklaren dat het plan voor een
Balkanfederatie, onder leiding van Dimitrov en Tito, aanvankelijk werd aangemoedigd
en openlijk in overweging genomen.... totdat de 'Prawda' het plots categoriek
veroordeelde en Dimitrov schuld bekende.
De spanning door de veroordeling van Tito teweeg gebracht was zo sterk dat men
het lange tijd niet heeft aangedurfd een officiële algemene vergadering van de
Kominform - de nieuwe compromis-vorm van de vroegere Komintern - te houden.
Tito is, onder meer, ook de erfgenaam van deze tweespalt. Hij ver-
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tegenwoordigt het Trotskyisme van heden en wordt als zodanig door het Kremlin
gebrandmerkt. Hij is het levend symbool van de strijd van Ruslands' satellieten tegen
gelijkschakeling, tegen totale afhankelijkheid van Moskou, tegen volledige
economische en politieke onderwerping.
Waar de oppositie eerst binnen Rusland, daarna vanwege buitenlandse
partij-organisaties zonder reële politieke macht, reeds tot ernstige crises leidde, is er
reden om te geloven dat de afwijkingen van de nieuwe communistische staten een
werkelijk gevaar voor Moskou opleveren. De 'blunderende aarzeling' waarmee
tegenover Yoegoslavië is opgetreden en de verscherpte politiek tegenover de andere
volksrepublieken hebben geen andere uitleg6).
Tot nog toe was het voldoende aan afwijkende groepen alle steun te ontzeggen
om hun actie lam te leggen. Elke oppositie werd geïsoleerd en de nodige zuiveringen
werden doorgevoerd. In de satellietstaten maakt ook nu nog isolering der regeringen
van het volk (namelijk door snelle gedwongen collectivering van de landbouw) deel
uit van de Sovjet-strategie. Tevens wordt gestreefd naar economische autarkie en
naar algemene russificatie van het wetenschappelijk en cultureel leven. Dit alles leidt
regelrecht naar inschakeling in de Sovjet-Unie en alleen vrees voor het psychologisch
effect heeft het proces vertraagd.
Wat in Tito's geval geheel nieuw is en wat zijn kracht vormt, is dat het Kremlin
niet meer bij machte is zijn levensader door ontzegging van alle steun - want militaire
tussenkomst sluit al te grote risico's in - af te snijden. Yoegoslavië is op weg een
onafhankelijke natie te worden met een eigen militaire, politieke en economische
basis, die, hoewel diep geschokt, met de dag sterker wordt. Het bestendig verzet van
dit land dreigt een op de duur ondraaglijke spanning in de schoot van het communisme
te verwekken.
***
Het conflict Tito-Stalin, aldus in machtspolitieke termen geformuleerd, neemt, als
specifiek communistisch verschijnsel, nog veel gevaarlijker vormen aan.
Op het doctrinair plan - en het is bekend hoezeer het communisme in dit opzicht
gevoelig is - neemt Tito het initiatief. Het Stalinisme wordt als ketterij bestempeld.
Het is namelijk bezweken aan de innerlijke contradicties van het socialisme en
bepaaldelijk aan de ontwikkeling, in zijn schoot, van een almachtige en bevoorrechte
bureaucratie.

6) Ruth Fisher, Tito and Trotsky, in The Nineteenth Century and After, Maart 1950.
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De afwijking neemt verscheidene vormen aan: onderdrukking van elk initiatief en
van de vrijheid van mening, cultus van het staatshoofd zoals ten tijde van de absolute
monarchie, maatschappelijke ongelijkheid van de Sovjet-burgers wier inkomsten
schommelen tussen 400 en 15.000 roebel per maand, een ongelijkheid die de
bourgeois-maatstaven ver overtreft; ophemeling van Rusland; exploitatie van andere
socialistische natiën, die op voet van ongelijkheid worden behandeld7).
Dit alles hangt nauw samen, want de tendenz der Sovjet-Unie naar hegemonie,
haar politiek ten opzichte van de andere communistische staten die zij in een
ondergeschikte positie dwingt, is slechts een gevolg, een overplaatsing op het plan
der internationale betrekkingen, van de bureaucratisch-monopolistische methodes
die in de Sovjet-Unie gelden en die zelf het resultaat zijn van de contradictie tussen
de ontwikkeling van de productiekrachten en de achterlijkheid der
sociaal-economische verhoudingen8).
***
Niet alleen verbreekt het Titoïsme het communistisch politiek eenheidsfront en zaait
het verdeeldheid in de rangen; niet alleen verbreekt het openlijk de eenheid van de
doctrine door de innerlijke contradicties van het socialisme te ontmaskeren en de
orthodoxie van het Stalinisme te betwisten; het reveleert ook een gevaarlijke leemte
in het Marxisme- Lenisme, dat het probleem der verhouding onder communistische
staten onopgelost heeft gelaten. In het huidig, napoleontisch stadium van de
communistische revolutie leidt deze leemte tot een ware impasse.
Tot nog toe gold de theorie: de Sovjet-Unie is geen natie zoals een andere, met
name een politiek lichaam dat door de bezittende klasse misbruikt wordt voor de
exploitatie van het proletariaat; zij is het ware vaderland van alle arbeiders, het
bolwerk van de wereldrevolutie. Daarom was het de eerste plicht van alle arbeiders
de Sovjet-Unie te verdedigen en alles - ook hun land en hun leven - er voor te offeren.
De kwestie der internationale verhoudingen werd op simplistische wijze opgelost:
rivaliteit en oorlog onder de natiën zijn uitsluitend het gevolg van de innerlijke
contradicties van het kapitalisme en van de klassenstrijd. In een universele
communistische samenleving zullen de volkeren in vrede broederlijk samenwerken,
evenals de individuen in de schoot van de communistische staat zelf, daar elke oorzaak
van strijd verdwenen zal zijn.

7) Generaal Djilas, Spreekbeurt gehouden voor 20.000 professoren en studenten op 18 Maart
1950, te Belgrado.
8) Milan Bartos, Professor aan de Rechtsfaculteit der Universiteit van Belgrado, Yugoslavia's
struggle for equality, in Foreign Affairs, April 1950.
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Nadat de Sovjet-Unie op de meest plechtige wijze de vrijheid van alle landen had
erkend om hun eigen leven naar goeddunken te organiseren en aan elke inmenging
in de binnenlandse aangelegenheden van andere volken had verzaakt9), poogt ze nu
het reële probleem te ontwijken door aan de satellietstaten alle zelfstandigheid te
ontzeggen en ze als ondergeschikte koloniën in haar voordeel te gebruiken. In
werkelijkheid wordt hun aldus gevraagd zich te gedragen alsof ze zich in de greep
van een 'imperialistisch-kapitalistische macht' bevonden. Daardoor valt, voor de
satellietstaten, de bestaansreden van het communisme weg.
Omgekeerd, echter, zou een volledige gelijkheid en souvereiniteit van de
communistische staten de monolitische eenheid van het communisme verbreken,
zonder welke heel het systeem dreigt uiteen te vallen.
Dat ten opzichte van dit dilemma het Marxisme-Leninisme het antwoord schuldig
blijft, is het grote communistische drama door het Titoïsme uitgelokt10).

IV. Gevolgen
Voor de Sovjet-Unie is het Titoïsme de aanleiding geworden tot een verscherpte
politiek ten opzichte van de satellietstaten: weren of verplaatsen van leidende politieke
figuren verdacht van nationalistische afwijkingen (Terpechev en Yugov in Bulgarijë),
zuiveringsprocessen (Rajk in Hongarijë en Kostov in Bulgarijë), ongenade van al te
populaire leiders (Markos in Griekenland), aanstelling van Russische persoonlijkheden
in leidende openbare functies (Rokossovsky in Polen), massale partijzuiveringen.
Deze maatregelen wijzen op bestaande Titoïstische neigingen in al de satellietstaten,
wat overigens openlijk wordt toegegeven. Er heerst twijfel in de communistische
geesten, twijfel die tot een ware crisis kan leiden.
Deze crisis is inderdaad uitgebroken aan deze kant van het ijzeren gordijn, waar
een algemene verzwakking van de partij valt waar te nemen. In Italië kon de scheuring
niet vermeden worden.
Herhaaldelijk is er sprake geweest van een Chinees Titoïsme. Daarvan is tot nog
toe slechts weinig gebleken (tenzij misschien in Mao-tse-Tung's verklaring, dat
communistisch China een vierde van de wereldbevolking vertegenwoordigt). Het
lijdt evenwel geen twijfel dat China de kiemen van Titoïsme in zich draagt: zelf
bevochten bevrij-

9) Stalin's formulering van de buitenlandse politiek der Sowjet-Unie op 6 ov. 1941.
10) Vgl. James Burnham, in The coming defeat of communisme.
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dingsstrijd, hooggehouden nationale traditie, sterke xenophobie. Het Kremlin zal
zich wel wachten deze machtige bondgenoot op dezelfde wijze te behandelen als de
kleine Europese volksrepublieken. Maar wat zal er gebeuren indien het ooit tot
ernstige meningsverschillen of belangenstrijd komt?
Het ligt voor de hand dat het Titoïsme de internationale positie van de Sovjet-Unie
heeft verzwakt. In hoever kan zij op de onvoorwaardelijke steun van de satellieten,
met name in geval van een internationaal conflict, rekenen?
De reactie van de Westelijke mogendheden geeft de mate aan van het belang dat
thans aan Tito's rebellie gehecht wordt. Aanzienlijke hulp wordt, practisch zonder
tegenpraestaties, verstrekt. Daarbij is men er zich wel van bewust dat het helemaal
niet is uitgemaakt aan welke zijde Yoegoslavië in geval van een wereldconflict zou
strijden. Tito blijft een overtuigd communist en komt er openlijk voor uit. Wel schijnt
hij zich te zullen verdedigen indien een aanval op Yoegoslavië zelf zou worden
gericht. Maar het staat vast dat, zonder Westerse hulp, zijn positie materieel
onhoudbaar zou zijn. En men is niet vergeten dat oppositie binnen het communisme
steeds faalde bij gebrek aan machtsmiddelen en aan buitenlandse steun.
Intussen worden de zeer zware moeilijkheden waarmede Yoegoslavië te kampen
heeft, ten koste van bovenmenselijke inspanningen overwonnen. Indien men sommige
waarnemers moet geloven, zouden weldra Yoegoslavië's triomphen over economische
blokkade, hongersnood, gebrek aan industriële scholing en uitrusting, de wereld met
even veel verbazing vervullen als haar successen ten opzichte van de
'onoverwinnelijke' Duitse Wehrmacht11).
Het kan moeilijk worden gezegd dat Tito, deze moderne David, de Goliath, die
de Sovjet-reus is, aan het wankelen brengt, al hindert hij hem uitermate en wel met
wapens waarover hij alleen beschikt, wapens uit het arsenaal van de communistische
doctrine.
Maar indien hij er in slaagt zijn onafhankelijke positie te handhaven en indien, in
Europa of in Azië, andere Tito's oprijzen (en de geschiedenis van het communisme
laat dit wel vermoeden), dan kan zijn actie - of, juister, wat aan zijn actie ten grondslag
ligt - tot gevolg hebben de communistische plannen van wereldoverheersing te
verijdelen.

11) George Bilainkin, Perspectives in Yuaaslavia, in Contemporary review, Jan. 1951.
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Politiek Overzicht
Internationaal
TEGELIJKERTIJD met de Nederlandse regeringscrisis had ook Frankrijk een
dergelijke beproeving te doorstaan. Hier ging het over de hervorming van de kieswet.
De regering-Pleven had, met de bedoeling de communisten zwak te houden,
voorgesteld de verkiezing in één enkele stemming te doen verlopen. Daar onverwacht
een aantal aanhangers der regering tegenstemden, werd het voorstel met 311 tegen
295 stemmen verworpen. Deze uitslag werd de aanleiding, dat het hele kabinet zijn
ontslag nam. President Auriol wees daarop omstreeks om de andere dag een nieuwe
formateur aan. Eerst Bidault, die een nationale concentratie nastreefde, de Gaullisten
inbegrepen. Alle partijen waren daarvan afkerig. Daarop trachtte Queuille de partijen
te verenigen, maar het vraagstuk van lonen en prijzen stak hem een stok tussen de
benen. Diens opvolger als formateur, Guy Mollet, meende de steen der wijzen
gevonden te hebben door de kieswethervorming aan de Kamer zelf over te laten,
zodat de regering niet meer zou kunnen struikelen over de verdeeldheid in haar
meerderheid. Hij ontving hierop de goedkeuring van zijn partij en presenteerde zich
als 'aangewezen' minister-president voor de Assemblée, die hem slechts 286 van de
minimaal vereiste 311 stemmen schonk. Auriol, die voor zijn reis naar de V. Staten,
de crisis achter de rug wilde hebben deed opnieuw een beroep op de radicaal Dr
Queuille. Deze won de socialisten door een belofte van loonsverhoging, de M.R.P.
stelde hij vermeerdering van de gezinsbijslag in het vooruitzicht, terwijl de hervorming
van de kieswet, waarom de crisis begonnen was, zoals bij ons de kwestie
Nieuw-Guinea, in de ijskast werd gezet. Het demissionnaire kabinet keerde bijna in
zijn geheel terug.
Ofschoon van meer betekenis voor de toekomst van de wereld dan een Franse
kabinetscrisis, vermocht de Conferentie te Parijs van de plaatsvervangers der ministers
van buitenlandse zaken der 'Grote Vier' de aandacht niet te boeien. Dit kwam, omdat
de Russische gedelegeerde, Gromyko, met het bekende Sovjet-spel van chicaneren,
wederom tot eentonigheid verviel.
De drie westelijke plaatsvervangers: Jessup, Davies en Parodi hadden als eerste
agendapunt voorgesteld een onderzoek naar de ware oorzaken van de spanning in
Europa, waarbij de overmatig grote bewapening van de Oost-Europese staten en van
de Sovjet-Unie zelf ter sprake zou moeten komen. Vervolgens zou een vredesverdrag
met Oostenrijk en met een herenigd Duitsland aan de beurt zijn. Vijf Maart begon
de conferentie in een sfeer van althans uiterlijke welwillendheid. Tegenover de agenda
der verbondenen stelde Gromyko de zijne voor: bespreking van de demilitarisatie
van Duitsland en het voorkomen van een herbewapening. Daarna zouden de
spanningen besproken worden in verband met de gewapende machten der 'grote
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vier'. Een vredesverdrag met Duitsland, waarin het terugtrekken van alle
bezettingstroepen zou worden vastgelegd en tenslotte een vredesverdrag met
Oostenrijk, maar dan gekoppeld aan het vraagstuk over de toekomst van Triëst. Tito
heeft zich gehaast te verklaren, dat dit geschilpunt rechtstreeks door de betrokken
partijen kan worden opgelost en Sforza vernam bij zijn bezoek aan Londen de Britse
verwachting, dat Italië en Yoego-Slavië in dezen zelf tot een verzoening zouden
komen.
Gedurende de vele beraadslagingen hielden beide partijen het been stijf. De
Westelijke plaatsvervangers bleven eensgezind op hun standpunt staan: de Duitse
demilitarisatie niet in de eerste plaats en niet gescheiden van de andere geschillen te
behandelen, o.a. het bezwaar, dat de Balkanstaten hun legers ver boven de hun bij
de vredesverdragen toegestane contingenten, met medewerking van de Sovjet-Unie,
hadden uitgebreid. Toen het Kremlin inzag, dat het zijn wil niet kon doordrijven,
gelastte het Gromyko op sommige punten wat bij te draaien en deed deze
onbetekenende concessies, waarvan Davies opmerkte, dat hij niet onmiddellijk kon
zien, of het een andere baby was of dezelfde met een ander mutsje op. Eindelijk (28
Maart) bezweek Gromyko in zoverre, dat hij de eis, de Duitse herbewapening apart
als eerste punt te behandelen, liet vallen en hij het eerste punt van de agenda der
'Grote Drie' overnam. De formulering van dit punt was echter zodanig, dat de
tegenpartij deze eerst à tête reposée wenste te bekijken. Daarna deed Gromyko een
stap verder, die op tegemoetkoming kon wijzen. Hij verklaarde, namens Moskou,
dat ook de vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije en Hongarije en de
overeenkomsten der 'Grote Vier' aangaande Duitsland en Oostenrijk behandeld
konden worden, maar dat ook het Atlantisch pact en de inrichting van Amerikaanse
militaire bases in Engeland, Noorwegen, IJsland, in andere Europese landen en in
het Nabije Oosten niet onbesproken konden blijven. Want het bestaan van dit Pact
had invloed op de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de andere mogendheden.
In Korea is het strijdtoneel weer verlegd tot in de nabijheid van de 38ste
breedtegraad. Zonder slag of stoot veranderde Seoul voor de vierde maal van meester.
Tsjoentsjon, het laatste communistisch bolwerk ten zuiden van de 38ste breedtegraad
werd prijsgegeven en niet zo ver van de denkbeeldige grensscheiding daalden
duizenden parachutisten in het gebied van de rivier de Imjin. Op de laatste dag van
Maart kwam het bericht uit het hoofdkwartier van MacArthur, dat Amerikaanse tanks
voor het eerst sinds December weer in Noord-Korea waren doorgedrongen.
Omstreeks half Maart had de generaal met bewogen stem verklaard: 'Er dienen
beslissingen van vitaal belang te worden genomen, die ver uitgaan boven de aan mij
als opperbevelhebber der gewapende machten verleende bevoegdheid. Men zal het
moeten zoeken in een politieke oplossing van het Koreaanse conflict'. De minister
van defensie der V. St., Marshall, bevestigde deze woorden: 'Of de V.N.-troepen al
dan niet de 38ste graad moeten overschrijden is een zaak voor politieke overweging'.
Truman was niet zo duidelijk, toen hij de uitlating van
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Marshall goedkeurde en er tevens aan toevoegde, dat MacArthur de bevoegdheid
had deze graad te overschrijden, indien hij dit uit tactisch oogpunt noodzakelijk
achtte. 'De militaire toestand aldaar, kan ik van hieruit niet beoordelen'. Intussen
hielden de vertegenwoordigers der 14 landen, die strijdkrachten in Korea hebben,
besprekingen over de vraag, hoe met Peking op eervolle wijze tot een schikking te
komen. Hun plan werd plotseling doorkruist door een eigenaardig, in ieder geval
niet bijster diplomatiek aanbod van MacArthur aan Peking om met een stafofficier
besprekingen te openen over een wapenstilstand. Dit aanbod ging vergezeld van de
waarschuwing, dat China wel zou inzien de overwinning niet te kunnen behalen,
omdat het op zijn eigen kusten dodelijk kwetsbaar was. Zelfs indien dit waar zou
zijn, dan heeft MacArthur, van wie men mag aannemen, dat hij vertrouwd is met de
Oosterse en Chinese mentaliteit, die er vooral op uit is het 'gezicht' te redden, met
deze bedreiging een verbazende onhandigheid begaan. Radio-Peking noemde dit
vredesaanbod, dat feitelijk het karakter had van een ultimatum, schaamteloos en
krankzinnig. Te Londen en te Parijs was de beoordeling van dit optreden ongunstig.
Men noemde dit gedrag lomp en niet te rijmen met vroegere verklaringen van de
generaal. Het State Department heeft de generaal gelast om in het vervolg de regering
te raadplegen, alvorens in de toekomst verklaringen met belangrijke politieke strekking
af te leggen.
Dit incidenteel ingrijpen van MacArthur heeft nochtans de pogingen der betrokken
landen der V.N. om contact met Peking te krijgen niet verlamd.
De aanslag, waarvan de miriister-president van Iran, Ali Razmara, het slachtoffer
werd, kan tot nieuwe internationale verwikkelingen aanleiding geven. Enige jaren
terug had hij als stafchef in Azerbeidsjan de communistische separatisten
onderworpen. Als minister trachtte hij hervormingen in te voeren, waardoor de
uitbuitende oligarchie der grootgrondbezitters aan macht zou inboeten. De fanatieke
Islamietische secte 'Fedaleh', sterk tegen buitenlandse invloed gekant, beschuldigde
hem het land over te leveren aan vreemdelingen, met name aan de Engels-Perzische
Oliemaatschappij, wier buitensporige winsten voor het grootste deel naar Engeland
afvloeien. Daarom had het parlement nationalisatie der oliebronnen voorgesteld, die
door Ali Razmara was afgewezen. Zijn opvolger werd de bejaarde Hoessein Ala.
Deze trachtte de voortvarendheid van het parlement te temperen door de commissie,
welke met de uitvoering dezer plannen werd belast, in de mond te geven, dat het
voorshands nog niet ging om de nationalisatie, maar om de regering richtlijnen te
geven betreffende de grondslagen waarop de besprekingen met de Engels-Iraanse
oliemaatschappij hervat zouden kunnen worden. Het is aan te nemen, dat de opvolger
van Bevin, Morrison, als minister van buitenlandse zaken hierop enige druk heeft
uitgeoefend. De rust is nochtans niet hersteld. Integendeel. Volgens ongecontroleerde
geruchten werden verschillende hoge bestuursbeambten vermoord. In Arabeidsjan
en ook elders ontstond gisting en bij de Anglo-Iranian Oil Cy brak een uitgebreide
staking uit. Tengevolge van dit alles kondigde de Sjah in het gehele land voor de
duur van
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twee maanden de staat van beleg af. Niet gerust over wat er nog meer kan gebeuren
zijn vele welgestelde Perzen naar de naburige staten uitgeweken. Dat Moskou ook
hier achter de schermen stookt, behoeft niet betwijfeld te worden. Want het heeft
steeds met een naijverige blik waargenomen, dat de Europese mogendheden en de
V. St. het leeuwendeel der in oorlogstijd zo belangrijke olie in handen hebben. De
anti-westerse beweging is reeds overgeslagen naar Irak, waar de nationalistische
partij er bij haar regering op heeft aangedrongen het moedige voorbeeld van Perzië
te volgen en door nationalisatie de olieconcessies te beëindigen, die in handen zijn
van Nederlandse, Franse, Britse en Amerikaanse groepen. 'Er moet een halt worden
toegeroepen aan het uitplunderen van het Iraakse volk door buitenlandse
maatschappijen'. Deze beroeringen in het Nabije Oosten hebben de nationalisten in
Egypte moed gegeven om het plan op te werpen tot een wetsontwerp om het
Suez-kanaal aan vreemde machten te onttrekken en het beheer er van in eigen handen
te nemen.

Nederland
Met grote voortvarendheid heeft Mr Romme zich aan het onderzoek gezet naar de
mogelijkheid tot de vorming van een kabinet, liefst op zo breed mogelijke basis.
Dank zij de arbeid van het demissionnaire ministerie en van de hem voorafgaande
informateurs had hij in korte tijd een concept-program opgesteld, dat hij aan de vijf
fractieleiders voorlegde. Schriftelijk verklaarden alle vijf zich bereid tot medewerking,
'indien ook de samenstelling van het kabinet hun in 's lands belang voldoende
bevredigend zou voorkomen'. Zij spraken van 's lands belang maar het verloop der
verdere onderhandelingen toonde aan, dat de meerderheid der fracties het belang van
het land verwarde met het partijbelang. Het ging niet alleen om het aantal portefeuilles,
waarvan de informateur er 6 aan de K.V.P., 5 aan de P.v.d.A. en de 4 overige aan de
kleinere partijen wilde toekennen, maar ook over de qualiteit der zetels, die volgens
Romme, evenwaardig waren, hetgeen betwijfeld kan worden. In het oog der
toekomstige medewerkers bestond er wel degelijk verschil van belangrijkheid.
Schouten waarschuwde bij voorbaat, dat de anti-revolutionnairen zich niet als
'voetveeg' zouden laten gebruiken. Hij wenste voor zijn partij twee belangrijke
ministerzetels, nl. die van Onderwijs en die van Binnenlandse Zaken. Ging de
informateur daarop in, dan raakten de combinaties met de andere partijen in de war.
Romme gaf er de voorkeur aan af te zien van zijn zeer brede basis en zich tot een
gewoon 'brede' van vier partijen, te beperken, nadat een poging om twee
'onafhankelijke' A.R.-figuren tot medewerking over te halen mislukt was. Er lagen
dus voor de twee trouw gebleven partijen vier portefeuilles te grijp. Die van
buitenlandse zaken bleef in handen van de V.V.D.-man Stikker. Nog aan een
V.V.D.-man een belangrijke portefeuille toekennen zou de C.H.U. weerbarstig maken,
die in de Kamer één zetel meer bezit dan de V.V.D. Na zorgvuldig passen en meten
vond de informateur de oplossing door aan de C.H.U. Justitie en Oorlog toe te
vertrouwen
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en de resterende portefeuille van Verkeer en Waterstaat over te laten aan een
partijloze, H. Wemmers, die desnoods als de exponent van een niet bestaande 'Derde
Macht' van Oud kan worden beschouwd.
Nu waren alle medewerkende partijen 'in 's lands belang' tevreden gesteld en werd
de informateur benoemd tot formateur. In een handomdraaien was de formatie
uiteraard geschied. De vijf ministers uit de Partij van de Arbeid uit het vorige kabinet
kwamen allen zonder kleer-scheuren terug. Alleen de K.V.P. bracht de offers, die
Romme van alle partijen gewild had. Twee zeer verdienstelijke katholieke ministers,
Van Schaik en Struycken, pasten niet meer in de blokkendoos en werden
uitgeschakeld. De eerste kreeg als troostprijs zijn benoeming tot minister van Staat,
de tweede heeft de toekomst nog voor zich. Het belangrijke departement van Justitie
viel aan de C.H.U. ten deel. Mr Teulings trad op als vice-president en belastte zich
met de binnenlandse Veiligheidsdienst en met de Burgerlijke Verdediging, van
Maarseveen hield zich als minister staande door in plaats van Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen, die aan ir L.A.H. Peters werden opgedragen, zich te vergenoegen met
Binnenlandse Zaken. Als minister zonder portefeuille verscheen de katholieke prof.
Albregts, wiens taak het zal zijn contact te onderhouden met alle ministeries, die het
productiviteits-vraagstuk raken. Speciaal rust op hem de bevordering van de
productiviteit in het gehele bedrijfsleven, de coördinatie van het beleid betreffende
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de behartiging der
middenstandsaangelegenheden.
Zo is dan eindelijk na een crisis van 50 dagen een ministerie tot stand gekomen,
dat in zijn kern een restauratie is van het demissionnaire. Voor degenen, die het
langzame verloop van deze formatie gevolgd hebben, is het teleurstellend geweest
te moeten constateren, dat de democratische politiek een lelijke deuk heeft gekregen.
Want in plaats van zo lang te delibereren over wie wel en wie niet een zetel moest
krijgen, hadden de partijleiders, gezien de slechte toestanden op internationaal en
nationaal terrein, moeten bedenken, dat eertijds door lang uitstellen Saguntum gevallen
is. In ieder geval is de financiële toestand intussen verergerd.
De uitvoerige regeringsverklaring door de president van het nieuwe kabinet, dr
W. Drees, afgelegd, was, met voorbijgaan van een bekentenis, dat ons land de laatste
vier jaren boven zijn stand heeft geleefd, een aankondiging, dat van nu af aan de
buikriem sterk zou worden aangesnoerd. Om de collectieve veiligheid van
West-Europa te versterken wordt de diensttijd van 18 maanden ingevoerd, waardoor
op de duur het mogelijk zal zijn 5 divisies op te brengen. Dit zal voor de eerste vier
jaren extra uitgaven van 500 millioen per jaar met zich brengen. Gedeeltelijk zullen
deze gedekt worden uit beperking der subsidies, vooral aan de levensmiddelen, tot
175 millioen. Het ontbrekende moet gevonden worden uit verhoging der belastingen
en uit leningen. Zonder prijsverhoging komt dit geld niet binnen. Een onvermijdelijk
gevolg is de stijging van lonen, maar de regering kan deze stijging niet zover steunen,
dat de arbeider op een volledige compensatie kan rekenen. Dit zou de hele opzet te
niet doen. Wel zal zij de
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ouden van dagen en de grote gezinnen tegemoet komen. Om de met zoveel moeite
tot stand gekomen eenheid der vier partijen niet in gevaar te brengen, is de kwestie
Nieuw-Guinea, waarover de regeringscrisis was uitgebroken 'in de ijskast' gezet. De
reactie van de Tweede Kamer op dit toekomstprogram was teleurstellend. Zij
vermeidde zich liever in nabeschouwingen over het ontstaan en het verloop der crisis
dan aan de vraag, hoe zij het beste met de regeringsplannen zou kunnen medewerken.
In dit opzicht waren de Werkgevers-Verbonden actiever. Zij verklaarden zich bereid
tot de uiterste inspanning, overtuigd, dat in alle lagen der bevolking het besef moet
leven, dat er door allen offers moeten gebracht worden. De reële extra-winsten, die
de verhoging der productiviteit zou voortbrengen, dienen aan de gemeenschap ten
goede te komen. De vakverenigingen: het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. hebben
zich bereid verklaard om als leden van de Stichting van de Arbeid met de
regeringscommissie voor de loon- en prijzenpolitiek overleg te plegen opdat de te
brengen offers op redelijke wijze worden verdeeld.
Om aan de Nederlandse bevolking duidelijk te maken, dat de gevraagde offers
niet zinloos zijn, hield de minister-president Drees een radio-rede. Hierin lichtte hij
toe, dat de defensie-uitgaven niet tot doel hebben een oorlog te ontketenen, maar een
oorlog te voorkomen. De gelden aan de vermeerdering van het leger te besteden
moeten beschouwd worden als een verzekeringspremie tegen de oorlog. De hogere
belastingen worden bij voorkeur geheven van luxe- en minder noodzakelijke artikelen,
waarbij de grote massa zoveel mogelijk ontzien wordt. Ook de overheid zal zich zo
scherp mogelijk beperken. De lonen zullen zo spoedig mogelijk met 5% verhoogd
worden. Rijk, provincie en gemeenten zullen het voorbeeld van grote soberheid
moeten geven en in de bedrijven en in het particuliere leven zal elke verspilling met
kracht worden tegengegaan. Verder deed hij een beroep op aller medewerking, opdat
wij, 'nu wij een ogenblik worden teruggedrongen, zo snel mogelijk opnieuw de weg
omhoog zullen kunnen gaan'.
1-4-'51
K.J.D.

België
Even voor Pasen zijn de parlementsleden met verlof gegaan nadat zij in hoofdzaak
de militaire ontwerpen en enkele begrotingen hadden goedgekeurd. Het is nagenoeg
uitsluitend de kwestie van de duur van de diensttijd die de belangstelling heeft gewekt
van de oppositiepartijen. Zowel in de kamer als in de Senaat werd de kritiek tegen
de regeringsplannen gericht op een bijkomstige kwestie nl. die van de vrijstellingen
voor sommige zonen uit kinderrijke gezinnen.
De liberale en socialistische oppositiepartijen die moeilijk stelling konden nemen
tegen het beginsel van de militaire inspanning van België in het kader van de
Westelijke verdediging, vonden in de kwestie van de vrijstellingen een dankbaar
voorwendsel om de militaire ontwerpen te verwerpen zonder hierbij totaal het gezicht
te verliezen voor onze buitenlandse bondgenoten. Meteen konden zij hierbij de
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zaken voor de openbare opinie zo voorstellen alsof de homogene C.V.P.-regering
de duur van de militaire dienst tot 24 maanden had opgevoerd om een deel van haar
cliëntele, de grote gezinnen, terwille te zijn. Er is hierop in de Senaat door de
West-Vlaamse vertegenwoordiger Baert een af doend antwoord gegeven waar hij,
zonder dat daarop repliek kwam, betoogde dat als elke Belgische familie slechts 2
zonen leverde aan het leger, de diensttijd tot op 12 en zelfs 11 maanden kon worden
teruggebracht. De hoofdreden voor de tegenstand van liberalen en socialisten is te
vinden in hun weerzin om door een eenparige stemming het crediet van de
regering-Pholien te verhogen. Voor de socialisten komt daar nog bij dat er in de
schoot van de partij verschillende richtingen zijn ten aanzien van België's deelneming
aan de Westerse verdediging en dat er in de lagere kaders een traditionele sterk
anti-militaristische stroming voortleeft.
In de Kamer werden van socialistische zijde insgelijks een paar pogingen gewaagd
om de Minister van Landsverdediging dhr De Greef verdacht te maken en aldus
onrechtstreeks de regering te raken. Doch zoals de vroegere interpellatie van de
bejaarde staatsminister Huysmans over de zogenaamde aanslagen van de regering
op het statuut van de Rijksambtenaren bleven deze zijdelingse aanvallen niet alleen
zonder succes maar ook zonder echo in de openbare mening.
Voor het overige bleek de oppositie zeer weinig belangstelling te tonen voor de
verschillende begrotingen die aan de orde kwamen. Hoewel de C.V.P. in de Kamer
slechts over een meerderheid van 4 stemmen beschikt overtrof zij bij elke stemming
de oppositie met ongeveer 15 tot 20 stemmen, daar veel socialisten en liberalen zich
onttrekken aan de werkzaamheden en zelfs niet aanwezig zijn op de gebruikelijke
dag in de week waarop de stemmingen plaats vinden. Bij de besprekingen blijven
de grote tenoren uit de partij op de achtergrond en zij laten de zorg om het
partijstandpunt uiteen te zetten over aan toegewijde parlementariërs zoals de H.H.
De Sweemer, De Kinder, Demuyter, die echter slechts zeer vage algemeenheden, zo
het geen louter locale aangelegenheden zijn, in het midden brengen. Men mag terecht
de vraag stellen waarom de oppositiepartijen een dergelijke geringschatting tonen
voor een instelling die, hoe gebrekkig zij ook werkt, toch de tribune blijft waar in de
eerste plaats de opvattingen van de partijen over de essentiële vraagstukken waarvoor
het land staat, moeten geconfronteerd worden.
***
Men vindt hiervoor wellicht een gedeeltelijke verklaring in het feit dat de socialistische
partij haar oppositie meer verlegd heeft naar haar buitenparlementaire activiteit. Zij
heeft een kiescampagne geopend alsof de verkiezingen morgen voor de deur stonden.
Bedoeling is zeker de opinie dusdanig te bewerken dat de Christelijke Volkspartij
gedwongen wordt ofwel medezeggenschap in het beleid aan de socialisten te verlenen
ofwel nieuwe verkiezingen te laten uitschrijven. De politieke gebeurtenissen der
laatste weken hebben echter iedereen

Streven. Jaargang 4

195
moeten overtuigen dat er hoegenaamd geen kans bestaat dat de regeringspartij zou
uiteenbrokkelen. Het Congres van de C.V.P. dat op 10 en 11 Maart te Brussel plaats
had, bewees ten overvloede dat in die partij eensgezindheid blijft bestaan over al de
essentiële punten van het regeringsprogram. Ook al zijn velen in de partij overtuigd
dat de eerste-minister en enkele zijner medewerkers wellicht door sterkere
persoonlijkheden uit de partij zouden kunnen vervangen worden toch acht niemand
het raadzaam op dit ogenblik enige wijziging te brengen in de samenstelling van het
kabinet. Overigens hebben de weigering van de liberalen en de socialisten om enige
verantwoordelijkheid te nemen in de militaire inspanning van België, alsmede de
onbetamelijke aanvallen op de persoon van de Minister van Landsverdediging als
onmiddellijke weerslag een versterking van de C.V.P,-solidariteit gehad.
Men begrijpt dat in die omstandigheden de strijd in zekere zin van het Forum naar
de straat werd verlegd. De actie-comité's samengesteld uit de verschillende sectoren
van de socialistische beweging werden, zoals in Juni-Juli 1950, opnieuw
samengeroepen en een soort oorlogsverklaring werd door de voorzitter van de B.S.P.
zelf ruchtbaar gemaakt. Deze beslissing die bij velen pijnlijke herinneringen opwekt,
was in de C.V.P.-pers het voorwerp van een zeer gepassioneerd commentaar. Zouden
de socialisten opnieuw zoals in de Koningskwestie de regering door straatgeweld
schaakmat willen zetten en aldus de beslissingen van een parlementaire meerderheid
zoeken ongedaan te maken? Dat was de vraag en men ging zelfs zover te
veronderstellen dat het socialistisch offensief wel degelijk een revolutionaire inslag
had. Wij menen dat er vooralsnog voor zulk een veronderstelling geen voldoende
reden bestaat. De socialistische actie is vooral gericht tegen de economische politiek
van de regering die in de ogen van de oppositie de levensstandaard van de massa in
gevaar brengt. De regering staat voor het feit dat, als weerslag van de hausse der
prijzen op de wereldmarkt, ook bij ons de prijzen in aanzienlijke mate stijgen. Zij
moet aan de ene kant de bestaande levensstandaard trachten te handhaven terwijl zij
anderzijds ook de toekomst van onze buitenlandse handel niet in gevaar mag brengen
door een buitensporige verhoging van onze prijzen op de buitenlandse markt.
Vanzelfsprekend heeft een regering die voor een dergelijke opdracht staat moeilijke
onderhandelingen te voeren zowel met de industrie als met de arbeidersafgevaardigden
om het juiste evenwichtspunt te benaderen. Wanneer hier moeilijkheden rijzen en
meteen sociale verwikkelingen ontstaan dan kan de socialistische vakbeweging
inderdaad geneigd zijn uit politieke berekening het wapen van de stakingen te hanteren
vroeger dan gerechtvaardigd is en is het gevaar niet denkbeeldig dat zij door de
machten, die zij zelf ontketend heeft, eenmaal verder meegesleurd wordt dan zij
aanvankelijk zelf had gewenst. Het is een feit overigens dat in de huidige evolutie
van de politieke machten in de Belgische zowel als in sommige andere Westerse
democratieën, de vakbonden meer en meer medezeggenschap krijgen en geneigd
zijn die meer en meer op te vorderen in gebieden waarbij onbetwistbaar sociale
belangen zijn betrokken -
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men kan moeilijk andere ontdekken - maar waar die belangen toch slechts een
nevenaspect zijn van een nationaal vraagstuk.
De vraag is ongetwijfeld gegrond of een staking die door het socialistisch
vakverbond b.v. zou ontketend worden tegen de militaire dienstplicht zoals zij door
het Parlement werd ingesteld, geen revolutionaire inslag zou hebben? De socialistische
partijleiders zullen goed doen dit te overwegen alvorens motieven van die aard met
loonsaangelegenheden te vermengen.
Men doet in rechtse kringen evenwel verkeerd steeds maar de zaken voor te stellen
alsof de socialistische leiders bereid zijn het experiment dat in de Koningskwestie
succes heeft geboekt, te herhalen. Het is onze overtuiging dat de socialistische leiders
genoeg verantwoordelijkheidszin hebben om met dergelijke proeven voorzichtig te
zijn. Men heeft in Augustus 1950 geschreven dat bij hun straatagitatie rond de
Koningskwestie de socialisten in de traditie bleven van de revolutionaire
machtsontplooiingen die zij in hun eerste groeiperiode zo menigmaal hebben
ontketend. Dit is voor een deel literatuur, maar in zover het waar is zullen de
socialisten van vandaag uit dit verleden nog andere lessen hebben onthouden. Mogen
wij niet even herinneren aan de algemene staking en beroering die in 1902 ontketend
werden ter verovering van het algemeen stemrecht. Nadat twee vroegere algemene
stakingen succes hadden geboekt liep deze laatste die met geestdrift en overtuiging
was ontketend op een jammerlijk fiasco uit. In zijn geschiedenis van het Belgisch
socialisme geeft Louis Bertrand van deze nederlaag de volgende verklaring: 'Tous
les calculs faits sur la bonne réussite du nouveau mouvement pour la révision et le
suffrage universel, étaient basés sur la pusillanimité, voire la lâcheté du ministère et
de la droite parlementaire. A la Chambre et dans la presse on dit et on répéta, en
s'adressant aux ministres: “Qui a canné, cannera!” Or, c'est là où on se trompait'. En
terecht onderlijnt dezelfde militant en geschiedschrijver bij deze episode 'La violence
est une arme à deux tranchants'. Wij zijn thans ver van deze romantische periode van
het socialisme en sindsdien heeft de partij in menige omstandigheid bewijs gegeven
van veel realisme. Ook al zijn de gebeurtenissen van Juli- Augustus 1950 een zwarte
bladzijde in de geschiedenis van onze democratie, toch past het niet bij elke
oppositionele actie buiten het Parlement te schreeuwen dat men moedwillig
straatgeweld oproept. Dat de oppositie in openbare manifestaties en
volksvergaderingen haar gedachten zoekt ingang te doen vinden ligt in de normale
lijn van onze instellingen. Zoals trouwens deze ook willen dat de aan het bewind
zijnde regering in elke omstandigheid klaar sta om de bedreigde openbare orde te
handhaven.
A. Vanhaverbeke
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Forum
De IIde Wereldoorlog in het beeld van de Nederlandse geschiedschrijving
De IIde Wereldoorlog, welke thans vrijwel zes jaar geleden tot een einde kwam,
heeft op het leven van volkeren en van individuen een zó ingrijpende invloed gehad
als misschien geen andere oorlog ooit tevoren. In de ware zin des woords was dit
een Wereldoorlog, die gehele continenten in haar verloop betrok. Met name voor
Nederland eindigde in 1945 een strijd, welke ons volksbestaan radicaal en ingrijpend
had gewijzigd. Geen wonder, dat deze fel bewogen periode zich in de Nederlandse
geschiedschrijving, welke het onderwerp is van deze studie, duidelijk afspiegelt.
Uiteraard is het ondoenlijk om reeds nu tot een volledig en samenvattend oordeel
te geraken over een literatuur, welke nog dagelijks aangroeit. Wel is het mogelijk
om enige hoogtepunten aan te wijzen en tevens een voorlopige karakteristiek te geven
van de Nederlandse historische literatuur over de IIde Wereldoorlog. Het is
vanzelfsprekend, dat de voor ons zo tragische periode 1940-1945 terstond na de
bevrijding de volle aandacht kreeg van de historische publiciteit. Nog nimmer
verscheen over een in tijd zo beperkte periode een dergelijke stroom van mémoires,
brochures en andere boekwerken, welke iedere toekomstige geschiedschrijver tot
vergelijking en critische lezing zal dwingen. Reeds nu valt vast te stellen, dat zich
zeer veel kaf onder het koren bevindt, al kan ongetwijfeld voor de geschiedschrijving
ieder détail, ook het kleinste, van nut zijn. Men moet deze kwestie namelijk relatief
zien: vele delen vormen een geheel, en geen der delen mag derhalve veronachtzaamd
worden.
Eigen ervaringen leerden mij, dat uit de meest onbelangrijke publicaties nog wel
eens een essentiële aanvulling van een bestaande lacune naar voren kwam. Dit dus
vooropgesteld, kan over het algemeen toch een gestadig stijgende lijn in het peil van
de sinds 1945 verschenen publicaties over de IIde Wereldoorlog geconstateerd
worden. Dit is ook zeer goed verklaarbaar. Terstond na de bevrijding bestond bij het
Nederlandse publiek meer behoefte aan een gloedvolle, dramatisch getinte
beschrijving van de oorlogsjaren dan aan een critisch, wetenschappelijk onderzoek,
dat uit de aard der zaak meestal nuchterder uitvalt. Zo ontstonden direct na 1945 de
verschillende genres dagboeken uit internerings- en concentratiekampen,
gedenkboeken van ondergrondse verzetsorganisaties, beschrijvingen van deportatie
en dwangarbeid, en journalistieke overzichtswerken, welke meestal nergens aan de
bronnen waren getoetst. Het publiek vroeg hierom en raakte de eerste maanden nog
niet verzadigd van dergelijke heet van de naald geschreven brochures en boekwerken,
welke vrijwel alle gekenmerkt zijn door actualiteit en een meer of minder grote mate
van sensatie. Uitzonderingen bestonden er natuurlijk ook, getuige het reeds in 1945
verschenen sobere en goed gedocumenteerde werk van Magister dr Stokman over
het verzet van de Nederlandse Bisschoppen1) en een voortreffelijk werk over het
eerste ondergrondse verzet en de 'Engelandvaart', van de hand van wijlen de
Luitenantvlieger Mr Erik Michielsen, zelf één der eerste Engelandvaarders2).
1) Het verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen nationaal-socialisme en Duitsche
tyrannie, ingeleid en uitgegeven door Mag. dr S. Stokman O.F.M. (Utrecht, 1945).
2) Mr E.F.K. Michielsen: Tegen de vlagen van den Oostenwind (Leiden, 1945).
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Evenwel, de be vrij ding sroes verdween tenslotte en met haar de behoefte aan fel
gekleurde of propagandistische oorlogslectuur. Langzamerhand werd het leven
normaal en geraakte men tot een werkelijke en diepere bezinning op de oorlogsjaren.
Nu ontstond vanzelf de behoefte aan een meer serieuze en verantwoorde
geschiedschrijving. Zeer globaal genomen, komt deze kentering in 1947, al wil dit
niet zeggen dat hierna geen inferieur werk meer verscheen. Het genre van de
actualiteits-geschriften is dan evenwel vrijwel verdwenen. In dit jaar 1947 verscheen
b.v. het Beknopt Overzicht van de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht.
10-19 Mei 1940, samengesteld door de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Generale
Staf, dat het Nederlandse publiek voor het eerst een samenvattend overzicht gaf van
de verrichtingen van ons leger in de Meidagen van 1940. Dit Overzicht steunde op
de toentertijd bekende gegevens, die thans uiteraard weer aanmerkelijk zijn uitgebreid
door verdergaand onderzoek en kennisname van Duitse documenten. Te zelfder tijd
liet ook het voormalige Militair Gezag haar geschiedenis door een aantal Leidse
historici beschrijven, die hiertoe de schaarse archieven onderzochten en bewerkten.
Als resultaat hiervan verscheen in 1948 een 645 pagina's tellend, lijvig boekwerk
over de werkzaamheden van het M.G., met een uitgebreide bibliografie3).
Door het karakter van zuiver feitelijk gehouden Witboek, bleven helaas aard en
wezen van het zo veel omstreden M.G. duister en is van levende geschiedenis hier
geen sprake. Anderzijds werd voor de toekomstige geschiedschrijver een schat van
gegevens verzameld, welke hij zelf misschien niet meer had kunnen bijeengaren.
Zo was althans de basis gelegd voor een geschiedschrijving van meer
wetenschappelijke allure. Ook het peil van de niet-officiële historische werken over
de oorlog steeg na 1946 aanmerkelijk. Zeer betrouwbaar zijn, om slechts een enkel
voorbeeld te noemen, de boeken van J.F. van Duim4), oud-commandant der O-21,
en van Ch.B. Droste, loods te Tjilatjap in de oorlogsjaren5). In dit summier overzicht
moeten helaas verdere titels achterwege gelaten worden. Het belangrijke in deze
ontwikkeling is, als ik het wel zie, dat mythe en verdichtsel plaats gaan maken voor
documentatie en bezonkenheid. Zeer verdienstelijk in dit opzicht maakte zich ook
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, met haar bronnenpublicaties en
monografieën.
Sinds 1949 verschijnen de omvangrijke delen Verslagen, Verhoren en Bijlagen
van de Parlementaire Enquête Commissie, welke het Regeringsbeleid 1940-1945
onderzoekt. Deze delen, waarvan er thans vier verschenen zijn, vormen een wel zeer
belangrijke bijdrage tot onze kennis van de IIde Wereldoorlog. Vrijwel alle nog in
leven zijnde dramatis personae konden voor deze Commissie vrijelijk hun mening
uiten over de gebeurtenissen in Londen en elders, getuigenissen van uiteraard
onschatbare waarde. Op voortreffelijke wijze heeft deze Commissie zich tot dusverre
van haar moeilijke taak gekweten om het Nederlandse publiek in te lichten over het
beleid van haar bestuurders. Begin 1949 tenslotte maakte ook de Koninklijke Marine
een aanvang met het wetenschappelijk doen bewerken van haar geschiedenis, door
aan de Leidse hoogleraar in de zeegeschiedenis, Prof. dr T.H. Milo, opdracht hiertoe
3) Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de Bijzondere Staat van
Beleg. 14 September 1944-4 Maart 1946 (Den Haag, 1948).
4) J.F. van Duim: Onder de bloedvlag van de O-21 (Amsterdam, 1947).
5) Ch.B. Droste: Tot betere dagen.... (Amsterdam, 1946).
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operaties van de Marine, die gedurende vijf bewogen jaren zich volledig inzette voor
de Geallieerde zaak en onze vlag in de vrije wereld hooghield.
Gestadig groeit inmiddels de stroom aan van literatuur over de oorlogsjaren. Ik
moge dit overzicht besluiten met het vermelden van nog twee in 1950 verschenen
boekwerken, welke boven de middelmaat uitkomen, te weten de zeer belangrijke
Mémoires van Admiraal Helfrich6), welke het eerste volledige en zeer boeiende
overzicht geven van de voor ons land zo uiterst belangrijke gebeurtenissen in het
Verre Oosten van 1939 tot 1946, en daarnaast een uitmuntend gedocumenteerde
studie van S.H. Hoogterp over de geschiedenis van onze luchtverdediging in de
Meidagen van 19407). Laatstgenoemde studie kan beschouwd worden als een essentiële
aanvulling op het reeds genoemde Beknopt Overzicht van de verrichtingen van ons
leger.
Zo ontstaat langzamerhand een meer volledig en betrouwbaar overzicht van de
gebeurtenissen in de achter ons liggende oorlogsjaren, die zelfs in de meest nuchtere
publicaties waarlijk nog dramatisch genoeg zijn. Reeds nu is het aantal boekwerken
over de Tweede Wereldoorlog ontstellend groot, en dan zijn hier nog slechts de
Nederlandse publicaties behandeld. Een enigszins volledige bibliografie van over
de gehele wereld verschenen publicaties over de Tweede Wereldoorlog zou reeds
nu op zichzelf al een boekwerk van enige honderden pagina's folio uitmaken! Vandaar
dat een in kort bestek samenvattend overzicht van de Nederlandse historiografie,
zoals hier beproefd werd te geven, over enige jaren reeds tot de onmogelijkheden
zal behoren. Niet alleen verschijnen over de meest gevariëerde onderwerpen uit de
geschiedenis van de IIde Wereldoorlog steeds nieuwe gegevens, ook de stellingname
van de historicus verandert voortdurend, en hiermede zijn oordeel over de
gebeurtenissen. De geschiedenis immers wordt nooit definitief geschreven en is
eeuwig nieuw en anders, voor degene die zich de moeite geeft haar te benaderen.
C.T. De Jong
Valkenboskade 451, 's-Gravenhage

De Engelse Katholieken sinds het herstel der Hierarchie 1850-19501)
Het vertoon waarmee de herdenking van het herstel der hierarchie in Engeland en
Wales werd aangekondigd, voorbereid en uiteindelijk gevierd, werkt als vanzelf de
vraag los of de geestdrift waarvan het de uitdrukking was ook geheel was verantwoord.
Na lezing van deze waardig uitgegeven en interessant geïllustreerde verzameling
opstellen zal iedereen toegeven dat! hier inderdaad reden was voor enthousiasme.
Eerst als men ouder wordt, gaat men zijn ouders volledig waarderen; eerst als een
gemeenschap ouder wordt, gaat deze ten volle beseffen wat haar vaderen deden.
Geeft men dan met cither en symbaal uiting aan deze waardering en toont men met
geestdrift naar buiten zijn dankbaarheid voor de vruchten van het zwoegen en offeren
en strijden van het voorgeslacht - en langs deze weg gingen de Engelse katholieken
6) Lt. Adm. C.E.L. Helfrich: Mémoires (Amsterdam, 1950), 2 dln.
7) S.H. Hoogterp: Strijd om ons luchtruim (Den Haag, 1950).
1) The English Catholics 1850-1950. Essays to commemorate the centenary of the restoration
of the Hierarchy of England and Wales. Edited by the Right Rev. George Andrew Beck,
Co-adjutor Bishop of Brentwood. With a foreword by His Eminence Cardinal Griffin. - Burns
Oates, London 1950, 640 pp., 35 sh.
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christelijke plicht.
Met het herstel der hierarchie - onder zoveel verontwaardiging en zo vinnig
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protest, waarvan enkele gereproduceerde Punch-plaatjes de lezer nog even een
nasmaak geven - was nog geen slag gewonnen; de strijd begon toen pas, en het leger
was geenszins die homogene schaar die eerste vereiste is voor een blijvend succes.
De tegenstellingen onder de katholieken betroffen niet alleen afkomst, nationaliteit
en sociale positie (men denke hier vooral aan de doodarme Ieren naast de oude
katholieke Engelse families, meest in goede doen), maar ook de belevenis van het
katholiek-zijn zelf. De stroom bekeerlingen, waarvan Newman de grootste was en
Ward de meest agressieve, ontwikkelde een invloed op het katholieke denken en
doen, die vaak achterdocht opwekte bij die groepen die gedurende enige honderden
jaren het geloof intact hadden bewaard tegen de dure prijs van verbanning, vervolging,
achterstelling, enz. Een dergelijke heterogene samenstelling van het katholieke
volksdeel bracht vanzelfsprekend zijn aparte zielzorg-problemen mee, waarvan de
voornaamste wel was hoe de nood te verlichten van de talloze armen die, door de
honger uit eigen land verdreven, een onderkomen zochten in de achterbuurten van
de opkomende industriesteden. Daarnaast deed zich al onmiddellijk gevoelen de
noodzaak van eigen scholen, van allerlei scholen, van hoog tot laag. Geleidelijk aan
werden de tegenstellingen binnen het katholieke lichaam overwonnen; een
georganiseerde armenzorg kwam tot stand, maar niet dan na zware verliezen; het
school-probleem bleef een strijdveld tot op de dag van heden.
Van buiten uit kregen de katholieken te verwerken een scherpe aanval van een
hautaine 'wetenschap' en van een venijnig anti-papisme. Deze laatste was echter niet
zo gevaarlijk als men uit de felle polemiek over en weer soms zou opmaken; uit de
decenniën die vlak achter ons liggen herinneren we ons nog figuren als John Kensit
en Dr Coulton en we vinden het enigszins jammer dat er zo weinig van hun geslacht
over zijn: niets doet zoveel goed als te weten dat de vijand op de loer ligt. De botsing:
geloof-wetenschap, evenals trouwens de 'no popery' hetze, mogen we misschien
achter af wel een zegen noemen: zij hebben, ons Engelse katholieke schrijvers van
naam gegeven en tijdschriften van standing waarop iedere katholieke gemeenschap
trots zou mogen zijn (bv. The Dublin Review, The Month, The Tablet).
Veel gevaarlijker vijand was het materialisme dat gestaag het gehele Engelse leven
doortrok. Van de afgelopen honderd jaren schrijft father Hughes dat 'they were to
be years of a steady decline in purely intellectual power, in religious belief, in the
domination of the material by the spiritual, and years ulti-mately of great moral
disintegration' (p. 5). Een gevaarlijker vijand omdat hij niet voor de dag treedt met
de speer in de hand, maar zich voordoet als een nette vriend, die zijn mes verborgen
houdt. De ver- en scherpziende Newman, van wie deze vergelijking is, komt meerdere
malen terug op het gevaarlijke van deze niet erkende vijand: 'here I will not shrink
from uttering my firm conviction that it would be a gain to this country, were it
greatly more supersticious, more bigoted, more gloomy, more fierce in its religion,
than at present it shows itself to be. Not that I think the tempers of mind herein
implied desirable.... but I think them infinitely more desirable and more promising
than a heathen obduracy and a cold, self-sufficient, self-wise tranquillity' (Parochial
and Plain Sermons, Vol. I Sermon 24; vgl. Sermons preached on Various Occasions,
Sermon 9, The Idea of a University, Ch. 5).
In deze strijd hebben de Engelse katholieken hun leiders gehad; Wiseman, Manning,
Vaughan, Ullathorne en Hedley zijn bij iedere maatstaf groot. Schrijvers als Newman
(de grootste en in een klasse apart), de oude en jonge Ward,
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Gallway, en uit een later geslacht Benson, Goodier, Chapman, Chesterton, Belloc
en zovele anderen, oefenden en oefenen een invloed uit die zich uitstrekt tot buiten
de Kerk. Wie de verzameling essays leest zal verbaasd staan over het buiten alle
proportie grote aantal schrijvers. Toch onderschrijven wij hier graag de woorden van
Kardinaal Griffin, waar deze in zijn voorwoord spreekt van 'the lesser folk', die een
aandeel hadden in iedere overwinning dat alleen aan God bekend is. In geen geval
mogen we vergeten de kracht die er is uitgegaan van de trouw van de doodarme Ier,
van het bidden van de Claris in het hartje van London, het harde leven van de
karthuizer in het golvende land van Sussex en de eenzaamheid van de Carmelites in
de sombere verlatenheid van een Yorkshire 'moor'; van het zwoegen ook van de
priester, alleen in zijn kerkje, zonder school, zonder organisatie voor zijn schaarse
en wijd-verspreide parochianen, en deze levend onder een bevolking aanvankelijk
vijandig, nu - wat erger is - onverschillig of uit de hoogte neerziend. Het is met diepe
eerbied dat we hier de lezer wijzen op het heroïeke van onze eigen Nederlandse
priesters, die in de laatste jaren van de vorige eeuw en in het begin van deze, een
dorre, troosteloze statie in den vreemde verkozen boven een bloeiende troostrijke
thuis. Dit geslacht priesters is op een enkele uitzondering na nu gestorven, maar de
'Dutch Priest', die in Engeland de priesternood hielp lenigen, is een figuur die onze
eerbied afdwingt.
De prestaties der Engelse katholieken in de voorbije honderd jaren kunnen eerst
in hun volle omvang en beteekenis begrepen worden tegen de achtergrond van de
geweldige moeilijkheden waarmede zij te strijden hadden. Dat zij altijd zegevierend
uit de strijd traden, zou te mooi zijn. De meeste opstellen in deze bundel belichten
de behaalde overwinningen, maar een bezadigd en ingehouden inleidend hoofdstuk
van de gedegen historicus Hughes en een even rustig slotbetoog van de redacteur
Bisschop Beck doen duidelijk uitkomen dat statistieken en een macht van klinkende
namen alleen geen index zijn van vruchtbare katholiciteit. Het Engelse katholieke
leven was en is niet de Westminster Cathedral of Brompton Oratory, niet de Hyde
Park openlucht-spreker, niet het gezaghebbende weekblad The Tablet en ook niet
de beroemde bekeerling-romanschrijver; het is boven alles het innerlijk godsdienstig
leven van de katholiek, dat zich uit in katholiek denken en willen en doen en laten;
het is het 'ut sobrie et juste et pie vivamus in hoc saeculo' van St. Paulus. Het is op
dit terrein dat de gevaarlijkste aanval plaats greep en dit is het gebied dat nu veruit
de meeste zorgen baart. In een land dat 'has abandoned religious virtues as well as
the old enmities' (Shane Leslie in The Month, Jan. 1951) - en men leze de harde
woorden van dezelfde strekking van Hughes, pp. 13 en 35 - is infectiegevaar altijd
te duchten; leest men de opstellen met zorg, dan vindt men er een bevestiging van
wat vele priesters als een zeer zorgzame toestand in Engeland beschouwen. De nog
steeds niet geremde afval (leakage), het gemengde huwelijk, een geboorte-huwelijk
verhouding die uiterst precair ligt (in 1948 lag zij zelfs beneden de grens noodzakelijk
om numeriek op peil te blijven; vgl. pp. 593-4), tonen dat infectie optreedt en zich
verspreidt. Toch ligt het zorgwekkende eigenlijk nog dieper. Dat infectie kan optreden
wijst op een onderkomen, althans verzwakt weerstandsvermogen. Hier raken we het
diepste van het innerlijk godsdienstig leven van de Engelse katholiek; en hiermede
bedoelen we niet alleen noch voornamelijk de katholiek in London die geestelijk
betrekkelijk goed verzorgd is, maar vooral de katholiek in de provincies, in de kleinere
industriesteden en op het platteland. Een vergelijking met eigen land zal wel niet
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geïnterpreteerd worden als een teken van zelf-genoegzaamheid. God weet hoeveel
hier te doen is! Een eerste Vrijdag met bijna geen mensen in de H. Mis, een praktijk
van dagelijks Mis horen die feitelijk niet-bestaand moet worden genoemd, het geringe
aantal communicanten en de weinige bezoekers in een lof, en vooral een zeer matig
kerk-bezoek op Zondag (meerdere pastoors hebben mij verzekerd erg tevreden te
zijn met vijftig procent), dit alles steekt ongunstig af bij wat plaats vindt in ons eigen
land. Wij weten wel dat de moeilijkheden ginds zeer groot zijn: vaak geen school,
geen koor om de plechtigheden ook voor de natuurlijke mens enigszins aantrekkelijk
te maken, de grote afstanden, enz.; maar wat de priesters waarmede wij in contact
kwamen, menigmaal tot een zekere moedeloosheid deed neigen is dat het vuur niet
meer brandt, op zijn hoogst nog smeult. En dit schrijven zij toe voor een aanzienlijk
deel aan het heidense klimaat waarin de katholiek moet leven.
Het grote lichtpunt is en blijft o.i. dat er op het niveau der intellectuelen een
langzame penetratie plaats vindt van de katholieke gedachte. Hollis, Woodruff,
Greene, Knox, Dawson, Bruce Marshall, Martindale, Waugh, D'Arcy, Copleston
van vandaag, Bede Jarrett, Dom Me Cann, Thurston, Baring, Chesterton en Belloc
van gisteren (ofschoon Belloc nog in leven is) en zovele anderen zijn repraesentanten
van het katholicisme waar vele ontwikkelden, onverschillig van welke
levensbeschouwing, naar luisteren, en naar luisteren niet om te criticeren maar ook
om te leren. Men wachte zich er echter voor om naar deze groten het Katholicisme
in het Engeland van vandaag af te meten. De vijand heeft grote verwoestingen
aangericht op ander terrein: disintegration of morals (p. 610) heeft ook het katholieke
leven danig aangetast. 'Signs are not wanting, however, that the drift towards
materialism is at an end' (p 610), een hoopvol geluid van Bisschop Beck, waarover
wij ons verheugen.
Dr W. Peters S.J.

Hendrik Andriessen over muziek Wezen en waarde der muziek en
der muzikaliteit
Onlangs verscheen bij de Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Brussel, een boek, dat
voor elke muziekliefhebber een kostbaar bezit zal zijn. Ik bedoel het boek van Hendrik
Andriessen, dat onder de titel 'Over Muziek' keurig verzorgd werd uitgegeven en
voor f 5,90 te verkrijgen is.
Hendrik Andriessen is een prominente figuur in het Nederlandse muziekleven.
Groot organist en bekwaam paedagoog, is hij tevens een van onze beste en veelzijdigste componisten. Zijn in 1949 gecomponeerde suite voor viool en piano, welke
Zondag 4 Maart j.l. via Hilversum haar eerste radio-uitvoering heeft beleefd, toonde
nog eens op welk een bekwame wijze hij de continuïteit der muzikale traditie weet
te handhaven, zonder waardevolle inzichten der muzikale progressie te negeren.
Hendrik Andriessen, die Katholiek is, stamt uit een familie, waaruit reeds meerdere
belangrijke musici zijn gesproten; zo is de meester-pianist Willem Andriessen zijn
broer.

Intelligent en fijnzinnig essayïst
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Andriessen's boek bevat een 70-tal opstelletjes, die hij reeds eerder in het Haarlems
Dagblad publiceerde en die hij thans, geordend en gebundeld, aan een groter publiek
voorzet. Men moet hem hiervoor dankbaar zijn, want zijn beschouwingen verdienen,
door vorm en
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inhoud, een beter lot dan dat van de journalistieke eendagsvlieg. Zijn boek geeft ons
'de levende reflectie van een scheppend kunstenaar op zijn kunst in al haar facetten',
zoals het stofomslag terecht vermeldt. Subjectiviteit is hierdoor onvermijdelijk en
niet eens ongewenst. De schrijver toont zich hier als essayïst en een essay legt men
andere maatstaven aan dan aan een zgn. objectief-wetenschappelijk tractaat. Men
kan bovendien de vraag op werpen in hoeverre objectiviteit in aesthetische
waarde-oordelen wel mogelijk is, maar dat is een kwestie op zich.
De structuur van het boek en de bedoelingen van de schrijver met zijn stellingen,
geven er overigens wel eens aanleiding toe, dat de lezer, verschillende uitspraken
confronterend, op tegenspraken stuit, waarvan de schijnbaarheid eerst bij een volgend
opstel aan het licht komt. Meermalen komen de accenten, door Andriessen's originele
en paedagogiserende wijze van getuigen, met iets te veel klem hiér of dáár te liggen,
zodat men soms mét een duidelijke expositie aanvankelijk een lichtelijk-vertekend
beeld van de waarheid opneemt. Men kan zijn bundel dan ook het best beschouwen
als een soort van organisch geheel, in welks licht men de samenstellende delen, in
casu de diverse opstellen, moet bezien.
Andriessen hanteert op voortreffelijke wijze het betekenis volle en verstaanbare
woord. Hij schrijft boeiend en gevoelig over zijn vak, zonder loze lyriek, dikwijls
geestig, altijd intelligent, beheerst en wijs. Als een haas springt hij met grote en lichte
sprongen kris-kras door het overvolle veld der muziek, hier en daar even knabbelend
aan wat hem de moeite waard lijkt. En álles is de moeite waard: van Orlando di Lasso
tot Gershwin en van het strijkkwartet tot draaiorgels.
Het leveren van detail-kritiek is vanwege het grote aantal aangeroerde onderwerpen
enerzijds ondoenlijk, anderzijds ook ongewenst wanneer deze kritiek 's schrijvers
aesthetisch oordeel zou betreffen. Men stelt dan immers slechts de ene meestendeels
subjectieve mening in de plaats van de andere. Maar Andriessen zal de laatste zijn
om het erg te vinden, als men het met hem oneens moet zijn, omdat hij nadrukkelijk
het recht erkent van de individuele smaak en de persoonlijke vrijheid.

Carmen en de Lieder ohne worte
De schrijver steekt zijn muzikale voorliefdes niet onder stoelen of banken, hetgeen
men van een bewust-levend kunstenaar trouwens ook niet verwacht. Menig lezer zal
zich de ogen uitwrijven als hij Mendelssohn's bekende Lieder ohne Worte ziet
afgekraakt als geestloze en kinderachtig-sentimentele zoetigheden of als hij Brahms'
oeuvre het ziet afleggen tegen het overrompelende vuur van Bizet's Carmen.
Herhaaldelijk blijkt, hoezeer Andriessen b.v. de spontane en natuurkrachtige
muzikaliteit der Zuidelijke volken bewondert, zonder daarbij tot eenzijdige
verheerlijking en verguizing te vervallen. Men ondergaat zijn ondogmatische muzikale
waarderingen als een verfrissing. Hij keert zich daarbij zowel tegen een kil
rationalisme als tegen halfzachte mystiek en toont een diepe eerbied voor het mysterie
der muziek.
En passant spreekt hij over het 'liederlijk gebibber' van het cinema-orgel, deze
brulboei onzer moderne beschaving, zoals een karakteristiek luidde die ik eens ergens
las; hij verwerpt het uit voeren van oude compositie's met historische middelen en
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in de historische stijl, hetgeen hij een museumstandpunt noemt, lévende muziek
onwaardig; en hij poneert eenvoudige, maar zo dikwijls vergeten waarheden, b.v.
dat de waarde van een modern muziekwerk niet wordt bepaald door haar progressie,
dus door de mate waarin het aan de 'eis van de tijd' tegemoet komt, maar juist door
de mate
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waarin het zich boven de tijdsgeest weet te verheffen.

'Laat u niets verklaren'
Intussen brengt Andriessen zijn lezers op fijnzinnige en onmerkbaar-paedagogische
wijze begrip bij voor het muzikale phenomeen. Componisten en hun werken gaat hij
niet te lijf met een gewichtige apparatuur van kunstdefinitie's, stijlopvattingen of
artistieke principes, noch met een literaire uitstalkast van lyrische ontboezemingen
en uitroepteken-rhetoriek. Zijn enige geloofsbelijdenis is die van de natuurkracht en
de irrationaliteit der muziek. Hij tracht de inhoud van een bepaalde compositie niet
te 'bepalen' of te 'verklaren'. Hoogstens wil hij met behulp van karakteromschrijvingen,
door middel van vergelijkingen, iemand (voorzichtig) helpen bij het verkrijgen van
een gunstige gesteldheid tot luisteren. Muziek is in wezen immers een niet te
verwoorden natuurverschijnsel, dat zich in alle stijlen en vormen kan openbaren.
Haar mysterie hebben we moedig én deemoedig te aanvaarden. 'Wij kunnen een
bepaalde techniek analyseren, wij kunnen een stijl omschrijven en biografische
gegevens verwerken, maar wij blijven altijd op de stoep van het huis staan'. Want
een compositie is in werkelijkheid een muzikale eenheid, die groter is dan de som
van de te analyseren muzikale elementen: melodie, harmonie en ritme. Te trachten
de schakel tussen het karakter van een muziekwerk en deze elementen te verklaren
is vermetel werk, omdat het een verloochening inhoudt van de wezenlijke
geheimzinnigheid der muziek.
Aan de muziek-beluisteraars geeft Andriessen tenslotte de raad mee: '...laat U niets
verklaren en luister naar de nameloze schoonheid. Ieder ernstige muziekliefhebber
weet hoe moeilijk het is de bewustheid te verliezen ter wille van de ontvankelijkheid'.
Hiermede wil niets gezegd zijn ten nadele van de steun, die muziek-technische en
-theoretische kennis bij het beluisteren kunnen geven, het is slechts een waarschuwing
er niet in te verdrinken, omdat de geest boven de technische analyse staat. 'Wij,
Nederlanders, zijn onderzoekers, verificateurs en docenten', zegt Andriessen ergens.
Onze hang naar 'redelijke' begrenzing en intellectuele verantwoording dreigt steeds
levensgebieden aan te grijpen, die zulks qua wezen niet verdragen. De Nederlander
hoede zich ervoor, dat zijn intellectualisme de onbevangenheid niet smoort en het
muzikale hart niet doet verkillen, want de natuur staat boven de leer.

Volksaard en muziek
Verspreid over verschillende opstellen maakt Andriessen menige waardevolle
opmerking over het verband tussen muzikaliteit en volksaard, vooral met betrekking
tot de Hollanders en de Latijnen. Zo acht hij in de Nederlandse volksaard een
dispositie aanwezig, die voor het creeren, uitvoeren en genieten van symphonische
kunst van nature geschikt is. Onze beschouwende en overwegende aard waardeert
muziek, waarvoor het doorwerken der thema's kenmerkend is, waarin de
gedachtengang zich na een expositie der gegevens ontwikkelt, concentreert en
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definitief bestemt. Brede en hartstochtelijke gevoelsontladingen b.v. verdraagt de
verstandelijke Hollander beter, wanneer deze in geconcentreerde en vaste vormen
gestalte hebben gekregen.
De Spanjaarden en Italianen hebben deze dispositie niet, zij bezitten andere
geschiktheden die wij op onze beurt node missen. Zij mogen die zgn. diepte en ernst
der Noorderlingen ontberen, zij hebben de warmte en onbevangen spontaneïteit van
het hart. Zij mogen de zin voor symphonische constructies missen, zij hebben geen
rem voor de zang der menselijke ziel, zij kennen de zonnigheid der melodie en het
vleugelachtige gezang, dat het vuur van de hemel dwingt en aan
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ons overbrengt. Hun muzikaliteit is natuur, de onze cultuur. Ontaard hun muziek al
eens tot veruiterlijking en effectbejag, de onze slaat even gemakkelijk over tot dorre
constructiviteit en schriele baatzucht.
Het is de zangdrift en de gezonde natuurkracht der latijnse muzikaliteit, die
Andriessen's zuivere muziekliefde in verrukking brengen. Het zingen is immers het
levensbeginsel van de musicus. Het kan zich uiteen zowel in het bel canto der
menselijke stem als in het woordeloze zingen, het cantabile, van het instrument. De
schrijver is van oordeel, dat aan de orkestwerken van de meeste hedendaagse
componisten de primaire macht van de melodie ontbreekt, omdat men sinds lang het
zingen heeft verleerd.
Het is onmogelijk meer dan een vluchtige greep te doen uit de rijke inhoud van
Andriessen's boek. Steeds wordt de, door een recensent terloops aangeduide, selectie
uit een rijke inhoud bepaald door eigen belangstelling en andere, nog meer toevallige,
factoren. De lezer leze zelf hoe Andriessen schrijft over Bruckner, over Bizet's
Carmen, Verdi's Requiem en Debussy's Children's Corner, over de zangkunst, de
orkestdirigent en over oude dansvormen.
Andriessen moet een levenskunstenaar zijn; slechts zó iemand kan ons doen
beseffen hoe oneindig veel muziek er in het leven zit. Zijn boek zal een bevrijding
zijn voor hen, die hun muzikaliteit zien verdorren onder het plichtmatig mooi-vinden
van alle muziek die als 'goed' wordt aangediend. Een kostbaar boek.
André J.M. van Strijp

Boekbespreking
Godsdienst
Chan. E. OSTY, Les Evangiles Synoptiques, trad. nouvelle avec intr. et
notes. - Editions 'Siloë', Parijs; Edit. Universitaires, Brussel, 1950, 315
pp., ing. Fr. 75.
Chan. E. OSTY, Le Nouveau Testament, trad. nouvelle. - Editions 'Siloë',
Parijs; Edit. Universitaires, Brussel, 1950, 565 pp., ing. Fr. 75, geb. Fr.
95.
De vertalingen van het Nieuwe Testament door Kanunnik Osty, professor aan het
Institut Catholique te Parijs, trokken al dadelijk de aandacht door hun grote
verdiensten. Het merkwaardige is, dat zij voldoen aan twee fundamentele eisen, die
zelden samen verwezenlijkt worden: een zeer nauwgezette getrouwheid aan de
oorspronkelijke tekst en een vloeiende, sierlijke taal. Zodra men begint te lezen wordt
men getroffen door een indruk van directheid, spontaanheid, echtheid en leven, die
vele lezers niet denken te vinden in de Schriftuur. Men is nu eenmaal gewoon die
teksten vooral te kennen door de liturgie, waar ze met een soort onwerkelijk hieratisme
worden omgeven. Hier krijgen ze nieuw leven. Om de schitterende stijl van Kan.
Osty te waarderen is het voldoende zijn werk te vergelijken met de klassieke vertaling
van Crampon, waarin zovele uitdrukkingen voorkomen die in de omgang of de
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geschreven taal niet worden gebruikt en eenvoudig een transpositie zijn van de
grondtekst. De taal van Kan. Osty echter is het springlevend Frans, zoals het nu wordt
gesproken.
Een ander punt moet nog worden opgemerkt. In zijn inleiding zegt O. zoveel
mogelijk geprobeerd te hebben de eigen stijl van elke schrijver te eerbiedigen. Ook
hierin is hij geslaagd, vooral voor het evangelie van Marcus, waarvan hij de
levendigheid
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en het volkse karakter volmaakt heeft weergegeven.
Het tweede werk, dat heel het Nieuwe Testament bevat, heeft geen inleidingen,
alleen maar zeer bondige voetnoten! In de uitgave van de synoptische evangeliën
integendeel worden meer dan 50 bladzijden gewijd aan de vraag over het ontstaan
en de specifieke kenmerken der drie evangeliën. Hier voelt men weer hoe de auteur
de psychologie en de stijl van elke evangelist grondig heeft bestudeerd en zeer fijn
aangevoeld.
We menen dan ook zonder overdrijving te mogen zeggen dat deze vertalingen van
het Nieuwe Testament veruit de beste zijn die we tot nog toe in het Frans bezitten.
I. de la Potterie
Otto KARRER, Neues Testament üfoersetzt und erklart. - Verlag 'Ars
Sacra', J. Müller, München, 1950, 816 pp. en 2 kaarten, geb. DM 9.90.
De studie van de taal, de stijl en de gedachten van de Bijbel heeft de laatste decennia
een geweldige ontwikkeling genomen. Wij geloven, dat de H. Schrift door God
geïnspireerd is, d.w.z. dat de betekenis en de bedoeling van de oorspronkelijke tekst
het woord is van een mens uit die bepaalde tijd, en tevens, en wel voornamelijk van
God. Deze studie heeft dus op religieus en dogmatisch gebied de hoogste betekenis.
En al zijn er in ons land steeds meer leken - soms meer dan priesters - die zich
getrokken voelen tot de lezing van de Bijbel, toch blijft het voor de meesten
onmogelijk gebruik te maken van deze talloze bevindingen, verspreid als zij zijn in
velerlei wetenschappelijke werken van philologie, archeologie en exegese.
O. Karrer is er in geslaagd veel van dit alles de gewone leken bij te brengen in een
uiterst verzorgde en tevens zeer handige Duitse uitgave van het Nieuwe Testament.
De vertaling zelf is allereerst niet alleen in stijlvol Duits gesteld, maar tracht tevens
zo zuiver mogelijk de oorspronkelijke nuances te benaderen, zo nodig met enkele
korte toevoegingen tussen haakjes. Verder hebben wij de voetnoten, die bij de
moeilijkste auteurs als St. Jan en St. Paulus tot een echt kort, maar accuraat
commentaar uitgroeien. Niet alleen wordt daarin gewezen op de eigentijdse betekenis
van woorden uit de Griekse omgangstaal, maar tevens op de reële achtergrond van
het Oude Testament. De invloed immers van het Oude Testament op het Nieuwe is
dubbel. Met de vertaling van het O.T. in het Grieks voor de Joden uit de diaspora,
kreeg het Grieks, althans in hun milieu, heel eigen nuances, die men slechts van uit
het Hebreeuws achterhalen kan. Maar ook de inhoud van het N.T., als vervulling
van het O.T. wijst voortdurend naar die oude Hebreeuwse prophetiën en leringen.
Ook is men telkens verrast als men bij de lezing van deze vertaling, soms met een
enkel woord, op de resultaten van veel zoeken wordt gewezen. Alleen krijgt men
soms de indruk dat K. niet genoeg op de hoogte is van de buitenlandse wetenschap.
Dit zal ook wel te wijten zijn aan de na-oorlogse moeilijkheden om de nodige boeken
uit het buitenland te krijgen. De uitgave zelf, letter, bladspiegel en band zijn ook zeer
verzorgd. Dit alles maakt het werk tot een waardevol bezit. Tevens is het een
voorbeeld, dat ook elders met zeer veel vrucht moet worden nagevolgd.
P. Fransen
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P. Salvator PALMEN, O.F.M., Figuren uit het lijdensdrama. 2e druk.
- St. Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1951, 272 pp., Fr. 60.
Het werk, dat P. Palmen ons hier aanbiedt, is degelijk. Opvallend is echter de
overweldigende vloed van verwijzingen en noten in een vulgariserend
overwegingsboek. Waarom moet de auteur vrij algemeen aanvaarde interpretaties
in een noot rechtvaardigen (b.v. blz. 70 n. 20), of de ernst van het verhaal breken
met soms komische opmerkingen (bv. 142 n. 44)? Had hij de moed gehad zijn
belezenheid en persoonlijke détailstudie niet ten toon te spreiden, de zuivere lijn van
het verhaal en de vaak pakkende beschrijving zouden er ten zeerste bij gebaat zijn
geweest. Voor het overige mag dit werk in veel opzichten geplaatst worden naast de
bekende volksboeken van wijlen Kan. Van Tichelen. - P. Thans zegt in zijn voorwoord
dat we voor zo'n boek dankbaar moeten zijn.
Luc. Craye
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Roger POELMAN, Ouvrons la Bible. - Editions Universitaires, Parijs,
Brussel, 1950, 80 pp., Fr. 27.
In enkele zeer suggestieve lijnen wordt in dit boekje een leiddraad getrokken door
de gehele Bijbel. Verbonden door sobere doch rake opmerkingen worden de
voornaamste mijlpalen (p. 6) aangeduid der gewijde geschiedenis. Eén voor één
worden de boeken gekenschetst, en enkele plaatsen ter lezing aanbevolen. En niet
alleen ter vluchtige lezing, maar tevens als voorwerp van gelovig, biddend zich
verdiepen in het woord Gods.
Als onze katholieke intellectuelen zo de H. Schrift konden lezen, dan zou 'de H.
Geest hen op wachten aan de wending van een vers, om hun ziel te verlichten, hun
hoop in vreugde te bevestigen, en hun liefde te ontvlammen' (p. 39).
J. de Fraine
Ecclesia Docens Reeks: Humani Generis. Encycliek van Paus Pius XII
van 12 Augustus 1950. Over sommige valse meningen die de grondslagen
der katholieke leer dreigen te ondermijnen. Vertaald door F.A.J. van
NIMWEGEN C.ss.R. Hilversum. - N.V. Gooi & Sticht, 1951, 43 pp., f
1,20 en f 1,45.
De vertaler geeft slechts een korte inleiding en heeft helaas zijn plan niet kunnen
volvoeren, om in een aanhangsel stukken uit de handelingen van Pius XII bijeen te
brengen welke op punten van deze encycliek betrekking hebben. In deze inleiding
worden paralellen gesuggereerd tussen de in Humani-generis gesignaleerde dwalingen
en het modernisme, terwijl tevens ernstig gewaarschuwd wordt tegen misbruik van
dit schrijven tot integralistische verdachtmakerij.
P. Schoonenberg
P. Werner BULST S.J., Wir beten an. Eucharistische Andachten für
das Kirchenjahr - Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 1950 - 304 pp.,
DM 4.20.
Degenen, die steeds weer voor de moeilijkheid staan een aanbidding voor het
Allerheiligste te moeten leiden, heeft Pater Bulst wel een zeer uitzonderlijke dienst
bewezen met dit fijne gebedenboekje. De aanbidding van het Allerheiligste is hier
verweven met de geheimen van het Kerkelijk Jaar, zodat de innige verbondenheid
van het sacrament der sacramenten met de tijden en feesten van het Liturgisch Jaar
in de verschillende gebeden tot levende uitdrukking komt. Hoewel het boekje
geschreven is met het oog op de typisch-duitse 'Sakraments-andachten' - in de vorm
van een dialoog tussen voorbidden en antwoordende gemeenschap - kunnen de
gebeden ook zonder antwoord worden gebeden. Wij menen dan ook, dat dit boekje
welkom zal zijn bij hen, die vaak een aanbidding voor het Allerheiligste moeten
leiden. Zij zullen daarin nieuwe gedachten vinden. Ook zij, die herhaaldelijk voor
de taak staan aan hun gehoor een korte opwekking mee te geven, zullen in dit boekje
stof te over vinden. Druk en uitvoering zrjn zoals men die van een Duits
gebedenboekje maar kan verwachten.
S. Tr.
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Peter LIPPERT, S.J. Maria. Betrachtungen. - Verlag Ars Sacra, Josef
Müller, München, 1950, 104 pp., titelplaat, ing. DM. 4, geb. DM. 6,30.
De twee reeksen preken - over de zeven woorden en over de zeven smarten van Maria
- in dit boekje vervat, werden gehouden in het begin van de eerste wereldoorlog.
Naar stijl en structuur gelijken ze sterk op dat andere werk van de jonge Lippert: de
lijdenspreken, gebundeld onder de titel 'Unseres leidenden Herrn Reden und
Schweigen vor den Menschen'. Hier is nog niet die diepe harpklank in de gedachte,
nog niet die aangrijpende mensendeemis van de Lippert der latere jaren. Maar
zuiverder wellicht dan in enig ander werk, openbaart zich hier de kinderlijke,
eenvoudige en zo heldere ziel van deze schuwe en weemoedige mens. Alsof voor
hem een volkomen serene glimlach en een berusting zonder enige wrangheid slechts
aan de milde moederlijkheid en de hoge maagdelijkheid van Maria konden ontbloeien.
Bijzonder aanbevolen als Meimaandlectuur.
L. Monden
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Otto PIES, Im Herrn. Gebete im Geist des königlichen Priestertums. Herder, Freiburg i. Br., 1950, 600 pp., DM. 5,80.
Overal zoekt men naar vernieuwing van het gebedsleven, en dus ook van de
gebedenboeken. Het missaal is voor velen te strak van lijn, te sober en objectief van
inspiratie, althans voor een regelmatig en uitsluitend gebruik. O. Pies, een bekend
Duits Jezuiet geeft ons hier een gebedenboek dat, op een andere wijze dan het missaal,
teruggrijpt naar dezelfde grote thema's van ons religieus leven. Bidden is leven uit
ons geloof, en dus ook uit de voornaamste bronnen van dit geloof: de Schrift, de
symbola, de sacramenten, de liturgische Mysteries van het kerkelijk jaar, en de
navolging van de heiligen. Hiermede hebben wij de indeling van dit gebedenboek,
waarin vooral de heerlijkheid van God, zijn onzegbare tegemoetkoming in de
sacramenten in vreze en liefde worden beschouwd. In deze zin een waardevol boekje!
P. Fransen
Kan. G. COLRUYT, Het inwendig gebed van de Apostel. - E.H.L. Ardui,
Westmalle, 1950, 120 pp., Fr. 40.
Een geringe omvang heeft dit boekje maar een rijke inhoud. De zo veelvuldig
voorkomende tegenstelling in het leven van priester en lekenapostel tussen hun
bedrijvigheid en hun gebed vindt haar oplossing door deze beide te zien in hun juist
perspectief: het apostolaat als Gods eigen werking door de apostel, het gebed als het
openkomen voor dat bovennatuurlijk ingrijpen, niet van de gedachte noch van de
emotiviteit maar van de grond zelf der persoonlijkheid, daar waar men zich geeft.
Eerst wordt aldus gepeild naar het wezen van het apostolaat en van het zuiver
inwendig gebed, worden ook de bronnen van dit laatste aangetoond: de Eucharistie
en het woord Gods. Vervolgens wordt in een uitgebreid aanhangsel de beoefening
zelf van zulk zuiver gebed toegelicht: wie er mee beginnen mag en hoe hij het
aanleggen moet. - Het werkje is gegroeid, veronderstellen we, uit de geestelijke
voordrachten welke Kan. Colruyt geeft aan het Mechelse Groot Seminarie en werd
waarschijnlijk samengesteld door een oud-toehoorder. De helderheid van inzicht en
van uiteenzetting, de zakelijke en overtuigde toon getuigen van een rijke ervaring
op 't gebied van apostolaat en van leiding waarbij men de citaten van anderen bijna
hinderlijk vindt.
R. Leijs
Fr. M. Eugenius BOYLAN: Moeilijkheden bij het inwendig gebed,
vertaald door H. Reynen. - Foreholt, Voorhout, 1950, 200 pp., f 3,75.
Dit boekje is veeleer een poging om de individuele zielen te helpen bij het behandelen
van hun eigen moeilijkheden dan een wetenschappelijke, objectieve
gebedsbeschouwing. Op een rustige, zakelijke manier, geeft de schrijver een overzicht
van het gebedsleven en maakt ons warm voor het affectieve en eenvoudige gebed
waarover vooral P. Caussade S.J. zoveel prachtige dingen schreef.
We zouden het werk in twee delen kunnen verdelen, waarvan het eerste vooral de
ontwikkeling en moeilijkheden van het gebed beschrijft, terwijl het tweede deel
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ingaat op enkele fundamentele waarheden die ieder gebedsleven moeten dragen
(Geest van Kindschap; Vereenzelviging met Christus, God-met-ons enz.)
Voor wie naar dieper geestelijk leven streven een eenvoudige en goede wegwijzer.
J. de Rooy.
P. Aurelius MERTENS, O.F.M., Jeugdschaar in harde training. Retraite
voor grotere studenten. - St. Franciscus - Drukkerij, Mechelen, 1950, 208
pp., Fr. 45.
Schrijver geeft een aantal preken uit, zeer vlot geschreven en in een zeer volkse trant;
zij leveren stof voor een retraite en behandelen de grote waarheden: God, zonde,
eeuwigheid, roeping. Wij vrezen echter dat ze de religieuze diepgang missen, die
aan een retraite eigen zijn, ze lijken bijna meer op predikaties voor volksmissies.
Weliswaar is de opzet van de schrijver moeilijk, maar is het in zulke gevallen niet
verkieslijker alleen het beste uit te geven? Toch zullen priesters, die met het
predikambt belast zijn, er heel wat interessante stof in vinden.
P. Lenders
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Groot Gebedenboek - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1951, 1670 pp.,
prijzen f 17 - f 37.
In het jongste April-nummer maakten wij melding van de uitgave van het nieuwe
Spectrum-Missaal en onze lof gold vooral de keurige verzorging, alsook de perfectie
t.a.v. de Nederlandse tekst, de indeling etc.
Naast deze uitgave en hiermede a.h.w. één geheel vormend, verscheen thans
eveneens bij Het Spectrum het 'Groot Gebedenboek', dat qua uitvoering en verzorging
gelijkwaardig is aan het missaal, en tevens in een zeer reële behoefte voorziet. 'n
Door velen schier vergeten, door anderen wellicht nimmer gekende rijkdom wordt
a.h.w. uit het verleden vrij gemaakt en hier gepresenteerd in een bloemlezing van de
schoonste gebeden en psalmen van het Christendom. Waar de tegenwoordige mens
in de slavernij van de eigen technische progressies wordt neergehaald in de armoede
van een materialistische belangensfeer, biedt dit gebedenboek hem gelegenheid, deze
slavernij te doorbreken en weer op te gaan in de rijkdommen van het geestelijk leven.
Hier kan hij weer bidden met en zoals onze heilige Vaders, de kerkelijke schrijvers
en de vromen van alle eeuwen. Ook het gebruik van dit boek wordt vergemakkelijkt
door een zeer overzichtelijke indeling. Hier past een woord van dank aan de
samensteller en uitgever, omdat dit boek de vervulling betekent van een reeds lang
gekoesterd verlangen van velen.
Th.v.D.
Herman A. SCHMIDT S.J. Liturgie et langue vulgaire. Le problème de
la langue liturgique chez les premiers Réformateurs et au Concile de Trente.
Rome, 1950, 212 pp.
Het mag verwonderlijk heten, dat men in de actuele kwestie van de liturgische taal,
met name van de wenselijkheid om in de liturgie van Misoffer en sacramenten meer
plaats voor de volkstaal in te ruimen, zich tot dusver geen voldoende rekenschap
heeft gegeven van de betekenis van de uitspraken van het Concilie van Trente over
deze zaak, ja zelfs deze teksten niet zelden heeft misbruikt om een particuliere mening
te 'staven'. De heldere studie van P. Schmidt toont evident aan, hoezeer een goed
begrip van de Trentse beslissingen waardevol, zelfs onmisbaar is om ook de huidige
stromingen juist te waarderen. Intussen is dit niet de onmiddellijke opzet van de Schr.
Hij beoogt slechts een exacte uitleg der Concilieteksten. Hij toont aan, hoe van uit
de fundamentele tegenstelling tussen de Reformatoren, die de Mis en de sacramenten
slechts als prediking van het Woord zagen, en dus zonder meer volkstaal moesten
eisen, en de Vaders van het Concilie, die de Katholieke leer over de Mis als offerdaad
hadden te handhaven, waarvoor de volkstaal althans geen wezenlijke eis is, de
zorgvuldig genuanceerde uitspraken van het Concilie begrepen moeten worden. Wij
verwachten, dat dit onderzoek en de klare uiteenzetting van zijn resultaten als een
der belangrijkste bijdragen voor de wetenschappelijke waardering van de vraag der
liturgische volkstaal beschouwd zal worden.
P. Huizing
R.Th. BRUINEMAN O.P.: Geroepen tot priester? GGG. no. 654. Marienburg, 's Hertogenbosch, 1950, 35 pp.
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Een boekje over roeping voor ouders en opvoeders. Het is nog eens een herhaling
van wat men in de verschillende bestaande werkjes op dit gebied aantreft. Waar er
'nieuwe' beschouwingen aan toe worden gevoegd zijn dit meestal afdwalingen naar
gebieden die slechts in verwijderd verband met de roeping staan, (de natuurwet blz.
7 en 8; de inwendige stem en inwoning blz. 18 en 19 e.d.). Een uitdrukking als 'de
sfeer verpesten' (blz. 30) valt wel erg uit de toon. Overigens zal dit boekje zeker zijn
nut hebben.
J. de R.
Ida Friederike GOERRES, Die leibhaftige Kirche. Gespräch unter Laien.
- J. Knecht, Frankfurt am Main, 1950, XII-272 pp.
In November 1946 verscheen in een strijdvaardig jong katholiek tijdschrift 'Die
Frankfurter Hefte' een 'Brief over de Kerk' van deze reeds voor de oorlog bekende
schrijfster. Geladen met heilige verontwaardiging, wekte dit manifest, waarin vooral
de zeer preciese critiek aan
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de geestelijkheid opgemerkt werd, heel wat beroering. Zelfs Z.H. de Paus zag zich
genoodzaakt in een Kerstboodschap, als wij het nog goed voorhebben, te wijzen op
het goede recht, maar ook op de gevaren van wat intussen tot een stroming, of althans
een begin van verbittering was geworden.
Ondertussen zijn weer enkele jaren voorbij: de gemoederen zijn gestild. Ook in
Duitsland is het normale leven weer begonnen, en daarmee is de mogelijkheid
teruggekeerd tot 'n evenwichtig en genuanceerd oordeel. De schrijfster, die intussen
nog veel andere werkjes van waarde heeft gepubliceerd, kan met dezelfde heilige
ijver, maar zonder bitterheid of ongeduld, of eenzijdigheid ons de vruchten aanbieden
van haar eigen studie en verdieping.
Het onderwerp blijft de Kerk, de grote vraag tegenwoordig voor leek en priester.
In briefvorm beantwoordt ze nu vele moeilijkheden, en met de tact van een vrouw,
weet ze ook vanuit een dieper begrip van het geloof veel ressentiment, veel bitterheid
en onbegrip op te lossen, dat zelfs tot in katholieke milieu's is doorgedrongen, en bij
vele katholieken het 'Credo in sanctam ecclesiam' bezwaart of bemoeilijkt. Hier
volgen de behandelde thema's: De zichtbaarheid van de Kerk, haar leergezag en de
ontwikkeling van haar leer, de gronden van ons geloof, religie en moraal tegenover
het disciplinair en ethisch gezag van de Kerk, de diepere betekenis van de pracht van
haar verschijning, en tenslotte haar heiligheid. Het is een document van Europees
beleefd katholicisme, waaraan elke ontwikkelde leek zijn geloof zou moeten toetsen.
Wij wachten op de vrouw, die ons met dezelfde fijnzinnige taal, deze brieven zou
vertalen tot groter nut van onze Nederlandse gemeenschap. Slechts één storende fout
merkten wij er in op: Maxence Van der Meersch heet niet Maxime Vermeersch, en
is noch arts, noch Belg, maar een romanschrijver uit het Noorden van Frankrijk, die
zich echter wel eens met de geneeskunde inlaat!
P. Fransen
Mgr. Luigi CIVARDI, Handboek der Katholieke Actie. Nederl. vert.
naar de 11e uitg. van het Manuale di Azione Cattolica. - Vlaamse
Drukkerij, Leuven, 1950, 400 pp., Fr. 75.
Deze heruitgave is uiterst welkom: ze biedt ons de mogelijkheid door verdere studie
te onderzoeken hoe de leer over de Katholieke Actie onder Pius de XII evolueerde.
Schr. en inleider hebben deze evolutie goed aangegeven. Van belang is de nieuwe
definitie van de K.A. als 'medewerking der leken aan het hiërarchisch apostolaat
van de Kerk'. Katholieke Actie is dus geen 'deelname' meer aan dit apostolaat: deze
nuance laat grotere bewegingsvrijheid toe, zowel aan de kerkelijke Overheid als aan
de leken zelf. Zo laat deze definitie toe andere organisaties, die vroeger als
'hulpwerken' betiteld werden, als echte Katholieke Actie te erkennen. Het laat meteen
toe de al te stramme structuur van dit 'hierarchisch' apostolaat te versoepelen:
theoretisch gezien moet het apostolaat niet volgens de gradatie Paus, Bisschop,
Pastoor, als enige kerkelrjke structuur georganiseerd worden. De H. Stoel heeft
daarvoor al te dikwijls beroep gedaan op Regulieren om te weten dat dit
structuurschema niet overal en altijd geldig is. Immers de verdere uitbouw van de
K.A. heeft dit door verscheidene aanpassingen aan de concrete toestanden duidelijk
bewezen. Men kan zich afvragen of in de Kerk er wel mogelijkheid bestaat voor een
echt apostolaat dat niet hiërarchisch zou zijn.
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Mgr Civardi heeft zijn handboek slechts weinig kunnen omwerken: het geeft niet
ten volle de doctrine weer van Pius XII, en we menen dat zolang Schr. de 'Seculiere
Instituten' niet opneemt in zijn theoretische uiteenzetting, hij één van de meest
originele elementen van deze doctrine verwaarloost. Deze instituten door 'Provida
Mater Ecclesia' in 1947 goedgekeurd, zijn de bekroning van de K.A. en haar vitale
uitbouw op de beleving van het Evangelisch volmaaktheidsideaal, dat tot nog toe
uitsluitend in het kloosterleven canonisch erkend was. Over het aandeel en de
medewerking der kloosterlingen aan de K.A. en het bestendig karakter ervan had de
auteur volgens de richtlijnen van Pius XII ook nog een hoofdstuk kunnen bijvoegen.
Laten we hopen dat de XIIde uitgave
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van het 'Manuale di Azione Cattolica' volledig zal bewerkt worden volgens de leer
van Pius XII: Zijn richtlijnen betekenen voor de theologie van de Kerk en haar
apostolaat een ware vooruitgang.
J. Beyer
Dom. A. BEEKMAN O.S.B., Het leven van de heilige Benedictus in
het licht van zijn tijd. - Deutekom, Heilo, 1950, 209 pp., f 4,75 en f 5,95.
Feiten uit Sint Benedictus' leven zijn ons slechts spaarzaam bekend. Twee bronnen
leren ons zijn geestelijke gestalte kennen: 't tweede boek der Dialogen van Sint
Gregorius de Grote en de Regel van Benedictus, waarvan Dom Beekman aantoont
dat ze terecht aan de heilige zelf wordt toegeschreven. Schr. kiest zeer juist de regel
als bron voor zijn tekening van Benedictus tegen de achtergrond van de woelige 5e
en 6e eeuw, die hij met onze tijd vergelijkt. Hij schetst de heilige eerst in diens ernst
en discretio, daarna als man van gebed en als abt. De gebedsgeest van Benedictus
wordt ons gedemonstreerd in zijn voorschriften voor 't opus Dei, 't koorgebed, en in
de enkele aanwijzingen die hij geeft in dienst van een persoonlijke godverbondenheid
bij het uitvoeren daarvan. Dit leerzame boek wordt besloten door hoofdstukken over
de Abdij van Monte Casino, over Benedictus' orde in de Nederlanden en over
Benedictus in de kunst.
P. Schoonenberg
Christina de Wonderbare. Gedenkboek 1150-1950. Studiën en essais
onder leiding van P. CLERINX, C.ss.R., foto's van A. Thijs. - Bibliotheca
Alfonsiana, Leuven, 1950, 112 pp., Fr. 50.
De rijkdom van de geloofsbeleving in onze middeleeuwen is nog te weinig in détail
bekend. Bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de Limburgse
heilige, Christina de Wonderbare, werd een gedenkboek uitgegeven, waarin een
groep medewerkers uit België en Frankrijk trachten een diepere kijk te geven op
deze heilige, op haar tijd en haar omgeving. Ofschoon de bijdragen wel verschillend
in waarde, zijn de meeste toch degelijke studies. Deze fragmentarische belichtingen
van een wel zeer typische, middeleeuwse heilige, die in het wonderbare van de
mystiek en de paramystiek leefde, doen des te meer verlangen naar een definitieve,
deskundige biograaf. Als eerste kennismaking kan dit verzorgde gedenkboek zeker
reeds dienen.
P. Lenders
Zr Dr M. COSTANZA C.R.S.S.: Helden- en Heiligengestalten van het
Oude Polen. GGG. no. 652. - Marienburg, 's Hertogenbosch, 1951, 115
pp.
Deze beschrijving van een zevental grote Poolse figuren geeft tegelijkertijd enig
inzicht in de Poolse geschiedenis. We maken in dit boekje kennis met Dombrowa,
Casimir de Grote, Heiligen als: Adalbert van Praag, Bruno van Querfurt, Hedwig
e.a. Schetsen die meer historisch dan psychologisch geschreven zijn, maar deze
verzameling tot een boeiend geheel maken.
J. de R.
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Maisie Ward, The Saints in Pictures: St. Anthony of Egypt; - St.
Catherine of Siena; - St. Francis of Assisi; - St. Jerome. - Sheed and
Ward, Londen, 1950, 40 pp. (ieder deel), geïll., sh. 3/6 (ieder deel).
Elk dezer fraai uitgegeven boekjes bevat een korte heiligenbiografie, geillustreerd
door twaalf reproducties van schilderwerken, waarvan acht m wit-zwart, vier in kleur.
Als zodanig kan men dit een zeer bescheiden onderneming noemen en is ze dat ook,
- een eerste kennismaking met enkele grote heiligen, als men wil -. Toch zijn deze
kleine werkjes niet overhaast in elkaar gezet en lijken zs in niets op de zovele banale,
oppervlakkige devotiegeschriftjes. De kunstplaten zijn er niet 'pour les besoins de la
cause', geen goedbedoelde vulgarisatie; zij vormen op zichzelf een met smaak gekozen
en fijn verzorgde reeks. Zelfs de kleurreproducties, die natuurlijk het peil van
luxekunstuitgave niet bereiken, geven toch voldoening, de ene meer dan de andere,
al zal iemand, die de schilderijen van nabij zag, hier wellicht het wit-zwart verkiezen.
De biografieën zelf werden even origineel opgevat. Zo goed als onafhankelijk van
de il-
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lustraties, - slechts toevallig wordt hiernaar verwezen - laten zij het aan de persoonlijke
voorkeur over om lezen en kijken te combineren. Zeer kort gesteld geven zij nochtans
niet de indruk van gedrongen opsommingen. Enkele anecdoten stellen hier en daar
op rake manier een karaktertrek in het licht. Ook maakte een degelijke documentatie
het mogelijk om in enkele paragrafen een heel tijdsbeeld op te hangen. Wat echter
vooral aangenaam verrast, is de objectiviteit waarmede elke heilige ook als mens
wordt voorgesteld (Zo krijgt b.v. Hieronymus zijn deel: 'When he talks of fasting,
he became a little tedious, when he abuses marriage, he is intolerable.... p. 28).
Hierdoor verliest deze niets van zijn grootheid, een grootheid die, zoals telkens wordt
gesuggereerd, groeide uit- en zich aanpaste aan de nood van Kerk en tijd, zonder
daarom ook nu, voor ons, haar betekenis te verliezen. Dergelijke boekjes, klein maar
volmaakt, zijn het lezen en het kopen zeker waard. Vier volgende werden
aangekondigd; zij zullen met vreugde worden begroet.
A. Van Laere
Dom Laurentius ROOSENS, O.S.B., Lusthof van God. Een
geschiedkundige schets van de Karmel van Dendermonde, 1651-1951. Liturgisch Kunst-Apostolaat, Dendermonde, 1951, 80 pp., Fr. 25.
Deze historische schets is vlot geschreven en zal een doeltreffende uitwerking hebben
voor edelmoedige zielen die naar een ernstig en bezadigd contemplatief leven
verlangen. De enkele foto's van deze vlaamse Karmel geven duidelijk weer hoe mooi
de oude kloostergebouwen werden gemoderniseerd.
J.B.
P. GRAAFSMA, Wat de Katholieken leren. GGG. no. 450 - Marienburg,
's Hertogenbosch, 1950, 32 pp., f 0,25.
In een dertigtal bladzijden geeft dit brochuurtje een apologie in zakformaat, die
uiteraard niet diep gaat, maar zeer geschikt kan zijn om aan zoekenden als eerste
kennismaking met het geloof te geven.
J. de R.
P. Victoricus van der LUUR, O.F.M., De rijkdom van de aflaat - St.
Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1950, 148 pp., Fr. 40, f 3,20.
In een klare taal geeft S. eerst een zeer goede uiteenzetting van de Theologie der Af
laten; in een tweede deel bespreekt hij de practische voorwaarden, die de Kerk meestal
vereist om ze te verdienen. De auteur gaf er de voorkeur aan de meest gebruikelijke
aflaten aan te geven, i.p.v. de gewone systematische opgave te volgen: dat verhoogt
de aantrekkelijkheid en het nut van zijn uiteenzetting. Over het Jubileum hadden we
een meer uitvoerige studie gewenst.
J.B.

Wijsbegeerte, psychologie, sociologie
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Walter A. KAUFMANN, Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist.
- Princeton University Press. Princeton, New Jersey, 1950, 1408 pp.
Dit belangrijk Nietzsche-boek berust op een langdurig persoonlijk onderzoek van
het gehele oeuvre van Nietzsche. We durven niet te zeggen dat het helemaal objectief
is. De schrijver is er vooral op uit, om de Nietzsche-legende uit de weg te ruimen.
Hij bestrijdt de thesis van Bertrams Nietzsche: Versuch einer Mythologie, waarin
de denker van Sils- Maria wordt opgehemeld als de philosophische patroon van het
Nationaal-Socialisme, en die van Oehler, volgens welke Nietzsche's denken drie zeer
verschillende stadia heeft doorlopen: een materialistisch-biologisch onder de invloed
van Darwin, een tweede psychologisch-vrijzinnig onder de invloed van de Franse
18e eeuw, en tenslotte een periode van de 'Wille zur Macht'. Alhoewel Kaufmann
begint, met er op te wijzen, dat N. een afkeer had van het systematisch denken (hij
denkt in aphorismen) wil hij in heel zijn boek bewijzen, dat er een grote eenheid
bestaat in dit denken, van af de Geburt der tragödie tot aan Ecce Homo. Maar
vooral wil hij
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onze denker vrij pleiten van elke directe verantwoordelijkheid voor de uitspattingen
aan barbaarse machtslust, waaraan men zich heeft schuldig gemaakt. Wie Nietzsche
hiervoor als dekmantel heeft gekozen, heeft hem moedwillig slecht begrepen, en
heeft gehandeld tegen zijn authentieke denken in. Het wil ons voorkomen, dat met
deze bedoeling voor ogen, de schrijver zeer aanvechtbare stellingen van Nietzsche
al te zeer heeft verdoezeld. Alles wordt zo geïnterpreteerd, dat deze eenzame en
roeke-loze revolutionnair - in 't denken! - aanvaardbaar wordt gemaakt. Nietzsche
is, zo interpreteert Kaufmann, geen atheïst: hij is alleen maar een agnosticist; hij
heeft niet gestreden tegen de christelijke moraal, maar alleen tegen de burgerlijke
verworden vormen daarvan; zijn 'Wille zur Macht' had geen revolutionnaire betekenis:
deze theorie was alleen bedoeld, de mens bij te brengen, dat hij zichzelf, door de
strijd met zichzelf moet veredelen. Nietzsche is tenslotte 'n opvoeder. Ongelukkig
heeft hij zich op zulk een paradoxale, ergerende en niets ontziende wijze uitgedrukt,
dat de meesten hem verkeerd begrepen hebben. Zo tracht Kaufmann hem
aanvaardbaar, onschadelijk te maken. Maar meteen, dunkt ons, is hij het eigen pathos,
de diepe, menselijke maar ontzettende zin van de Nietzseaanse boodschap
voorbijgegaan. Nietzsche is de man, die zich zelf, in zover een mens dat kan, heeft
vergoddelijkt, met alle theoretische en practische consequenties van dien. De echte
Nietzsche vinden we veel beter getypeerd in het boek van Thibon: Nietzsche ou le
déclin de l'esprit, dat evenmin als dat van Kaufmann de edele, grootse trekken van
Nietzsche ontkent, maar veel dieper doordringt in de hopeloze tragedie van zijn
fundamentele dwaling. Blijft nochtans dat we hier te maken hebben met een
belangrijke bijdrage tot de Nietzsche literatuur.
F. De Raedemaeker
Paul SIWEK, Spinoza et le panthéisme religieux. - Desclée De Brouwer,
Parijs, 1950, 310 pp.
In het eerste deel van dit boek schetst de schrijver het leven van Spinoza, zijn
geestelijke ontwikkeling, de invloeden, die hij heeft ondergaan. Dit gedeelte geeft
het klassieke beeld van de hollandse philosoof en is gebaseerd op de beste
documentatie; het is daarbij zeer vlot en helder geschreven. Volgt een uiteraard
moeilijkere uiteenzetting van de leer van Spinoza over God en de godsdienst. Deze
is eveneens zeer helder, op het gevaar af, dat de lezer de diepere zin van het
Spinozisme op bepaalde punten ontgaat. - Tenzij hij dit systeem zeer goed kent, want
dan merkt hij wel dat de schrijver zeer nauwkeurig Spinoza's gedachte weergeeft.
Zeer duidelijk wordt aangetoond, dat het pantheïsme van Spinoza uitloopt op een
religiositeit zonder dogma en op een moraal zonder definitieve sanctie. Het laatste
deel van dit boek bevat een degelijke kritiek van het Spinozisme.. De willekeur van
de fundamentele beweringen, de daaruitvolgende contradicties, de onmogelijkheid
om a priori het eindige van het oneindige af te leiden, de innerlijke tegenstrijdigheid
van een ethiek, die de grootste zedelijke moraliteit betracht, maar het wezenlijk
verschil tussen goed en kwaad negeert: dit alles wordt de lezer op een duidelijke en
overtuigende wijze bijgebracht. Het feit dat dit reeds de tweede uitgave is, pleit voor
de waarde van dit boek.
F. De Raedemaeker

Streven. Jaargang 4

Jean ZAFIROPULO, L'Ecole éléate. - Les belles Lettres, Parijs, 1950,
304 blz.
Drie belangrijke philosophen, Parmenides, Zenoon van Elea en Melissos van Samos
vormen de zgn. 'eleatische' school, die behoort tot de vóórsokratische wijsbegeerte.
Het belang van Parmenides - de voornaamste van de drie - kan niet overschat worden.
Hij heeft een philosophische problematiek a.h.w. geschapen over het onveranderlijke
zijn en het veranderend phenomeen, die de Westerse philosophie tot op onze dagen
beheerst. Hij deed dit in een didactisch gedicht, dat voor het grootste en belangrijkst
gedeelte tot ons is gekomen. Zoals men weet draagt een van Platoons dialogen de
naam van Parmenides. De argumenten van Zenoon tegen de beweging, met name
het argument van Achilles die de schildpad niet kan inhalen, en van de pijl, die niet
van plaats kan veranderen, zijn
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iedereen bekend. Melissos, een vlootadmiraal van Samos, die de vloot van Perikles
versloeg, maar later op zijn beurt werd verslagen, treedt als philosoof minder op de
voorgrond, tenminste in de klassieke interpretatie van het eleatisme.
De Schr. van dit boek is zeker buitengewoon op de hoogte van de eleatische en
meer algemeen van de vóórsokratische overgebleven fragmenten en van de zeer
uitgebreide desbetreffende literatuur. Hij is dan ook op zijn best, wanneer hij in
technische bijzonderheden treedt. Ongelukkig heeft hij de leer zelf van de Eleaten
aan een zeer bedenkelijke interpretatiemethode onderworpen. Met een andere
verklaarder van de vóórsokratische wijsbegeerte, met name Burnet (Early Greek
Philosophy) is de schrijver de mening toegedaan: 1e. dat er maar één objectief,
waardevol denken kan bestaan, nl. het strict positief-wetenschappelijk denken, met
uitsluiting van elke metaphysische kennis (Dit heeft natuurlijk met het vóórsokratische
en met het Griekse denken in het algemeen niets te maken); 2e. dat de vóórsokratische
denkers, en vooral de Eleaten positief - wetenschappelijke geesten waren, die op
primitieve - Zafiropulo zegt: animistische wijze - de princiepen van de
natuurwetenschappen hebben ontdekt (het 'blijvende zijn' van Parmenides is niets
anders dan het behoud van de energie!); 3e. dat Aristoteles hiervan niets heeft
begrepen, en het Griekse denken heeft omgebogen in de richting van een steriele
metaphysiek, waardoor de wetenschappelijke inzichten van de Eleaten voor eeuwen
werden onderdrukt. Dit schema van de ontwikkeling der Griekse wijsbegeerte lijkt
ons te worden tegengesproken door de objectieve, onbevooroordeelde lezing van de
teksten. Uit het vóórsokratische denken kon niets anders groeien dan een
metaphysische synthese, waarmee door Platoon een aanvang werd gemaakt en die
door Aristoteles werd voltooid. Men zal met de positivistische instelling van de
schrijver terdege rekening moeten houden bij het lezen van dit overigens zeer
vakkundig werk.
F. De Raedemaeker
J. WATERINK, De Mens in het Bedrijf. Bedrijfspsychologie in de
practijk. - Wageningen, Gebr. Zomer & Keuning, 1950, 226 pp., geb. f
5,90.
De schrijver van het bekende boek 'Puberteit' en enige andere psychologische werken
leidt ons hier binnen in de speciale problematiek, waarvoor het bedrijfsleven de mens
stelt. Het is een verdienste van de schrijver, dat hij zich niet beperkt tot de techniek
van de personeelsselectie, maar dat hij de slagzin 'de ware man op de ware plaats' die veelal nog wordt opgevat als een meedogenloze selectie, waarbij de zwakkere
ten onder gaat - interpreteert in het voordeel van de mens.
Al te veel is tot nog toe in de werken over industriele psychologie de nadruk gelegd
op het economische rendement. Waterink heeft tevens en vooral oog voor het
rendement aan levensgeluk, zowel voor de werker zelf als voor zijn gezin.
In een tijd als de onze, waarin de industrialisatie steeds meer haar stempel op de
gemeenschap drukt, doet het goed een dergelijke gezaghebbende stem te horen. De
sociale liefde en gerechtigheid, waarvoor de strijd sedert 'Rerum novarum' is ingezet,
vinden hier van psychologisch- wetenschappelijke zijde een goede steun.
A. Schr.
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Fr. FLORIDUS VAN OIRSCHOT, Beknopte geschiedenis dear sociale
kwestie. Ontstaan en oplossingen. - Roermond, Romen en Zonen, 1951,
532 pp.
Om dit boek te schrijven moet de auteur heel wat werk hebben verzet, want zo heel
beknopt is zijn geschiedenis niet geworden, als men let op de omvang daarvan en
op de ruim 500 verwijzingen naar de vindplaatsen in de door hem aangehaalde
literatuur. Toch is de algemene indruk, die het bij mij heeft gewekt, niet bevredigend.
Het zeer brede plan, waarover de schr. zijn blik laat gaan: van de renaissancistische
'breuk' tot onze wet op de bedrijfsorganisatie (1950) toe, en evengoed over de
pauselijke encyclieken als over franse revolutie, marxisme, Lenin en Stalin, de Partij
van de Arbeid, enz., heeft hem genoopt tot talrijke uitspraken, die wel lapidair een
oordeel geven, maar die tamelijk simplistisch over allerlei schakeringen en achtergron
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den heenstappen. De hele voorstelling van zaken is nogal zwart-wit, wat de helderheid
wel ten goede mag komen, maar een juiste weergave van een werkelijkheid met veel
grijze tonen minder adequaat is. Het boek bezat enerzijds teveel materiaal om alleen
maar populariserend te kunnen heten, anderzijds is het in zijn materiaal-verzameling
en -verwerking te weinig kritisch om voor wetenschappelijk verantwoord te kunnen
doorgaan. In het appendix over de sociale wetgeving in Nederland staan gewichtige
dingen wel eens niet en wel eens fout. De gebruikers van het boek, dat zeker als
handleiding bij zelfstudie en op speciale cursussen van nut kan zijn - het brengt dan
toch maar veel materiaal in een vrij overzichtelijke rangschikking bij elkaar - zullen
er wel goed aan doen hun kritische zin bij de hand te houden. Ik zou de schr. een
tweede druk willen toewensen, waarin zou zijn geschrapt, bijgevoegd en bepaalde
waarden opnieuw geijkt.
J.v.d.V.
F. LAUWERS O.P., Inleiding tot de sociale wijsbegeerte. - H. Nelissen,
Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen, 1950, 252 pp., f 7,90 en Fr. 92.
A. DE SMET e.a., Ontkerstening en herkerstening van de arbeiders.
- H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen, 1950.
Van deze boekjes beide van Vlaamse kom-af, bevat het eerste een beknopte weergave
van de gemeenschapsleer. Het is blijkbaar niet bedoeld als een oorspronkelijke visie
op sociaal-wijsgerige problemen, maar als een beknopte uiteenzetting van de
traditionele, katholieke leer daaromtrent. In een consequent doorgevoerde driedeling
bespreekt de schr. - dit is zijn bijzondere verdienste - de behandelde stof telkens in
haar metaphysische, haar psychologische en haar ethische aspecten. Hij doet dit
zowel bij de algemene als bij de bijzondere gemeenschapsleer, welke laatste hier als
volgt is onderverdeeld: de familie, de vrije verenigingen (i.h.b. vakvereniging en
politieke partij), de standen, de natie (in de zin van volk), de staat en de internationale
gemeenschap.
De beknopte formuleringen zijn helder, maar laten aan volledigheid nog al eens
te wensen over, waarvan de telegram-achtige stijl en programachtige indelingen wel
de schuld dragen. Voor beginnelingen zou ik deze inleiding dan ook alleen willen
aanraden, als zij onder bekwame leiding studeren, die hen er attent op weet te maken,
dat er in dit boekje meer steekt en ook meer tussen de regels moet worden gelezen
dan wat er nu precies zwart op wit staat. Meer gevorderden zouden het goed als een
repetitieboek, als een pregnante leidraad voor verdere zelfstudie kunnen gebruiken.
Het tweede boekje heeft minder wetenschappelijke pretentie. Het behandelt een
speciaal probleem, dat hier wordt uiteengezet door een viertal schrijvers, die er
blijkbaar èn theoretisch èn praktisch mede in aanraking zrjn gekomen. De vier
opstellen, die eerst hebben gediend als lessen gedurende de Nationale Studieweek
van de (Belgische) Katholieke Werkliedenbonden in April 1950, spreken
achtereenvolgens over: de godsdienstige en zedelijke toestand in de Vlaamse
arbeidersstand, de oorzaken van de godsdienstige en zedelrjke vermindering aldaar,
de herkerstening van de arbeidersmassa, en de taak der arbeidersbeweging daarbij.
Zeker voor onze Vlaamse lezers boeiende lectuur, maar ook voor de Nederlanders,
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al liggen de verhoudingen hier dan ook, tengevolge van verschillen in de historie en
volksaard, wel wat anders in een ander sociologisch en religieus 'klimaat'.
Het zou niet ondienstig zijn naast dit boek, dat de Vlaamse en andere studies, die
de protestants-christelijke arbeiderswereld op haar godsdienstige aspecten en
problemen onderzoekt, een parallel werk te plaatsen aangaande de Katholieke
arbeiders in Nederland.
J.v.d.V.
Kan. Prof. V.L. HEYLEN, La base idéologique des services mutualistes.
- Vanmelle, Gent, z.j., 24 pp.
Deze korte brochure verdient aller aandacht. Bij het vraagstuk van de aanpassing en
hervorming van de mutualistische diensten in ons land, geeft de auteur eerst een
bondig his-
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torisch overzicht en handelt vervolgens over het wezen van de mutualiteit. Het
grondprinciep, waarvan de personalistische en familiale opvattingen de basis vormen,
wordt in een derde hoofdstukje geconfronteerd met de andere opvattingen: etatistische
structuur, parastatale instelling, beroeps-organisatie. Prof. Heylen verwerpt dan verder
elke vorm van unitarisme in onze mutualistische diensten niet enkel om religieuze
en morele maar ook om sociale en zelfs om gezond politieke redenen.
Om z'n klaarheid en degelijkheid bevelen wij dit werkje aan voor wie wil kennis
maken met de kern van het probleem zoals het thans gesteld wordt.
H. de Clercq

Literatuur en cultuurleven
Gerben COLMJON. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante
persoonlijkheid. Verlucht met foto's - N.V. Leidsche Uitg. Rijswijk, 1950,
241 pp., f 7,50.
Een boek van Colmjon is steeds de moeite van het lezen waard. Ik zeg 'de moeite',
want welke goede hoedanigheden Colmjon's werken bezitten - het zijn er vele verzorgd van stijl zijn ze niet bijster. Er ontbreekt aan Colmjon's geschriften een
zekere distinctie die toch bij de onderwerpen welke de auteur behandelt (en behandeld
heeft), gewenst én gevorderd mogen worden. Het is hier niet de plaats dit in den
brede te bespreken; het moge volstaan te verwijzen naar enige bladzijden waar
opvallende 'stijlloosheden' aangetroffen worden (zo blz. 78, 157, 229, 230).
Een andere onaangename eigenschap welke C's boeken aankleeft, toont zich in
de wijze waarop in een paar minder lieflijke woorden andermans werk af gemaakt
wordt. De heer C. houdt er van nogal eens 'Seitenhieben' uit te delen, hetgeen in een
wetenschappelijk werk als het onderhavige ten zeerste misplaatst is. Met een of ander
sterk epitheton zich van een serieus werk af te maken, is wat al te gemakkelijk. Men
leze b.v. (blz. 8) de qualificatie welke het werk van dr Van Mierlo ten deel valt
(betreffende diens aandeel in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden);
voorts hetgeen over Vondel (blz. 78) georakeld wordt; de termen 'mensen als' (blz.
93); welk predicaat Hooft krijgt toegewezen (blz. 154) etc.
Afgezien van deze minder fraaie uitlatingen en stijlslordigheden bevat het boek
van Colmjon vele interessante gegevens. Voor wat de letterkunde aangaat, moge
gewezen worden op: hoofdstuk II 'Jaren met Drost', waarin o.m. door C. aangaande
'de Pestilentie te Katwijk' de uiteindelijke oplossing gegeven is; - op hoofdstuk III
waaruit o.a. blijkt dat Bakhuizen's aandeel inzake de Gids heel wat groter en
beduidender geweest is dan de bestaande Letterkundige Handboeken doen vermoeden.
Dit gehele hoofdstuk is rijk aan belangrijke gegevens, evenzeer als het vierde waarin
Bakhuizen's invloed op en collaboratie met mej. Toussaint, alsook zijn persoonlijke
verhouding tot de schrijfster behandeld zijn.
In een korte bespreking is het niet doenlijk de rijke inhoud van Colmjon's boek te
releveren. De vruchten van schrijvers onderzoek en studie zijn niet weinige noch
schrale. Integendeel. Toch kan niet ontkend worden dat (vanaf B's buitenlands verblijf)
het boek minder levendig aandoet. Er blijft na lezing van C's werk een zekere
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onvoldaanheid den lezer bij. De laatste hoofdstukken missen de scherpe lijn en de
heldere klaarheid waarmede de persoon van Bakhuizen in de eerste helft van 't boek
getekend is. Speelt een grotere vertrouwdheid van de schrijver met B. als literator
hierbij een belangrijke factor? Ik weet het niet, doch zéker is dat, waar de literator
spreekt, Colmjon zijn beste bladzijden levert.
Joh. Heesterbeek
Käte HAMBURGER, Leo Tolstoï. Gestalt und Problem. - A.
Francke-Verlag, Bern, 1950, 192 pp., ing. Zw. Fr. 6,80, geb. Zw. Fr. 9,50.
De schrijfster stelt zich heel hoge eisen: van binnen uit wil zij de grote Rus
beschouwen, van dat standpunt uit alles van hem achterhalen en juist weergeven. En
Tolstoï wilde boven
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alles, beweert zij, waarheid en waarachtigheid.
In zijn eerste periode, die van Oorlog en Vrede (1864-1869) en van Anna
Karenina (1873-1877) bleef hij daaraan getrouw. Schrijvend en opvoedend bereikte
hij, in zijn oppervlakkige verbrokkeling en zijn diepere eenheid, het
gemeenschappelijk bestaan van velen. Maar daarna zocht hij een vastheid die bestand
zou zijn tegen dood en ondergang; hij klampte zich vast aan een nogal onwerkelijke
naastenliefde om Gods wil; het werd een conflict met de Landskerk en met de eigen
familie; hij kwam om, nadat hij uit zijn huis was weggevlucht.
Men kan de ware Tolstoï in de eerste of in de tweede periode zoeken; de schrijfster
betoogt echter: hij ligt in de eerste. Het is niet de quietistische metaphysicus der
latere jaren; het is eerder de positivistische didacticus uit vroegere tijd, degene die
de waarachtigheid wil nagaan van het zuiver-natuurlijk leven. Noem Tolstoï nooit
een religieus genie zoals Dostojewski, zie hem als een zeer scherpzinnig, zeer creatief
aangelegd waarnemer van het natuurlijk bestaan. En toen hij de begrenzing daarvan
wilde verbreken, werd hij onevenwichtig, onwerkelijk met zijn eisen van liefde en
gemeenschap, tenslotte onverzoenbaar.
Het is de grote verdienste van de schrijfster, dat zij onweerhoudbaar zoekend, haar
boek binnen een vaste methode hield en toch leesbaar. Want de gang van Tolstoï's
inwendig verloop staat scherp getekend. Beklemtoont zij echter niet te zeer diens
naturalisme, dat toch maar het eerste stadium kon zijn van een doorlopende
ontwikkeling? En vooral ignoreert ze niet de tijdgeest, Russisch en Europees,
waarvoor deze kunstenaar overgevoelig moet geweest zijn? Men kan, op dit werk,
veel commentaar geven, 't blijft echter, voor de Tolstoï-literatuur, een heel belangrijke
bijdrage.
Em. Janssen
P. Van DIJCK, De andere Gezelle (K. VI. H.U., verh. nr. 413). Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 48 pp., Fr. 25.
'De andere Gezelle' is, zo verklaart de auteur, 'de weemoedige'; want te uitsluitend
zou men de dichter-met-de-glimlach kennen. En doorheen levensperioden en oevre
raapt J. van Dijck verzen en strophen op, welke uiting geven aan die heel persoonlijke
weemoed.
Hij heeft gelijk; maar wij zien niet dat men de weemoed zozeer heeft miskend.
Verwart hij niet even de Gezelliaanse diep-innerlijke neerslachtigheid (een
karaktertrek, een romantisme, een ontgoocheling, een machteloosheid, een
hemelverlangen) met de moderne verscheurdheid, als zodanig bij de oudere kunstenaar
niet aanwezig? Wat daarvan ook zij, hij stelt zijn thesis te abstract-schematisch voor;
hij kent te weinig de ware levensgang en de werkelijk rijke ziel van de grote dichter;
onder de weemoedsverzen kiest en citeert hij, het meest op het uiterlijke af, nogal
lukraak.
Intussen wijst zulk een verhandeling er op, hoe weinig het ware Gezelle-beeld, in
onze traditie en cultuur, nog getekend werd en gekend is.
E.J.
Maurice LECAT, Maurice Maeterlinck et son oeuvre. 2e uitg., Dl 1. M. Lecat, Aug. Dansestraat 29, Ukkel, 1950, 454 pp.

Streven. Jaargang 4

Dit boek wordt het best aanbevolen door de schrijver ervan eerst voor te stellen.
De heer Maurice Lecat is doctor in de wis- en natuurkunde en scheikunde, en
Burgerlijk Mijningenieur. Hij was viermaal laureaat van de Akademie der
Wetenschappen (in 1911, '27, '30, '44), en is 'chercheur au Fonds de Recherche
Scientifique'. Vooral bekend als scheikundige om zijn belangrijke studies over de
azeotropie, en als wiskundige om zijn werken over de variatierekening en de
determinatieleer, hield Mr Lecat zich ook onledig met randwetenschappelijke
problemen als: 'L'intelligence des animaux. Insectes sociaux. Chevaux mathématicieus
et causeurs'. (1937). Ook politieke en morele vraagstukken werden door hem
behandeld: 'Probité politique et Nominations universitaires'. (1924), 'Is dienstweigering
gerechtvaardigd?' (1932), 'Tegen de oorlog'. (1933).
Op rijpere leeftijd ging deze universeel ontwikkelde man - die de om-
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vang van zijn kennis zelf omschreef in een lijvig boek met als titel: 'Pensées sur la
Science, sur la Guerre, et sur les Sujets les plus variés (dictionnaire des idées)' (1919)
- zich ook met letterkundige studiën bezighouden. Maeterlinck, de kleine denker, de
grote literator en de nog grotere nul als wetenschapsmens - zo ongeveer kunnen we
de mening van Mr Lecat over Maeterlinck samenvatten - werd de geliefkoosde auteur
van deze wis- en scheikundige.
Bovengenoemd boek bevat: 'Biographie - Oevres en ordre chronologique - Leurs
caractères généraux - Théâtre - Science - Philosophie: métaphysique, psychologie,
morale, politique'. Het is het eerste deel van een werk dat we zouden willen betitelen:
'Summa curiosa Maeterlinckiana': het is inderdaad een echte 'summa' van interessante
wetenswaardigheden, die weliswaar niet verwerkt werden tot een vloeiende, literaire
studie, maar misschien daarom juist hun oorspronkelijke pittigheid beter bewaarden.
M. Huybens
JANSSEN, Otger en Anno GALAMA, Uit de Romeinse Keizertijd.
(Collectanea Franciscana Neerlandica. 1-3) - L.C.G. Malmberg, Den
Bosch, 1951, 109 pp., f 6, bij int. f 5,40.
Collectanea Franciscana Neerlandica verrast ons met een drietal scripties over
klassieke onderwerpen. In de eerste effent Otger Janssen de baan voor een studie
van het Carmen Pascale de Salvatore, door overtuigend aan te tonen, dat het niet van
Claudianus, een heiden, is, tussen wiens werken het per ongeluk is terecht gekomen.
In de tweede werkt Anno Galama mee aan de rehabilitatie van keizer Claudius de
Eerste, in de derde oppert Otger Janssen de leuke mogelijkheid, dat Ovidius nooit
in Tomi of in ballingschap is geweest, maar rustig op zijn kamer in Rome z'n
droefgeestige verzen schreef en ze voordroeg onder de ogen van keizer Augustus.
Om aan deze abstracte mogelijkheid (waaraan schr. op blz. 18 weinig waarde schijnt
te hechten) enige kleur van waarschijnlijkheid te verlenen, had Janssen m.i. twee
gegevens aan moeten voeren. Ten eerste een bewijs van een bijzonder goede, meer
dan amicale verstandhouding tussen Augustus en Ovidius: want daardoor wordt die
fictie eerst levend. Ten tweede een Grieks voorbeeld van zulk een sterke fictie: want
de Romeinen plegen in de litteraire creatie niet hoog te worden aangeslagen.
Maar wat te zeggen van de belofte der Redactie, voortaan de Collectanea
Franciscana open te stellen voor opstellen van leraren over ieder profaan gebied?
Brengt dat geen verwarring in onze tijdschriftenwereld? Het is mogelijk, dat er bij
de R.K. leraren behoefte bestaat aan een orgaan als het Waalse 'Etudes Classiques'
(dat universeler is dan zijn titel); maar is het wel goed doenlijk, de Coll. Franc.,
bekend om kerkelijke publicaties, zozeer om te vormen met behoud van naam?
Wellicht zijn er andere mogelijkheden en zou b.v. het Vlaamse tijdschrift 'Nova et
Vetera' zich gelukkig prijzen, zijn lezerskring te kunnen vergroten met Nederland
en zijn medewerkerskring met zulke erudiete paters Franciscanen.
P.Cl. Beukers
Maisie WARD, Gilbert Keith Chesterton. Vert, door H. Reijnen. - Sheed
and Ward, Antwerpen, 1950, 504 pp., photo's geb. Fr. 195.
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Chesterton kent elke katholiek, althans bij naam. Enkelen hebben een of ander boek
van hem gelezen, en zijn gaan dwepen met of ook wrevelig geworden om zijn
paradoxen en typische Engelse humor, die wegens de Chestertoniaanse kwantiteit,
zelfs voor de Engelsen niet altijd vrij is gebleven van banaliteit. Weinigen echter
kennen zijn leven. De man is zelf nog de grootste paradox geworden van zijn tijd,
doordat hij in die tijd van velerlei extremismen een 'normaal mens' wilde worden,
en het met Gods genade ook geworden is.
Hij, die zo kon genieten van elk ding, omdat het precies was, wat God er van had
willen maken, heeft ook heel zijn leven gestreden en geschreven, opdat in deze tijd
van verwording, die hij met een prophetische blik reeds voor 14-18 aanwezig zag,
alles weer zijn rechte plaats zou krijgen. En zo zien wij de Ridder Gods alles weer
op zijn plaats stellen, en hierin het grootste avontuur van zijn leven doormaken, als
de Engelsman, die,
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uitgevaren om nieuwe werelden te ontdekken, met blijde verrassing merkte, dat hrj
Engeland zelf ontdekt had. Maar wat hij schreef, heeft hij zelf eerst gedaan. Niemand
hield zo van de dingen, als zij zijn, van bloemen en kinderen, van drank, sigaren en
gezelligheid, van werk, strijd en vriendschap, en, wat hij altijd als Gods grootste
geschenk achtte, van zijn eigen vrouw. Met een verbeten moed heeft hij de dikwijls
hopeloze strijd gestreden tegen zwendel en partijzucht in eigen land, tegen de politici
en vooral de 'Slavenhoudende Staat' die de kleine man ondanks socialisme en andere
ismen steeds meer verdrukte. Machtiger nog was zijn strijd tegen elke vorm van
ketterij, die hij zeer goed zag als de verarming, de eenzijdige beklemtoning van een
rijkere, alles omvattende waarheid. Daarom was Chesterton 'katholiek' vóór hij het
zelf goed wist, en was zijn toetreden tot de Katholieke Kerk, ondanks zware
beproevingen en angsten, toch weer een ontdekken van zijn eigen thuis. Wil Europa
weer gezond worden, weer 'normaal', dan moet het deze stem steeds meer beluisteren.
Op en top Engelsman, omdat God hem zo gemaakt had, werd hij door de
Voorzienigheid voorbeschikt als een echte profeet voor onze donkere tijd, en dit voor
heel de Katholiciteit.
P. Fransen
Dr G. Jo STEENBERGEN. Het landjuweel van de Rederykers
(Davidsfonds - Keurreeks nr. 44). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 226 pp.,
16 platen, ing. Fr. 50, geb. Fr. 70.
De auteur van dit boek had zich reeds sedert enige tijd verdienstelijk gemaakt door
de publicatie van verscheidene artikelen betreffende de rederijkerij. Hier volgt nu
een samenvattende studie, die het lezen overwaard is, en zowel de vakman als een
goed deel van het ruime publiek zal interesseren. Jo Steenbergen werpt lieel wat
nieuw licht op de naam en de zaak 'landjuweel', 'haagspel' enz. Vooral behandelt hij
uitvoerig het meest bekende, het schitterendste van alle landjuwelen, dat van
Antwerpen in 1561.
De opgave van de geraadpleegde literatuur en enkele plaatjes, geven aan dit
uitstekend wetenschappelijk vulgarisatiewerkje nog meer waarde.
J. Noë.
Em. Van HEMELDONCK, Regenboog der Kempen. III: Glans van het
verleden (Berk en Brem nr 11). - Lannoo, Tielt, 1950, 104 pp., 37
buitentekstpl., ing. Fr. 88, geb. Fr. 112.
Dit is het derde van deze zeer sympathieke, mooi met foto's verluchte boekjes, waarin
met Kempisch hart Kempische schoonheid wordt bezongen. Wie immers over de
ziel en het gelaat van een levenskrachtig volk schrijft zou dit zeer onvolledig doen,
als hij niet tevens aandacht schonk aan de misschien bescheiden maar toch altijd zeer
rechtstreekse uiting ervan in kunst en cultuur. Misschien zal de auteur eerder
uitmunten in de beschrijving van het gewone, dadelijk typerende voorkomen van
zijn geliefde Kempen en, waar het gaat om oude kunstschatten, zich de
onverkwikkelijke taak gesteld zien van een opsomming, die alleen als
wetenschappelijke catalogus werkelijk volledig kan zijn. Toch durft hij het aan, en
niet zonder liefde. Alleen reeds de foto's zijn de uitgave waard, al zou een aan luxe
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gewende fijnproever ze wellicht op groter formaat wensen. Naast de hier en daar
pittige evocaties (b.v. de dreef van Tongerlo), lijdt de tekst toch onder het nadeel
van een noodzakelijke bondigheid. Het opnoemen van de alom bewaarde
kostbaarheden wordt wat eentonig. In het daarmee samengaande waarde-oordeel kan
de Schrijver moeilijk een dieper esthetisch inzicht geven en moet zichzelf en zijn
lezers tevreden stellen met tamelijk bleke uitdrukkingen als 'meer dan gewone waarde',
'merkwaardig', 'mag gezien worden', 'haast onschatbaar' en vooral de dikwijls
terugkerende qualificatie 'verdienstelijk'. Dit mag ons niet verwonderen en zeker niet
ergeren, gezien de aard van dit werkje, dat ons zonder pretentie wordt aangeboden
door een liefhebber, maar dan ook een rasechte 'lief-hebber' van het Kempenland.
Daarom zal wie in delen I en II zeker zijn gading heeft gevonden, ook dit deel graag
ter hand nemen. Vooral voor een Kempenaar is dit korte kunstoverzicht zoniet 'haast
onschatbaar', dan toch meer dan 'verdienstelijk'.
A. Van Laere

Streven. Jaargang 4

220

Geschiedenis
Handboek voor Kerkgeschiedenis door een Seminarieleraar. - De Procure,
Brussel, s.d., 1950, 644 pp., geïll.
Een boek voor het middelbaar onderwijs en voor een ruim lezerspubliek. De auteur
heeft een brede belangstelling: zo geeft hij tamelijk uitvoerige en accurate
uiteenzettingen over de Katholieke Kerk in alle Katholieke landen en in alle missiën;
hij wijdt talrijke en interessante bladzijden aan het kerkelijk leven en de christelijke
kunst, aan liturgie en kloosterleven. Bijzonder geslaagd lijken ons de zeer talrijke
tekeningen van beroemde kerkelijke persoonlijkheden of van bekende monumenten
met een lange begeleidende noot. Tenslotte verhogen de 27 kaarten, de overzichten
na elk hoofdstuk, een lijst van de pausen en een personen- en zaakregister de
bruikbaarheid van dit handboek.
Een paar fouten ontsieren de tekst. De auteur stelt, vooral voor de eerste eeuwen,
feiten als zeker voor, die slechts op een vrome legende steunen: zo staan op de kaart
van Damascus de plaatsen aangegeven waar Paulus zich bekeerde en waar hij langs
de muur naar beneden werd gelaten; de verhalen over Sinte Caecilia en Sint Laurentius
zijn mooi, maar niet te bewijzen. Op de twee stadsplannen van Rome is het wegennet
niet in orde, en 'Quo Vadis' moet buiten de stad liggen. De Sociëteit van Jesus wordt
juist geschetst, maar uit het Spaanse woord 'Compania' moet men niet een militaire
geest voor de Orde afleiden. De bibliographie, die slechts vijftien, deels verouderde
werken, opgeeft, ware beter weggelaten. Deze kleine tekorten benadelen maar weinig
de degelijkheid van het boek.
De taal is keurig maar de spelling van vreemde woorden fantaisistisch: 'organizatie'
van 'katolieke sindicaten', 'krizissen' en 'exessen', enz.
M. Dierickx
Alfred WEBER, Kulturgeschichte als Kultursoziologie, 2e uitg. - Piper,
München, 1950, 479 pp., gek. DM 13,50, vollinnen DM 17.50.
Zoals Spengler en Toynbee stelt Weber zich de vraag: 'Wo befinden wir uns eigentlich
im Strom der Geschichte, nicht als einzelnes Volk, sondern als von diesem Strom
fortgetragene Menschheit? Was vollzieht dieser Strom mit uns?' (p. 17) Terwijl de
pessimistische Spengler en de christelijke Toynbee tal van cultuurkringen
onderscheiden, die een op elkaar gelijkende ontwikkeling hebben en dus een cyclische
geschiedopvatting huldigen, ziet deze Heidelbergse professor en socioloog de hele
menselijke geschiedenis als een doorlopende continue evolutie. De twee oostelijke
'Hochkulturen': De Chinese en de Indische, bleven ondanks overspoelingen van
vreemde volkeren, tot op onze dagen bestaan, de twee Westelijke: de Egyptische en
de Sumero-Akkadisch- Babylonische werden door invasies vernield; op hun puinen
ontstonden de Perzisch-Joodse en de Middellandse-Zee-cultuur; toen ook deze waren
verdwenen, kwamen de Byzantijns-Slavisch-Oosterse, de Mohammedaanse en de
Avondlandse. Een tweede kenmerk van deze indrukwekkende synthese is het
beklemtonen van het sociologische: vandaar ook de titel.
Het boek eindigt met de vaststelling dat de mens, sinds de atoombom op Hirosjima,
weer in angst leeft, zoals eens de primitieve mens, dat de nivellerende en
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desintegrerende civilisatie de hele wereld verovert, en dat het functionarisme en het
totalitarisme - waarop Gheorghiu in zijn 'Het 25e uur' zo pakkend heeft gewezen de moderne mens van zijn vrijheid dreigen te beroven. Weber ziet enkel redding in
een internationale verstandhouding en meent dat Europa een eerste-rangsrol te spelen
heeft in het scheppen van vrije actieve mensentypen.
De lezer heeft kunnen opmerken hoe deze cultuurvisie nieuwe horizonten opent
en onrechtstreeks vooral Spengler maar ook Toynbee terecht wijst en corrigeert.
Zoals op zijn twee voorgangers kan men ook op Weber betreffende talrijke problemen
gerechte critiek uitoefenen: het is immers onmogelijk dat één auteur de 6000 jaren
beschavingsgeschiedenis van het hele mensdom zou beheersen. Hier komt nog bij,
dat Weber op de godsdienst überhaupt geen juiste kijk heeft, van Jesus niets begrijpt
en over
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de Katholieke Kerk vele onjuistheden vertelt. Zijn oplossing van de huidige
cultuurcrisis is tenslotte arm, want zij mist elke diepe grondslag.
Al heeft het boek ook zwakke zijden, toch, om de vele interessante beschouwingen,
en als correctie op de veel gelezen Toynbee, is het leerrijk en boeiend.
M. Dierickx
Henri PIRENNE, Histoire de Belgique des origines à nos jours.
Iconografie door Fr. Schauwers en J. Paquet. Deel III: De la fin du régime
espagnol à la revolution belge. - La Renaissance du Livre, Brussel, 1950,
32 × 24, 534 pp., rijk geïll., 5 gekl. buitentekstplaten, geb. frs. 825.
Het magistraal werk van de grootmeester der Belgische historiografie is voldoende
bekend. De synthetische visie, de vloeiende causeurstijl, de krachtige bouw, de
meestal treffend juiste kijk, dit alles maakt het lezen van Pirennes 'Histoire de
Belgique' tot een waar genot. Al kan men hem hier en daar een té Belgicistische
voorstelling verwijten, of betreuren dat hij teveel de nadruk legt op het economische
en het sociale, iedereen zal toegeven dat de Gentse hoogleraar zijn vaderland een
uitvoerige geschiedenis heeft geschonken, zoals slechts zeer weinige volkeren er een
bezitten.
Het merkwaardige van deze groot in-quarto uitgave ligt in de rijke illustratie, die
bijna de helft van de bladspiegel inneemt. Er zijn talrijke schilderijen, gravures en
wandtapijten, meestal met historische taferelen, borst- en standbeelden van beroemde
persoonlijkheden, stadhuizen en belforten, paleizen en universiteitsgebouwen; ook
tal van kerken en glasramen, kazuifels en kruisbeelden, graftomben en -schriften.
Wij komen in onmiddellijk contact met de tijd door de oorspronkelijke documenten,
verdragen met de handtekeningen en zegels, gedenkpenningen en munten, spotprenten
en schotschriften, manifesten en aanplakbrieven. Aangezien de oorlogen zo dikwijls
dit land teisterden, worden ook geweren en kanonnen uit die tijd voorgesteld, militaire
costuums, lansvaantjes, een mooi gevest van een degen, talrijke vestingwerken en
veldslagen. Verder kan men hier een oud weefgetouw en een spinrokken vinden,
hoogovens en machinekamers, gekleurd porselein, fijn kant- en smeedwerk. Maar
ook voor het folkloristische hadden de illustratoren oog: een typische brievenbus,
een merkwaardige sleutel, een mooi versierde tabaksdoos, een oude olielamp, een
waaier in kleuren, een reusachtige toneelschoen, enz. Tenslotte komen de talrijke
kaarten en de grafische voorstellingen van de groei der bevolking de tekst zeer ten
goede.
Deze uiterst gevarieerde illustratie brengt de levenswijze en het milieu van die
eeuwen, de volksgebruiken en de hele cultuur aanschouwelijk in beeld. Wij mogen
gerust besluiten, dat de geschiedenis van België nu pas waarlijk leeft, en dat het
geniale werk van Pirenne nu eerst tot zijn volle recht komt.
M. Dierickx
Eduard HEMMERLE, Deutsche Geschichte. Von Bismarcks Entlassung
bis zum Ende Hitlers. 5e duizend. - Kösel, München, 1948, 566 blz., geb.
DM 15.80.
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Om het probleem Hitler te begrijpen moet men, zo meent de auteur, minstens 50, 60
jaar in de Duitse geschiedenis teruggrijpen. Bismarck is er niet in geslaagd een
gunstige verhouding tussen gezag en vrijheid te scheppen. Na zijn ontslag in 1890
trok keizer Wilhelm II alle verantwoordelijkheid aan zich, en konden de
eerste-ministers, die tegen hun zware taak niet waren opgewassen, Duitslands isolering
niet voorkomen; de oorlog van 1914-18 bracht het machtige keizerrijk ten val. De
Republiek van Weimar gaf echter evenmin een gezonde oplossing van de spanning
vrijheid - gezag: nu was de regering te zwak, en de bodem gunstig voor het tieren
van revolutionnaire bewegingen. Zo kon Hitler, die in de laatste vrije verkiezingen
40% der stemmen behaalde, het gezag veroveren. Er volgde een dictatuur zoals
Duitsland er nooit een gekend had, met als gevolg een catastrophe, eveneens enig in
de Duitse geschiedenis.
Terloops graaft de schrijver nog dieper naar de laatste gronden: de Duitse
verdeeldheid in vroegere eeuwen, de godsdienstige scheuring in de zestiende eeuw,
en 'Weniger als jedes andere Volk ist das deutsche in den letzten Jahrhunderten durch
gemeinsame Bindungen zusammengehalten
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worden' (p. 243). De ontbindingsphilosophieën, het materialisme, de ontkerstening
en tenslotte het fatum dat het militairistische Pruisen de leiding kreeg over een machtig
Duitsland, zijn de laatste redenen waarom een Hitler mogelrjk was.
Zijn oordeel over deze man is vernietigend: 'Hitler wollte mehr sein als Parteiführer,
mehr als Fürer seines Volkes. Er hielt sich für einen Propheten, mit übermenschlicher
Sendung' (p. 272); 'Hitler wollte den Krieg und zwar den Krieg mit der ganzen Welt'
(p. 398).
In het laatste hoofdstuk 'Wohin jetzt?' toont hij nog aan hoe alleen de principes
welke Pius XII in zijn eerste encycliek op 20 Oct. 1939 verkondigde, de grondslag
voor een gezonde staatsopvatting en voor de internationale vrede kunnen zijn.
Dit ongemeen spannend boek, in een bijna gepassioneerd te noemen stijl, en toch
met een zakelijke objectiviteit geschreven, werkt bevrijdend. Wie het probleem
Duitsland eens grondig wil bestuderen en het Duitse volk uit zijn naaste geschiedenis
leren kennen, kan moeilijk een betere gids vinden.
M. Dierickx
Lucianus CEYSSENS, O.F.M., Jansenistica. Studiën in verband met de
geschiedenis van het Jansenisme. - Sint Franciscus-drukkerij, Mechelen,
1950, 408 pp., gen. frs 200.
De auteur verdiept zich sinds 20, 25 jaar in het bestuderen van het Jansenisme en
mag naast Kan. A. De Meyer, L. Willaert S.J. en Dr Orcibal als een der beste kenners
van deze beweging gelden. Gezien de schaarse voorstudiën over dit onderwerp kan
er, zo meent de schrijver, van synthese vooralsnog geen sprake zijn. Daarom bundelt
hij hier vijf detailstudiën, waarvan de tweede en de vierde reeds in het Historisch
Tijdschrift tussen 1938 en 1941 verschenen en de derde in de Revue d'histoire
ecclésiastique in 1940.
De eerste studie, die bijna de helft van het boek beslaat, gaat over de allereerste
ontwikkeling van de strijd tegen Jansenius, van enige maanden vóór de publicatie
van de Augustinus in 1640 tot het einde van 1642: het is practisch een doorlopende
commentaar op 241 brieven van Jezuïeten, die nauw bij het ontbrande dispuut
betrokken waren. De volgende hoofdstukken handelen over 'De Leuvense deputatie
te Rome' (1677-1679)', 'L'ancienne université de Louvain et la Déclaration du clergé
de France' (1682), 'De rehabilitatie van Martinus Steyaert' (1684-1685) en 'Een
geheim genootschap ter bestrijding van het Jansenisme in België' in de jaren 1678
tot 1693.
De waarde van deze vijf studiën ligt ontegenzeggelijk in het feit dat zij bijna
uitsluitend op onuitgegeven documenten berusten. Gezien de talrijke uitvoerige
citaten, die in het eerste hoofdstuk meer plaats innemen dan de commentaar en die
soms in 't Latijn worden gedaan, is 't boek voor historici bestemd. Deze zullen er
veel gegevens over het nog steeds weinig bekende Jansenisme vinden, maar wellicht
betreuren dat de auteur in plaats van de eerste studie niet liever de brieven zelf heeft
gepubliceerd met een critische inleiding.
M. Dierickx
F.P.C. de KOCK, De Kerk en de Volksschool, Met talrijke foto's en
illustraties. - Meppel, M. Stenvert en Zoon, 1949, 468 pp.
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De schrijver van dit boek beantwoordt aan een meermalen geuit verlangen naar een
werk waarin van Katholieke zijde de historische ontwikkeling wordt geschetst van
het volksonderwijs, speciaal in Nederland. De Heer de Koek, die als deskundige op
dit gebied door verschillende publicaties reeds een goede naam had verworven, heeft
ook deze taak zeer goed volbracht. Hij geeft een boeiend overzicht van de gehele
ontwikkeling, vanaf de klooster- en kapittelscholen in de middeleeuwen tot aan onze
tijd van volledige emancipatie en gelijkstelling van ons Katholiek volksonderwijs.
Hij heeft hiermee tevens een belangrijk stuk werk verricht voor de aanvulling van
onze vaderlandse kerkgeschiedenis. Duidelijk toont hij aan dat het volksonderwijs
in de middeleeuwen van grotere betekenis was dan algemeen wordt beweerd; dat de
invloed van de reformatie op ons nationaal onderwijs eerder negatief is geweest; en
dat de schoolstrijd, die ons zulk een glorievolle overwinning heeft gebracht, werd
ingezet door de voorvechter van de Katholieke emancipatie G.J. Le
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Sage ten Broek. Gespannen leest men in dit boek de phasen van de schoolstrijd en
het taaie vasthouden van onze voormannen in de 19e en in het begin van de 20e
eeuw. De grote deskundigheid en belezenheid van de schrijver blijkt ook uit de zeer
uitgebreide literatuurlijst aan het einde van zijn werk. De Heer de Kock heeft ons
met dit boek een bijzondere aanwinst voor de literatuur van ons onderwijs geschonken;
moge het door vele belangstellenden worden gelezen.
A.J. Wessels

Romans
Paul LEBEAU, Johanna-Maria. - Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1950 298 pp., ledenprijs: ing. Fr. 65, geb. Fr. 80, buiten reeks: 110 en 135.
In dit eerder rijk en breedgeborsteld dan sterk gestructureerd en genuanceerd verhaal
tekent de auteur verschillende tegenstellingen in de schoot van één familie.
Geïncarneerd worden ze vooral in twee figuren: die van de vader, voor wie het leven
een strijd is tussen zijn innerlijke zwakheid en het brooddronken geweld dat door
zijn levenslust spontaan in hem wordt losgeslagen, en van zijn dochter, Johanna-Maria,
fijngevoelig en van nature aristocratisch, die uit een instinctmatige afkeer al het lage
vlucht.
Het ware zeker mogelijk geweest deze tegenstelling op te lossen in deemoed, die
de zwakke mens aanvaardt, hem beminnend ondanks en beschermend tegen het lage
in hem. De auteur echter kristalliseerde ze hier in de angst die het hele leven van
Johanna-Maria beheerst en zeker wel het hoofdelement is van deze roman. Niet
echter als een principieel thema dat de toestanden geweld aandoet: de kijk die men
hier heeft op het leven is te ruim-menselijk dan dat men het eigen leven van de
personages zou gaan verkrachten voor een abstractie.
Dit gegeven maakt het ook moeilijk Johanna-Maria als dé hoofdpersoon te zien.
Daarvoor is het leven in dit boek te weinig van haar uit gezien en gegroeid. Slechts
op het einde is dit zo. Het groeit echter uit de objectieve verhoudingen van de
personen, waaronder haar vader een duidelijke en haast even belangrijke rol krijgt
als zijzelf.
Ook in de uitwerking is de weelderigheid sterker dan de beheersing, zodat de taal
wel eens slordig aandoet en de stijl naar de gezellige verteltrant gaat.
Wat de bouw aan sterkte mist wordt echter vergoed door de ethisch gezonde sfeer
waarin het verhaal gedompeld is. Als een soort gulle levenspoezie doorstraalt het dit
geheel en overschaduwt zelfs het grondthema: de angst. Zij, misschien meer nog dan
de constructie, beheerst het ganse verhaal.
Voor volwassenen door zijn warme menselijkheid een weldoend en verrijkend
boek.
K. Heireman
Josef FEIKS, Der ewige Traum. - Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1950,
376 pp., geb. DM 14.40.
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Altijd dromen de mensen van een blijvende vrede op de wereld. Ondernemingen en
oorlogen beginnen ze met dat doel; daarna zouden nog slechts eendracht en welvaart
heersen! En telkens wordt het anders; het is als werd die bedriegelijke droom zelf
de aanleiding tot meer baldadigheid.
Het thema van de vrede en van de Godsstaat hield, in de naoorlogse jaren,
kunstenaars en denkers bezig. Wij denken aan Das heilige Experiment, door Fritz
Hochwälder, het bekende Jezuïetenstuk over Paraguay en de staat Gods; en heel
verwant daarmee zien we deze historische roman, te Wenen ontstaan in de jaren
1945-1948.
Hij verhaalt over het Engeland der zeventiende eeuw, waar koning Karei weldra
op het schavot zal sterven. Daar heeft de katholiek geworden Georges Calvert, de
eerste Lord van Baltimore, het plan opgevat in het nog jonge Amerika een vrede-staat
te stichten. Hij wordt echter omgebracht; daarna zullen zijn zonen Cecil en Leonard
de taak volvoeren waarvoor hun vader was gestorven. Een vredestaat komt echter
nimmer tot stand: Lord Baltimore was een der vele dragers van de eeuwige droom.
Bij het schrijven dacht Josef Feiks duidelijk aan onze tijd; vandaar zijn
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herhaaldelijk doorbrekende bewogenheid. Als geoefend toneelschrijver verdeelde
hij het verloop in grootse taferelen, telkens zorgvuldig en zelfs machtig uitgewerkt,
tezamen een imponerende constructie. Zo werd deze roman een dramatisch beeld
uit het verleden, een actuele les en bezinning, een weids geheel met veel spanning,
een diepgaand peilen met een ontgoochelende weemoed.
Em. Janssen
Em. Van HEMELDONCK, Kijkverdriet. - Lannoo, Tielt, 1950, 280 pp.,
ing. Fr. 82, geb. Fr. 108.
De schrijver bracht in dit boek drie verhalen samen: Christina, Annelise en Honorine,
waarvan het eerste wat zwakker en het derde wat sterker is dan het tweede. Maar
alle drie zijn ze hun schrijver waardig. De verhalen zijn gesitueerd in verschillende
tijdperken: de zestiende, de achttiende en de twintigste eeuw. Zij hebben echter
gemeen het thema van een vrouwenliefde die, behalve in Annelise, onvervuld blijft,
en ook daar niet stoorloos verloopt. Nog, en vooral, de licht-determinerende
achtergrond van het 'Kijkverdriet', een weerbarstig stuk heide en sompen, dat zich
door de mens niet beheersen laat.
Het is blijkbaar de bedoeling van de schrijver, aan te tonen hoe de grond op
geheimzinnige, onnaspeurbare wijze het levenslot van de mens beïnvloedt en bepaalt.
Hij slaagt hierin niet steeds even goed, maar in dit halve bereiken staat hij wellicht
het dichtst bij de werkelijkheid.
De Van Hemeldonck die dit boek schreef, kennen we uit zijn vroegere werken:
met meer vakkennis blijft hij dezelfde impressionistische, voorname romanticus.
Zijn taal, hoewel niet vlekkeloos, mag sierlijk genoemd worden, met soms een lichte
neiging naar het precieuze.
F. De Graeve
Gaston-Marie MARTENS, Paradijsvogels (Regenboogreeks, Premieboek).
- P. Vink, Antwerpen, 1950, 162 pp., geb. Fr. 45.
Een omwerking in verhaalvorm van het gelijknamig toneelstuk, dat stormenderhand
zijn plaats bij het Vlaamse publiek en zelfs op het wereldrépertoire veroverde. Het
verhaal levert een sprekend bewijs van de stelling, dat een uitstekend toneelthema
een pover romangegeven zijn kan, en een knap toneelschrijver een onbenullig
romancier. Maar al wie het stuk zag opvoeren - en wie zag dit niet? - zal met genoegen
enkele rake zetten terugvinden en er nog eens hartelijk om lachen. Een paar foto's,
vooral bedoeld om de wereldfaam van het toneelwerk te doen uitkomen, verluchten
dit prettig uitgegeven boek.
L.M.
I.M. Van ROMPAEY, De stille waters. Roman. (Regenboog-serie, nr 1).
- P. Vink, Antwerpen/ Amsterdam, z.j. (1950), 328 pp., geb. Fr. 95,
reeksprijs Fr. 65.
Jaak Verbist, een boerenzoon uit de Antwerpse Polder, wiens studies door de oorlog
onderbroken werden, wil als boer een leidende rol veroveren in de maatschappij.
Met koele berekening en heerszucht, zijn 'dictatorcomplex', brengt hij het inderdaad
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steeds verder. De keerzijde van deze eigenschappen is echter een ongebreidelde
hartstocht waarmee hij Elza, de jongere begaafde zuster van zijn vrouw, bemint.
Wanneer hij, op het ogenblik dat Elza zwanger is van haar tweede kind, gedwongen
wordt tot de keuze tussen haar en een nieuwe politieke triomf, overwint zijn
heerszucht, en drijft hij Elza in de dood.
Dit tragische gegeven was de talentvolle auteur wellicht te sterk: wat tot een
aangrijpend brok diep-menselijk leven had kunnen uitgroeien, wordt door een tekort
aan compositorisch vermogen en een teveel aan amplificatie tot bescheidener
proporties herleid. De auteur, blijkbaar zelf een vrouw, lijkt ons fijner de psyche der
vrouw dan die van de man ontleed te hebben. Stylistisch is het boek ongelijk: soms
wat zorgeloos, doorgaans vlot, zelden boven de goede middelmaat.
Alles samen verdient de auteur met deze roman - een debuut? - ruim crediet. Het
gegeven, hoewel in katholieke geest uitgewerkt, vergt voorbehoud.
E.E.
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Mededeling van de redactie
Katholicisme en geestelijke vrijheid
Het aanvankelijk aangekondigde extra-nummer 'Het Rooms Katholicisme' zal thans
in samenwerking met de Uitgeverij 'Het Spectrum' in boekvorm verschijnen en wel
met de titel: 'Katholicisme en geestelijke vrijheid'.
In tegenstelling tot onze aankondiging in het jongste Aprilnummer, doet het ons
genoegen onze lezers te kunnen mededelen, dat de verschijning van deze publicatie
ongeveer zal samenvallen met die van dit nummer.
Aangezien de omvang groter is dan aanvankelijk voorzien werd en tevens rekening
houdende met de sterk verhoogde papier- en drukkosten, zal de officiële verkoopprijs
voor Nederland f 3.90 en voor België 62 Fr. bedragen. Voor onze abonné's blijft tot
en met 31 Mei a.s. de gelegenheid open, dit boekwerk te bestellen tegen de
gereduceerde prijs van f 2.50 voor Nederland en 40 Fr. voor België. Ná deze datum
kan alleen tegen de officiële verkoopprijs worden besteld.
Bestellingen kunnen geschieden via de boekhandel en verder:
voor Nederland: door storting op girorekening 128352 t.n.v. Katholiek Cultureel
Tijdschrift Streven, Amsterdam;
voor België: door storting op Postch. Streven K.C.T., 884.67 Antwerpen, beide
met de vermelding: Voor extra-nummer.
De reeds bestelde en betaalde exemplaren worden tegen de oorspronkelijk
opgegeven prijs geleverd.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BEHR-SIGEL, E., Prière et sainteté dans l'Eglise russe (Coll. Russie et
Chrétienté, 5). - Editions du Cerf, Parijs, 1950, 184 pp., Fr. Fr. 360.
BOSCHVOGEL, F.R., Uw glanzende vlechten, Amarilla. (Davidsfonds.
Guldenreeks nr 386). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 227 pp., ing. Fr. 44, geb.
Fr. 60, leder Fr. 67.
BRAUN, F.M., O.P., Jezus, de Godmens. Een geschiedkundige onderzoeking
vertaald door P.J. Cools, O.P. - 't Groeit, Antwerpen; 'Helmond', Helmond,
1950, 220 pp., geb. Fr. 107.
BRILLENBURG-WURTH, Dr G., Het Christelijke Leven. - J.H. Kok, Kampen,
1951, 306 pp., f 7.90.
BULST, P. Werner, S.J., Wir beten an. Eucharistische Andachten für das
Kirchenjahr. - Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer, 1950, 304 pp., D.M. 4.20.
CASTELLA, Prof. Dr Gaston, De Geschiedenis van de Pausen. Nederl. vert.
door Piet van Veen. - afl. 3 en 4. J.J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik,
1950, In 20 afl. elk van 36 pp., per afl. f 2.75.
Christus in de godsdienstige vorming, Dl 2: Jaarboek 1950 Studiecentrum
voor godsdienstige vorming, Brussel. - Desclée De Brouwer, Brugge. 1950,
128 pp.
COSTANZA, Zr. Dr M., C.R.S.S., Helden en Heiligengestalten van het oude
Polen. - Geert Groote Genootschap, nr. 652, Den Bosch, 1951, 114 pp.
CROEGAERT, Kan. Dr August, Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Sacramenten
van de christelijke inwijding. - Liturgisch Kunstapostolaat, Sint-Andries, 1950,
2e druk, 452 pp., Fr. 150.
Cum clamore valido. Noodkreet van de goddelijke liefde. - Lannoo, Tielt,
1951, 322 pp., ing. Fr. 72, geb. Fr. 98.
DIEPENHORST, Mr I.A., Hoe bereiken wij de communisten met het
Evangelie? - J.H. Kok. Kampen, 1951, 48 pp., f 1.25.
DURIBREUX, Gaston, Het gouden zeil (Davidsfonds, Guldenreeks nr 385).
- Davidsfonds, Leuven, 1950, 240 pp., ing. Fr. 44, geb. Fr. 60, leder Fr. 67.
Ecclesia Docens. Humani Generis. Enc. van PAUS PIUS XII. - N.V. Gooi en
Sticht, Hilversum, 1951, 44 pp., f 1.20 en f 1.45.
ESCHER, Prof. Dr B.G., Grondslagen der Algemene Geologie. Wereldbibliotheek, Amsterdam, Antwerpen, 1951, 8ste druk, 442 pp.
FRANK-DUQUESNE, Albert, Ce qui 't attend après ta mort. - Editions
Franciscaines, Paris, 1950, 288 pp., Fr. Fr. 500.
FREINE, H.J., De, Spel der dwazen (Regenboogreeks nr 3). - P. Vink,
Antwerpen-Amsterdam, 1950, 231 pp., geb. Fr. 85.
GENICOT, Leopold, Les lignes de faîte du Moyen Age. Casterman, Doornik,
1951, XII-394 pp., Fr. 150.
GROENEWALD, A.H.J. Van, O.P., Verantwoording van het katholieke
geloof. - 't Groeit, Antwerpen; 'Helmond', Helmond, 1950, 140 pp., inig. Fr. 40,
geb. Fr. 56.
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Groot Gebedenboek. - (G.A. 6). Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1951, 1670
pp., f 17, f 19, f 25, etc.
GUARDINI, Romano, God. Uit het Duits door Beatrijs Van der Hallen. Lannoo, Tielt, 1951, 2e druk, 136 pp., ing. Fr. 45, geb. Fr. 70.
HUGHES, Philip., The Reformation in England I. The king's proceedings.
Hollis and Carter, London, 1951, 404 pp., 42 s.
JELSMA, S., M.S.C., Reformatorisch Protest. - F.W. De Koning, Laren, 1951,
35 pp., f 1.50.
JERROLD, Douglas., England, past, present and future. - J.M. Dent and
Sons, London, 1950, 341 pp., 10 s. 6 d.
JUST, Bela, Allegro barbaro, uit het Frans door F. Bonneure. - Lannoo, Tielt,
1951, 234 pp., ing. Fr. 72, geb. Fr. 98.
KAUFMANN, Walter A., Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist.
- Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1950, 408 pp.
KORN, Karl, Der gezähmte Mensch. - Schwann, Dusseldorf, 1949, 180 pp.,
geb. D.M. 5,80.
KüHNER, Hans, Vinzenz von Paul (Menschen der Kirche in Zeugnis und
Urkunde). Band X. - Benziger Verlag, Einsiedeln, Zürich, 1951, 271 pp.
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LAGERKVIST, Pär, Barabbas. vert, door Greta Baars-Jelgersma en Rolv.
Ravn. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1951, 148 pp., f 5.90.
LAMB, G.R., Roman Road - Sheed and Ward, London, New York, 1950, 125
pp.. 7/6 net.
LAVELLE, Louis, Traité des valeurs. T. 1, Théorie générale des valeurs. Presses Universitaires de France, Paris, 1951, 752 pp.
LEEUWEN, Dr P.W. van, S.C.J., Het paulinische voorrecht. - Ernest van
Aelst, Maastricht, Vroenshoven, 1951, 132 pp.
LEPPER, Dr J.L.M., De, De Godsdienst der Romeinen (Serie: De Godsdiensten
der mensheid). - Dl VI. - J.J. Romen en Zn, Roermond, 1950, 216 pp., f 8.50
en f 10, bij int f 7.65 en f 9.
LINDEMANS, Leo, Proeve van een objectieve talentelling in het Brusselse
(K.V.H.U. Verh. nr 414). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1951, 91 pp.,
Fr. 25.
LUBBERINK, W., Onze samenleving. P. Noordhoff, Groningen, 1951, 188
pp., f 3.90.
MALTHA, Dr A.H., O.P., en Lr. R.W. THUYS O.P., Katholieke Dogmatiek.
- J.J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1951, 1026 pp., f 16.75.
MANDE, Hendrik, Een boekje van drie staten. Bloemlezing.... door B. Spaapen
Bloemen van 'Ons Geestelijk Erf', N.R. nr 4). - Lannoo, Tielt, 1951, 80 pp., Fr.
42.
MARTENS, Gaston-Marie, Paradijsvogels (Regenboogreeks, Priemieboek).
- P. Vink, Antwerpen, 1950, 162 pp., geb. Fr. 45.
MERTENS, Aurelius, O.F.M., Jeugdschaar in harde training. Retraite voor
grotere studenten. - St. Franciscus-Drukker, Mechelen, 1950, 208 pp., Fr. 45.
Monumenta Christiana, 2de Reeks. Geschriften uit de Middeleeuwen en uit
de nieuwe Tijd. Dl. 1: Hrotsvitha van Gandersheim Leesdrama's, vert. door
Dr H.J.E. ENDEPOLS. Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1950, 163 pp., geb. f
8,50, bij int. f 7,50.
MUNCK, Monda De, Mattie (Davidsfonds. Guldenreeks nr 387). - Davidsfonds,
Leuven, 1950, 312 pp., ing. Fr. 48, geb. Fr. 64, leder Fr. 71.
NAAYKENS, Dr B., M.S.C., Liefde en barmhartigheid. De zending van
zuster Jozefa Menèndez. - Desclée De Brouwer, Brugge-Amsterdam, 1950, 2e
druk, 225 pp., Fr. 66, geb. Fr. 85.
O'BRIEN, John A., The Road to Damascus. Dl II. Where I found Christ. W.H. Allen, London, 1950, 340 pp., 10 s. 6 d.
OIRSCHOT, Fr. Floridus van, Beknopte geschiedenis der sociale kwestie. J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1950, 532 pp.
OUWENDIJK, J.J., Joseph, vader van Jesus. - Sheed and Ward, Antwerpen,
1950, 2e uitg., XII-296 pp., ing. Fr. 125, geb. Fr. 150.
PALMEN, Salvator, O.F.M., Figuren uit het lijdensdrama. - St.
Franciscus-Drukkery, Mechelen, 1951, 2e druk, 272 pp., Fr. 60.
POUND, Roscoe, New Paths of the Law (First Lectures in the Roscoe Pound
Lectureship series). - The University of Nebrasca Press, 1950, 76 pp.
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PREMM, Matthias, Katholische Glaubens Kunde, Band I: 'Gott der
einwesentliche und dreipersönliche Schöpfer des Alls. - Herder, Wien, 1951,
588 pp.
PRESSER, Dr J., Napoleon. Historie en legende. - Elsevier, Amsterdam,
Brussel, 1950, 596 pp., geb. Fr. 200.
ROOSENS, Laurentius, O.S.B., Lusthof van God. Liturgisch Kunstapostolaat,
Abdij Dendermonde, 1951, 80 pp., Fr. 25.
RUESTOW, Alexander, Ortsbestimmung der Gegenwart. Band I: Ursprung
der Herrschaft. - E. Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich, 1950, 360 pp., Zw. Fr.
ing. 15, geb. Zw. Fr. 18.
SCHILDER, Dr K., Christus in zijn lijden. Dl II. Christus in den doorgang
van zijn lijden. - J.H. Kok, Kampen, 1950, 2e herz. druk, 618 pp., f 13.75.
SERAPHIM, Metropolit, Die Ostkirche (Sammlung Völkerglaube). - W.
Spemann Verlag, Stuttgart, 1950, 340 pp., ing. DM. 8.10, geb. DM. 10.80.
SIWEK, Paul, Spinoza et le panthéisme religieux. - Desclée De Brouwer,
Parijs, 1950, 310 pp.
SIZOO, Dr A., Geschiedenis der oud-christelijke Latijnse Letterkunde.
(Volksuniversiteits Bibliotheek nr 31). - De Erven F. Bohn, Haarlem, 1951, 241
pp., f 3.90.
SOENENS, Jacques, Epigrammes et quatrains (Les Maîtres de Demain nr 8).
- Jos. Vermaut, Kortrijk-Brussel, 1948, 70 pp.
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SOROKIN, Pitirim A., Social Philosophies Age of Crisis. - The Beacon Press,
Boston, (Mass.), 1950, XII-345 pp., S. 4.
SOROKIN, Pitirim A., De crisis onzer eeuw, uit Engels. - N. Kluwer, Deventer,
1950, XII-264 pp., f 11.50.
STEENBERGEN, Or G. Jo, Het landjuweel van de rederijkers (Davidsfonds.
Keurreeks nr 44). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 16 platen, ing. Fr. 50, geb. Fr.
70.
STRACKE, D.A., S.J., Volksslaap en ontwaken. - Vonksteen Langemark,
1951, 161 pp., Fr. 64.
STREUVELS, Stijn, Op de Vlaamsche binnenwateren. Boekversiering van
Karel Noppe. - 't Leieschip, Kortrijk, 1951, 2e 160 pp., geïll., Fr. 120.
TRALBAUT, Mark Edo, De Antwerpse 'Meester Constbeldthouwer' Michiel
der de Voort de Oude (1667-1737), zijn leven en werken (Verh. de K. Vl.
Ac. voor Wetensch. Lett. en Schone Kunsten van België, K. 5). - Paleis der
Academiën Brussel; Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1949, 580 pp., 210
afbeeldingen, ing. Fr. 290, geb. Fr. 340.
TEIRLINCK, Herman, Mijnheer Serjanszoon. Johan Doxa. - Uitg. Elsevier,
Amsterdam, Brussel, 1951, 280 pp., f 4.90.
VALENTIN, Veit, Völker - Männer - Ideen. 2 dln. - G. Kiepenheuer, Keulen,
Berlijn; ;A. de Langhe, Amsterdam, 1950, IV-543 en VI-882 pp., linnen f 17.50
per deel.
VEN, Prof Dr J.F.H.M. van der., Schaduwen van het modernisme. - Paul Brand,
Bussum, 1951, 162 pp., f 6.90.
WIT, C. De, La statuaire de Tell El Amarna. Editions 'Erasme', Brussel;
Standaard- Boekhandel, Antwerpen, 1950, 55 pp., Fr. 85.
ZAFIROPULO, Jean, L 'école éléate. - Les Belles Lettres, Paris, 1950, 304 pp.
ZEISSIE, Dr Hans, Neuer Geschichts und Kulturatlas der Urzeit zur
Gegenwart. - Atlantik-Verlag, Frankfurt a. M., 1950, 26 × 19 cm, 138 pp., geb.
DM. 8.90.
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[1951, nummer 9]
Alexis Carrel en de mens
IN 1935 verscheen de eerste uitgave van een boek dat de schrijver, Alexis Carrel
met een slag wereldberoemd maakte. Het heette: L'homme cet inconnu. In het
voorwoord schreef Carrel: 'Degene, die dit boek heeft geschreven is geen philosoof.
Hij is maar een man van de wetenschap. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd in
de laboratoria door met de studie van de levende wezens. En een ander deel in de
wijde wereld met het bekijken van de mensen, om te proberen ze te begrijpen. Hij
heeft de pretentie niet de dingen te kennen, die liggen buiten het domein van de
wetenschappelijke observatie'.
En nochtans behandelde Carrel in dit ophefmakend boek vele dingen, waarvan
men over het algemeen aanneemt, dat ze liggen buiten het bereik van het
wetenschappelijk onderzoek in de gewone betekenis van dit woord. Hij sprak over
de verhouding van stof en lichaam tot de geest, maar vooral, hij gaf richtlijnen voor
een 'reconstruction de l'homme', paedagogische voorschriften, een ethiek, die niets
zouden ontlenen aan de steeds onzekere wijsgerige systemen, maar geheel gebaseerd
zouden zijn op de wonderbare macht van de wetenschap.
Het boek berustte dus tenslotte op een misverstand. Want het is toch wel zeker,
dat de wetenschappelijke observatie als dusdanig, ook wanneer zij wordt toegepast
op de mens als individueel en sociaal wezen, uit zichzelf geen ethische richtlijnen
kan opleveren. De wetenschap zegt wat is, wat er gebeuren zal, indien men dit of dat
element van het beschouwde proces in- of uitschakelt, hoe men moet handelen, indien
men een bepaald doel wil bereiken. Indien men....: de wetenschappelijke voorschriften
zijn dus op zichzelf steeds voorwaardelijk. Over het doel zelf, b.v. over het laatste
doel, over de zin van het leven, dus over een ware 'reconstruction de l'homme' kan
de wetenschap als dusdanig ons niets verklaren: haar doelstelling en haar methoden
zijn daartoe niet geëigend.
Carrel moet dus wel in zijn L'homme cet inconnu ondershands philosophische,
ethische en zelfs religieuze begrippen en beschouwingen hebben binnengehaald.
Maar het boek was zulk een meesterlijke, hogere vulgarisatie van allerlei anatomische,
physiologische, psychologische, sociologische wetenswaardigheden, het getuigde
van zoveel gezond verstand en trad zo onbevangen en met zulk een ontwapenende
zelfverzekerdheid op de lezer toe, dat weinigen er aan dachten, de
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geneesheer-bioloog te vragen naar zijn identiteitspapieren als moralist.
In katholieke kringen werd L'homme cet inconnu, alhoewel niet zonder voorbehoud
toch gunstig ontvangen. Carrel genoot een onbetwist gezag op wetenschappelijk
gebied. Als bioloog had hij zich voornamelijk toegelegd op de studie van de
phenomenen, welke zich voordoen in weefsels die uit een levend organisme worden
weggenomen en in een kweekvloeistof enige tijd kunstmatig in leven worden
gehouden. Zijn experimenten op dit gebied hadden in wetenschappelijke milieus
veel belangstelling gewekt. Deze geleerde was nu een der meest gezaghebbenden
dergenen, die met het antigodsdienstig positivisme van het negentiende eeuws
scientisme hadden gebroken en de religieuze waarden weer als de belangrijkste en
de diepste van het menselijk bestaan aanvaardden. Wel scheen hij opzettelijk elke
erkenning van een geopenbaarde godsdienst te vermijden, zelfs scheen hij de
onsterfelijkheid van de ziel te ontkennen, maar er klonk toch in dit boek een echo
van de 'anima naturaliter christiana', een gezond aanvoelen van de natuurlijke
waarheden die door het Christendom worden verondersteld. Tegen de hoofdstelling
van het boek kon men overigens weinig inbrengen. Carrel beweerde tenslotte alleen,
dat de wetenschappen van de dode stof, met name de physische wetenschap, in de
laatste decenniën een buitengewoon snelle en vruchtbare ontwikkeling hadden
doorgemaakt, maar dat de wetenschap van de mens jammerlijk was ten achter
gebleven. Hierdoor is voor onze beschaving een gevaarlijke toestand ontstaan. Terwijl
immers de uitwendige middelen waarover de mens beschikt steeds volmaakter,
doeltreffender en ook gevaarlijker worden, blijkt de mens zelf biologisch en
psychologisch verzwakt te zijn en onbekwaam om de toenemende last van zijn eigen
beschaving te dragen. Vandaar de noodzakelijkheid om de wetenschappen aangaande
de mens, voornamelijk de biologie, te stimuleren. Vandaar ook het tamelijk utopistisch
voorstel, om de ontwikkeling van de cultuur toe te vertrouwen aan een internationale
staf van geleerden en specialisten in de 'menselijke wetenschappen'. De ethische en
de godsdienstige onderzoekingen over de hele wereld doorgevoerd zouden een
belangrijk deel vormen van deze wetenschappelijke arbeid.
De sympathie van de katholieken voor Carrel nam nog toe na de publicatie van
zijn intieme geschriften, waaruit bleek dat hij gedurende zijn laatste levensjaren een
merkwaardige godsdienstige verdieping had gekend. Ook het posthume boekje La
Prière, waarin Carrel a.h.w. wetenschappelijk de invloed van het gebed op het
psychologisch leven ontleedde, werd met bijval ontvangen. Maar het meest katholieke
werk dat hij schreef, was wel Le Voyage de Lourdes, een strict objectief en
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aangrijpend relaas van een wonderbare genezing te Lourdes, door Carrel zelf
vastgesteld. In de aanzienlijke literatuur over Lourdes is dit getuigenis een der meest
overtuigende.
De weduwe van Dr Alexis Carrel - hij stierf in 1944 - heeft onlangs een posthuum
werk van haar man uitgegeven: Reflexions sur la conduite de la vie, waarin de
schrijver zijn wetenschappelijke ethiek heeft uitgewerkt. Ook dit boek kan in hoge
mate de goedkeuring van de katholieke denker wegdragen. Uitdrukkelijker nog dan
in L'homme cet inconnu wordt hier de nadruk gelegd op de dringende
noodzakelijkheid, om de morele en religieuze waarden in onze bedreigde cultuur in
ere te herstellen. Een echt katholiek boek is het echter niet, en we zouden hier zowel
de kerngezonde gedachten ervan als de tekorten willen onderstrepen.
De centrale stelling van dit soort moderne ethica is, dat de mens evengoed als alle
andere louter stoffelijke of levende wezens, onderworpen is aan bepaalde wetten en
dat hij deze wetten niet kan over-treden zonder zichzelf ten gronde te richten, zodat
het bijgevolg van het grootste belang is deze wetten te kennen en hun toepassingen
op al de concrete omstandigheden van het menselijk bestaan. Waar het existentialisme
de vrijheid van de mens benadrukt en dikwijls overslaat tot een theorie van de absolute
vrije zelfbeschikking, beklemtoont Carrel de grenzen van die vrijheid, de natuurwetten
of levenswetten, die men niet kiezen kan maar moet aanvaarden, omdat ze ons met
ons wezen zelf zijn gegeven.
Dit posthume werk van Carrel is tenslotte een teruggrijpen naar de klassieke
natuurwet, die was en blijft gebaseerd op de objectieve waarneming van het menselijk
gedrag en op de wetenschappelijke en philosophische beschouwing van het wezen
zelf van de mens. Carrel onderscheidt drie fundamentele wetten: de mens, zoals elk
wezen, wil zichzelf in stand houden; de mens als specifiek wezen wil zich
voortplanten; in de mens wil de geest zichzelf steeds verder ontwikkelen, niet alleen
door de speculatieve kennis maar ook en vooral door de hogere vormen van het
gevoel, door de kunst, de morele zedelijke vervolmaking, de godsdienstige strevingen.
Deze driedubbele norm van de 'conduite de la vie' luidt: bevordert dit mijn bestaan,
is dit heilzaam voor de gezonde ontwikkeling van het ras, is dit geschikt tot
ontwikkeling van mijn geestelijk leven? Het zal niet altijd gemakkelijk zijn een
handeling zo te richten, dat ze aan de drie criteria tezamen zal voldoen, maar in geval
van conflict moet het hoogste, de geest, de doorslag geven.
Het is opvallend, hoe betreffende de inhoud van de natuurwet Carrel overeenstemt
met St Thomas. 'Dezelfde orde, die in de natuurlijke
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neigingen gevonden wordt, zegt de Aquinaat, moet ook gevonden worden in de
voorschriften van de natuurwet. Op de eerste plaats is er in de mens een neiging naar
het goede dat zijn natuur vereist; en deze neiging heeft hij gemeen met alle
zelfstandigheden. Iedere zelfstandigheid immers heeft een natuurlijke neiging om te
blijven zoals ze van nature is. Overeenkomstig die neiging behoren die voorschriften
tot de natuurwet, die dienen voor het behoud van het menselijk leven, of om het
tegenovergestelde tegen te gaan. Op de tweede plaats is er in de mens een neiging
tot meer bijzondere goederen, welke volgt uit zijn natuur voor zover deze met de
dieren overeenstemt. Overeenkomstig deze neiging behoren die voorschriften tot de
natuurwet, welke de natuur aan alle dieren heeft ingegeven, zoals de vereniging van
man en vrouw, de opvoeding der kinderen, en dergelijke. Op de derde plaats is er in
de mens een neiging naar het goede, dat volgt uit de redelijke natuur, die de mens
eigen is. Hierdoor heeft de mens een natuurlijke neiging om de waarheid omtrent
God te kennen, en in gemeenschap met anderen samen te leven. Overeenkomstig die
neiging behoren die voorschriften tot de natuurwet, die daarop betrekking hebben,
b.v. dat hij de onwetendheid vlucht, dat hij degenen, met wie hij samenleeft, geen
onrecht aandoet, en dergelijke, die daarmede in verband staan' (Summa Theologica,
Ia IIae, qu. 94, a, 2, c.).
De 'wetenschappelijke' levenswetten van Carrel komen dus, wat hun inhoud betreft
wonderwel overeen met de thomistische philosophie.
Waar Carrel echter afwijkt van het thomisme, dat is in zijn fundering van de
natuurwet. De algemeen menselijke ervaring volstaat om de natuurwet te ontdekken,
maar ons verstand zoekt verder, en wel naar het waarom van de verplichtingen, die
de natuurwet ons oplegt. Voor St Thomas kan de laatste grond van de absolute
verplichting niet worden gevonden in de menselijke natuur op zichzelf beschouwd,
maar slechts in haar afhankelijkheid van een absoluut wezen, van een eeuwige wet,
van God. 'Het blijkt, zegt St Thomas, dat de natuurwet niets anders is dan een
deelhebben van het redelijk schepsel aan de eeuwige wet' (Ibid. qu. 91, a, 2, c.). Wat
de mens tenslotte in en door de natuurwet verplicht, is de goddelijke, absolute wet,
en zo alleen wordt de absolute verplichting van de natuurwet voor ons verstand
verantwoord.
Maar dit veronderstelt een philosophie van de mens, een inzicht in zijn wezen, in
zijn bestemming en zijn betekenis in de totaliteit van het zijnde. Carrel echter wil
van philosophie niets weten; hij wil de mens benaderen uitsluitend met
'wetenschappelijke' middelen. Hij meent alle menselijke problemen te kunnen oplossen
met de methoden van het
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wetenschappelijk en meer bepaald van het biologisch onderzoek; en hij heeft niet
gezien, dat hij door het stellen van zijn natuurwet de perken van het wetenschappelijk
onderzoek reeds ver heeft overschreden, dat hij het gebied van de philosophie van
de mens heeft betreden, waarheen hij niet geleid werd door de wetenschappelijke
methode, maar door een impliciet spiritualistisch realisme, dat in feite het traditioneel
christelijk denken benadert. We zeggen: benadert, want het christelijk denken zal
nooit genoegen nemen met het philosophisch agnosticisme en relativisme dat de
levenswijsheid van Carrel vertroebelt en hem verplicht om - waar hij zich dan toch
onvermijdelijk voor metaphysische problemen ziet geplaatst - zijn toevlucht te nemen
tot quasiwetenschappelijke en totaal ontoereikende argumenten.
Carrel heeft niets dan minachting over voor het wijsgerig denken. Hij meent, dat
de 'wetten van het leven' wetenschappelijk kunnen worden vastgesteld en dat deze
wetenschappelijke wetten 'een veel groter gezag bezitten dan de philosophische en
zelfs religieuze moraal' (blz. 119). 'De wijsgerige beginselen, zo schrijft hij elders,
zijn onvolledig en zullen steeds onvolledig zijn; zij drukken alleen de vooroordelen
uit van één mens!' (blz. 269). Onder de elf methoden, die ons een duidelijk inzicht
moeten geven in de wetten van het leven, luidt de zevende als volgt: 'De
philosophische beginselen door wetenschappelijke begrippen en princiepen vervangen'
(blz. 274). Deze minachting voor het wijsgerig denken hoeft ons niet te verwonderen
bij iemand, die enormiteiten schrijft als de volgende: 'Descartes en de philosofen van
de 18de eeuw dachten ook, dat niets in het verstand binnendringt tenzij langs de
zintuigen' (blz. 196)1). De contradictie in het denken van Carrel bestaat hierin, dat hij
stellingen aanvaardt, welke alleen langs philosophische weg kunnen worden bewezen,
terwijl hij elke philosophie verwerpt. 'Wetenschappelijk' staat het voor hem vast dat
er geen geestelijke realiteit bestaat tenzij in het lichaam. 'Ons lichaam, zo schrijft hij,
bestaat uit weefsels, bloed en geest' (blz. 51). Indien dit waar is, moet ook de geest
samen met het lichaam sterven. De onsterfelijkheid heeft alleen maar zin indien men
de ziel philosophisch beschouwt als een geestelijk beginsel, dat weliswaar de
wezensvorm van het lichaam is, maar toch een eigen zijn bezit. Met de middelen die
zich tot de stof beperken, met strict wetenschappelijke middelen kan men de
spiritualiteit van de ziel niet constateren noch bewijzen. Om aan de

1) Men leze slechts de volgende tekst van Descartes: '.... daar het voor mij een uitgemaakte
zaak is, dat zelfs de lichamen (de stoffelijke dingen) eigenlijk niet worden gekend door de
zintuigen noch door het verbeeldingsvermogen, maar alleen door het verstand...' (Méditation
deuxième, einde).
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materialistische conclusies van zijn beginselen te ontsnappen kan Carrel niets anders
dan zichzelf tegenspreken. 'Alhoewel voor de rede de totale ontbinding van ons
wezen op het ogenblik van de dood waarschijnlijker is dan het overleven van de
geest, kan zij nochtans niet anders dan de hypothese van de onsterfelijkheid gunstig
ontvangen' (blz. 217). Het gebrek aan philosophische scholing laat zich in dergelijke
uitlatingen pijnlijk gevoelen. Erger nog wordt het, waar Carrel spreekt over het
Godsbestaan. Het Godsbestaan is een bij uitstek philosophisch, metaphysisch
probleem. De natuurwetenschappen en de biologie, wanneer ze op hun terrein blijven,
hebben steeds te doen met materiële structuren en kunnen op zichzelf niets weten
over het bestaan van een zuivere en absolute geest. Toch wil Carrel zijn christelijke
theologie in zijn materialistische denkvormen insluiten. God wordt voor hem een
hypothese. 'Zij is even gerechtvaardigd als vele hypothesen van de physica; haar
vruchtbaarheid was enorm; er bestaat geen reden om ze te verwerpen' (blz. 203-204).
We kunnen niet anders dan hierbij aanmerken, dat God een zeer slechte natuurkundige
hypothese maar anderzijds een metaphysische zekerheid is. Maar wie elke
metaphysiek a priori verwerpt, en toch nog het geloof in God wil verantwoorden,
moet Hem wel tot een wetenschappelijke hypothese herleiden - of zich beroepen,
zonder dit beroep te kunnen rechtvaardigen, op een mystieke ervaring. Deze wordt
door Carrel in verband gebracht met de phenomenen van de telepathie, en op deze
broze analogie baseert hij een waarschijnlijkheidsargument voor het Godsbestaan
(blz. 208). Een ander argument vindt hij in 'le besoin du divin' (blz. 209). Dit zou,
behoorlijk philosophisch uitgewerkt, tot een geldig resultaat kunnen leiden, maar de
schrijver wordt hier ook gehinderd door zijn verward begrip van
'wetenschappelijkheid'.
Wat dit boek mist, om een groot boek te zijn, is juist de metaphysische ruimte,
waarin de behandelde problemen eigenlijk thuis horen. Een eerlijke, christelijke
overtuiging wordt hier uitgesproken, evidente maar dikwijls vergeten en omstreden
waarheden worden hier verkondigd en het is goed, dat een erkend geleerde dit
getuigenis heeft afgelegd. Iedereen kan in dit boek waardevolle lessen vinden voor
zijn levensopvatting. In onze traditionele philosophie bezitten we echter een
levensvisie, een inzicht in het wezen van de mens en van zijn betrekking tot God,
dat in de Réflexions sur la conduite de la vie van Carrel de ontbrekende of tenminste
zeer zwakke intellectuele basis moet aanvullen.
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Evenwicht in het Gebedsleven I
door J. van Mulken S.J.
GEZONDE werkelijkheidszin ziet in het beeld van ons hedendaags christelijk leven
gaarne naar de verblijdende lichtpunten die, telkens weer opduikend, weldadig
aandoen tegen de achtergrond van sombere schaduwpartijen. Onder die verheugende
verschijnselen moet met ere vermeld worden de drang van de leek naar een eigen
type van heiligheid en, parallel hiermee, de overtuiging dat ook aan deze nieuwe
lekenspiritualiteit een sterk gebedsleven ten grondslag moet liggen. Pessimistische
stemmen mogen dan al beweren dat het hier minder om stromingen dan om incidentele
verschijnselen gaat: zélfs dan blijft het de moeite waard om de volle en welwillende
aandacht gericht te houden op deze geestelijke opleving, daar zij de mogelijkheid en
wellicht reeds de aanzet in zich draagt van een ingrijpende religieuze vernieuwing.
Het geestelijk leven kent vele en verschillende wegen om tot een persoonlijk
verkeer met God te komen. De huidige drang naar godsdienstige verdieping heeft
echter op de allereerste plaats behoefte aan 'evenwicht', daar immers zonder evenwicht
constante diepgang bij voorbaat uitgesloten is. De exclusieve canonisatie van één
richting en de eenzijdige belichting van een enkel facet brachten in de geschiedenis
der spiritualiteit telkens een periode van geestelijke verarming mee, gelijk nog
overduidelijk gebleken is toen, enige decennia geleden, een opkomende liturgische
actie in de geestdrift van haar nieuwe verovering de waarde der persoonlijke
godsvrucht grof onderschatte, terwijl een eenzijdig ascetische richting in haar reactie
de vruchtbare bodem der liturgie braak liet liggen. De strijdbijl, welke in die dagen
zo hartstochtelijk gehanteerd werd, is gelukkig reeds lang begraven en we wensen
niets liever dan haar in vrede te laten rusten. Deze christelijke vredelievendheid mag
ons echter niet beletten om steeds op onze hoede te blijven voor de excessen waaraan
vroegere generaties zich bezondigd hebben, want de drang naar geestelijke
hernieuwing die zich thans manifesteert, draagt daarvan nog de erfelijke belasting
in zich mee. In onze verdiepingskernen domineert de tendenz om de persoonlijke
vroomheid tot volle rijpheid te laten komen; enquêtes in Franse tijdschriften
daarentegen wijzen op een stroming om zich in de opgang naar God allereerst te
inspireren op 'la prière de l'Eglise', Voor beide richtingen kan men niet genoeg
woorden van waardering vinden zolang zij voor elkaader blijven openstaan.
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Nu de encycliek 'Mediator Dei' enkele jaren geleden haar schone synthese heeft
gegeven van liturgie en persoonlijke godsvrucht, is het voor ieder wie het geestelijk
leven ter harte gaat, een zaak van christelijk plichtsbesef om in de praktijk van het
geestelijk leven het 'evenwicht' te bewaren, zo nodig te hervinden, en zich hierbij te
oriënteren op de geest en de richtlijnen der encycliek, zonder zich te laten af leiden
door historisch-gegroeide en psychologisch-verklaarbare vooroordelen. Op die punten
nu waar de vooringenomenheid het hardst is blijven voortwoekeren, wordt in de
volgende bladzijden - die dus geen synthese bedoelen te geven - enig 'tegenwicht'
geboden. Tegen een eenzijdige beklemtoning van de liturgie wordt naar voren
gebracht, dat voor een gezond liturgisch leven de kansen des te beter staan naarmate
de persoonlijke vroomheid zich schoner ontwikkelt; de noodzakelijke aanvulling op
deze beschouwing wil er op wijzen, dat voor een harmonische uitgroei van het
individuele gebedsleven evenwichtige liturgische beleving onontbeerlijk is1).
***
Dat de opkomst der liturgische beweging en het verzet tegen haar overdrijvingen
zoveel meningsverschil en misverstand hebben veroorzaakt, verwondert ons achteraf
niet zo zeer, nu we zien dat er ook in de liturgische beweging zelf weinig eenheid
was: polemische artikelen als 'Qu'est-ce que la Liturgie?' en 'Was ist Liturgie?' volgden
elkander in serie op, terwijl er geen twee boeken te vinden waren die een eensluidende
definitie van liturgie gaven. Haar uitwendige verschijningsvorm was het geliefde
object van aesthetische beschouwingen; ofwel men benaderde haar met een
uitgesproken juridische instelling en vereenzelvigde haar praktisch met rubrieken. Totdat 'Mediator Dei' verscheen: 'Van een zuiver begrip en van een volledige opvatting
der heilige liturgie dwalen diegenen geheel en al af die haar enkel beschouwen als
de zintuiglijk waarneembare buitenkant van de goddelijke eredienst, of als een schoon
apparaat van ceremoniën; niet minder dwalen zij af die haar louter voor een
verzameling wetten en voorschriften houden, waardoor de kerkelijke hiërarchie de
voltrekking van de gewijde riten laat regelen' (25). Liturgie is dus niet alleen de
uitwendige vormgeving van de eredienst, maar ook de innerlijke kern er van, namelijk
de voortzetting van Christus' Priesterambt in Offer, Sacramenten en Officie: 'In iedere
liturgische handeling is tegelijk met

1) De tussen haakjes geplaatste nummers achter de citaten verwijzen naar de alinea's van de
originele tekst der encycliek in A.A.S. XXXIX, 1947, 521 ss; we verkozen een meer
woordgetrouwe weergave boven de wel leesbare maar minder letterlijke vertalingen die bij
ons verschenen zijn.
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de Kerk ook haar goddelijke Stichter aanwezig De heilige liturgie vormt dus de
openbare eredienst, welke onze Verlosser als Hoofd der Kerk aan Zijn hemelsen
Vader brengt en welke de gemeenschap der christengelovigen aan haar Stichter en
door Hem aan den eeuwigen Vader schenkt; en om alles kort samen te vatten, zij
maakt de volledige openbare eredienst van Jesus Christus' Mystiek Lichaam uit, van het Hoofd namelijk en van zijn ledematen' (20; vgl. 3 en 203).
Als de encycliek met zoveel nadruk stelling neemt tegen een veruiterlijkte opvatting
van de liturgie en het accent weer op haar inhoud legt, sympathiseert ze evenwel
allerminst met een tegenovergestelde stroming die vooral in de eerste oorlogsjaren
opgang maakte. Door de ontdekking van de rijkdommen der liturgie verblind,
beklemtoonde deze zó zeer haar wonderlijke inhoud en 'objectieve' vruchtbaarheid,
dat er voor een persoonlijke 'subjectieve' medewerking en dispositie van de mens
geen plaats meer overbleef. Deze mentaliteit, betiteld als 'vals mysticisme en
schadelijk quietisme' (201), laat slechts in schijn aan de liturgie alle rechten
wedervaren; in werkelijkheid echter maakt ze haar - niet minder dan een eenzijdig
juridische houding - tot een 'inhoudsloze ritus en een lege vormendienst' (24 en 173;
vgl. de uitvoerige passages 23-37 en 171-183). In de liturgie immers brengen wij in
zichtbare handelingen eer aan God, en daar wij dit mogen doen 'door en met en in
Christus', rust op deze daden Gods oneindig Welbehagen, dat - wederom in Christus
- als sacramentele genade ons ten deel valt; de liturgie voltrekt zich dus in een
opgaande en neerdalende lijn. Welk aspect men hierin nu ook belicht, steeds wordt
van ons een innerlijke, geestelijke activiteit gevraagd. De uitwendige handeling
waardoor wij eer brengen aan God, moet bezield zijn en geladen met geloof en
innerlijke overgave ('quorum tibi fides cognita est et nota devotio' luidt in de canon
de karakteristiek van hen die aan het Offer deelnemen). Beziet men het andere
moment, dan moet men zeggen, dat de wonderlijke vruchtbaarheid welke de liturgie
krachtens Christus' werking in zich draagt, ons slechts ten deel wordt overeenkomstig
de gesteltenis waarmee wij aan de sacramentele riten deelnemen; deze immers werken
niet 'automatisch', maar eisen dat wij ons persoonlijk, als vrije mensen, haar vruchten
eigen maken. In welk moment men de eredienst dus ook beschouwt, steeds dringt
zich de onweerlegbare overtuiging op, dat een louter uitwendige deelname aan de
ritus, waarbij men innerlijk passief en geestelijk inert zou kunnen blijven, nimmer
kan volstaan. Liturgisch leven behelst niet alleen een uitwendig meedoen met de
liturgie, maar - nauw hiermee verbonden en zelfs op de eerste plaats - een inwendig
beleven van de liturgie: liturgische
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'objectieve' vroomheid roept uit haar wezen om persoonlijke, ascetisch gerichte
'subjectieve' vroomheid, - zodat de encycliek tegen hen 'die zo maar beweren, dat
uitsluitend de liturgische riten uitwerking en waardigheid hebben' (174) met kracht
opkomt voor de noodzakelijkheid van ascese en persoonlijk gebed, en het goed recht
verdedigt van de populaire vormen van volksdevotie.
Aangezien geen synthese van ons wordt verwacht, achten we ons gerechtigd om de
noodzakelijkheid van het persoonlijk gebed slechts onder een enkel aspect te releveren,
namelijk in dienst van de liturgie. De encycliek is wederom onze vaste basis: 'Daar
het liturgisch gebed de openbare smeking van Jesus Christus' roemvolle Bruid is,
staat het buiten enige twijfel hoger in waardigheid dan private gebeden. Maar die
hogere waardigheid betekent geenszins dat deze beide vormen van gebed in
tegenstelling tot elkander staan of een contrast vormen. Daar zij immers door een en
dezelfde drang gestuwd worden, lopen zij in elkander over en stromen zij samen in
de geest van “Christus alles en in allen”, en streven zij eenzelfde doel tegemoet,
totdat Christus in ons gevormd zij' (37).
Liturgie en individueel gebedsleven sluiten elkaar niet uit: zij veronderstellen
elkander en vullen elkaar aan. Het is zelfs - gelijk we boven zagen - een strikte eis
van de liturgie, welke voortkomt uit haar wezen, om bezield en bevrucht te worden
door persoonlijk gebed van allen die aan haar deelnemen; dit blijkt ook uit de
liturgische teksten zelf en uit hun geschiedenis. In onze liturgische jongelingsjaren
(de liturgische beweging stond ook nog in de kinderschoenen) werd ons het
gebedenboekje uit handen genomen en we kregen een missaal er voor in de plaats:
'in de Mis horen private gebeden niet thuis'. Deze verklaring is slechts gedeeltelijk
waar: de Mis moet ongetwijfeld niet verdrongen worden door persoonlijke devoties
die met het Offer weinig of niets te maken hebben, maar dit wil nog niet zeggen dat
alle private gebeden er uit gebannen moeten worden. Integendeel, hieraan komt
binnen de liturgie een heel eigen plaats toe. Last de Kerk niet een moment van stille
aanbidding in na de consecratiewoorden; laat ze ons niet in beide memento's verwijlen
bij de intenties die wij persoonlijk aan God willen aanbevelen; en schrijft de rubriek
na de nuttiging van de H. Hostie aan den priester niet voor: 'quiescit aliquantulum
in meditatione SSmi Sacramenti'? Dogmatische fundering was aanvankelijk niet het
sterkste punt in de liturgische vernieuwing; bovendien stond men voor de moeilijkheid
van te moeten teruggrijpen op een vroeg-christelijke periode waarvan men slechts
een oppervlakkige liturgie-historische
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kennis bezat: dilettantisme en excessen waren dus onvermijdelijk. Tegenover deze
pioniers past ons dus mildheid van oordeel, nu wij in een werk als 'Missarum
Sollemnia' van J.A. Jungmann S.J. over historisch-betrouwbare gegevens beschikken,
waaruit de eigen plaats van het individueel gebed in de oude Romeinse liturgie
sprekend naar voren komt.
Zo blijkt te Rome bij het begin der 4de eeuw aan elke oratie van den priester de
roep 'Flectamus genua' van den diaken voorafgegaan te zijn, waarmee een
gebedspauze werd ingelast tussen Oremus en Oratie. Het was een tussenruimte van
enige duur, waarin van iedereen verwacht werd dat hij neerknielde op de grond en
in die houding enige tijd in stilte bad ('et orat diutissime' zegt zelfs een rubriek); de
liturgie liet hier aan de aanwezigen hun persoonlijk contact met God, nadat hun soms
door den celebrant bepaalde intenties waren aanbevolen, gelijk dit ook thans in de
Goede Vrijdag-liturgie geschiedt ('oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta
Dei....'). Na het Concilie van Nicea echter wordt het biddend knielen sterk beperkt
en valt het 'flectamus genua' in de Paastijd, op Zondagen en Heiligenfeesten dus weg;
maar bijzonder typerend is het dat de gebedspauze tussen Oremus en Oratie niettemin
gehandhaafd blijft: na het Oremus van den priester keert ieder staande in zichzelf en
blijft enige ogenblikken in stilte bidden; daarop volgt dan de priesteroratie die aller
gebeden in een zeer algemeen gehouden formulering samenvat, b.v.: 'Geef dat wij
hetgeen wij in vertrouwen vragen in werkelijkheid mogen verkrijgen' (22e Zondag
na Pinksteren). Individueel gebed tijdens de liturgie blijkt dus niet uitgesloten, maar
op de daartoe bestemde ogenblikken door de tekst verondersteld en zelfs gevraagd
te worden.
Terwijl de een zijn toevlucht neemt tot het vraaggebed, zal een rijker geestelijk
leven zijn offerdaad laden met een meer affectief gebed van lof of overgave: ieder
verkeert met God volgens zijn eigen aard. En hieronder is niet alleen de persoonlijke
geaardheid te verstaan; ook de volksaard doet zich daarbij gelden, terwijl ook andere
factoren als plaatselijke gebruiken en de religieuze aanleg ener bepaalde generatie
een grote rol zullen spelen. Wij raken aldus op het omstreden terrein der
'volksdevoties' met haar naar tijd en plaats wisselend nut voor de eredienst.
'Vervolgens zijn er nog andere oefeningen van godsvrucht, die wel niet strikt juridisch
tot de heilige liturgie behoren, maar die niettemin zo'n bijzonder belang en waarde
hebben, dat ze beschouwd worden als enigermate ingevlochten in de liturgische sfeer
en door deze Apostolische Stoel alsmede door de Bisschoppen telkens opnieuw
goedgekeurd en geprezen zijn. Daaronder telt men de gebeden welke
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doorgaans gedurende de Mei-maand tot de Moedermaagd of gedurende de Juni-maand
tot het Allerheiligst Hart van Jesus gericht worden, alsook gebedsnovenen en -tridua,
de statieherdenking van Jesus Christus' weg naar Calvarië en andere soortgelijke.
Daar nu deze devotieoefeningen het Christenvolk opwekken tot veelvuldig ontvangen
van het boetesacrament en tot juiste en vrome deelname aan het eucharistisch Offer
en aan de heilige Tafel, tot overweging ook van de mysteriën onzer Verlossing en
tot navolging van de voorbeelden der Heiligen, doen zij ons niet zonder heilzame
vrucht deelnemen aan de liturgische eredienst' (180-181).
Als 'Mediator Dei' voor deze volksdevoties een lans breekt, dan wijst zij (evenals
bij het individueel gebed) niet zozeer op haar eigen waarde als wel op hun waarde
voor een vruchtbare viering van de liturgie. Hoezeer deze devoties daartoe kunnen
bijdragen, blijkt trouwens wel uit onze liturgische teksten, die nog steeds de sporen
dragen van een assimilatie van volksdevoties en volksgebeden. Een der meest
markante voorbeelden blijft wel ons Kyrie, rudiment ener 'litanie'. Dit volksgebed
bij uitstek vond, evenals vroeger reeds in de oosterse liturgieën, in de vijfde eeuw
ook te Rome ingang en kreeg er een plaats aan het begin der Mis, tussen Ingressus
en Collecta; daar bleef het zijn karakter van typisch volksgebed bewaren: het werd
niet gebeden door den celebrant, maar afwisselend gezegd door diaken en volk. Uit
een ons bewaard specimen van zulke litanie, de Deprecatio Gelasii, zien we dan ook
dat karakter en structuur der liturgie veel minder eenzijdig zijn dan men vaak heeft
willen doen geloven: terwijl voor de priesteroratie de heilige wet 'ne bis idem' geldt,
kent zij voor het volksgebed van oudsher reeds het telkens terugkerend responderen;
naast de strakgebouwde perioden en de gedrongen stijl van de oraties, bijna steeds
tot den Vader gericht 'per Christum D.N,', vinden we voor de aanwezigen de
eenvoudige, volkse stijl der litanieën, die zich ook rechtstreeks tot den Zoon wenden
(Christe eleison); en naast het algemene, objectieve, sterk dogmatische karakter van
de typische priestergebeden, wordt binnen het kader derzelfde liturgie plaats gegund
aan een volksgebed dat doordrongen is van subjectieve gevoelens en voortkomt uit
persoonlijke noden.
Waar we spreken over liturgie, moeten we ons telkens hoeden om haar te benaderen
in haar bijkomstige aspecten. Ware zij uitsluitend een cultuurmonument, dan zou
haar stijl ongetwijfeld worden aangetast door bijmenging van andere stijlsoorten en
was er geen plaats voor 'subjectieve godsvrucht', voor volksdevoties, volkstaal of
enige aan
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passing. Ware zij primair uiterlijke ontplooiing van een rijk ceremoniëel, dan zou
zij inderdaad (gelijk men ook na het verschijnen der encycliek nog leest) alléén voor
contemplatieven doelwaarde bezitten, en behield zij voor de actieve werkers in het
Rijk Gods slechts beperkte waarde als middel voor het apostolaat. Het moge dan al
begrijpelijk zijn dat men vroeger deze facetten bij voorkeur belichtte: sinds het
verschijnen van 'Mediator Dei' is het niet verantwoord om over 'liturgie' te spreken
in een andere zin als waarin de encycliek het doet, namelijk in dogmatische zin, zonder dat daarbij de resultaten van liturgie-historisch onderzoek en andere
hulpwetenschappen verwaarloosd mogen worden. Eenieder die zich voortaan met
dit onderwerp bezig houdt, zal verzet moeten aantekenen tegen de aangeboren neiging
om liturgie zozeer uit te hollen dat er slechts de uiterlijke verschijningsvorm van
overblijft. Wie echter bereid is zich deze zelftucht op te leggen en niet enkel zijn
spreekwijze maar bovenal zijn inzicht in geloof te onderwerpen aan dat der H. Kerk,
zal komen tot het begrip van die levende en 'allerkostbaarste schat welke in de heilige
liturgie vervat ligt' (203), die ook aan haar uiterlijke verschijningsvorm leven en
warmte geeft; hij zal komen tot de ontdekking van haar innerlijke diepte naast haar
uitwendige rijkdom, - tot het geloof dat hier de hoogste onzichtbare realiteit, Christus'
Eredienst en Verlossingswerk, onder zichtbare tekenen door Zijn Kerk wordt voort
gezet. Dan openbaart de heilige liturgie zich als hoogste levensuiting in en met en
door Christus: doel-in-zich voor contemplatieven én actieven, - al moeten deze
laatsten dan ook omwille van het apostolaat het offer brengen ener uitwendige
versobering van hun eredienst. Al moet echter de cultivering van secundaire liturgische
vormen en de uitbouw van het ceremoniëel afgemeten worden naar het apostolische
doel van menige groepering in de Kerk: met 'de' liturgie moeten allen hoogste ernst
maken, priesters zowel als leken; zij behoren haar dus alles te geven wat haar als
schoonste christelijke gemeenschapsdaad in wezen toekomt, namelijk uitwendige
deelname en innerlijke bezieling. Uitwendige activiteit wordt van eenieder gevraagd;
Christus toch heeft de zichtbare voortzetting van zijn Verlossingswerk aan de Kerk
nagelaten; Kerk echter is meer dan clerus; zij is het door gewijde ambtsdragers geleide
Volk Gods. Inwendige bezieling evenwel is onontbeerlijk om die gemeenschappelijke
uitwendige handeling levend te maken in allerpersoonlijkste overgave aan God.
Hoewel deze beide aspecten niet van elkander te scheiden zijn, valt er toch een
onderlinge orde te bespeuren, waarbij de prioriteit toekomt aan het innerlijke boven
het uitwendige: 'Al hetgeen tot de uitwendige
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eredienst behoort heeft ongetwijfeld zijn belang; maar bovenal is het dringend nodig
dat de christenen het leven van de liturgie beleven en de bovennatuurlijke geest er
van voeden en weer doen opleven' (195). Onvervangbaar is dus de functie van ascese
en van ernstige toeleg op gebed, - niet als menselijke krachtprestatie, maar als
liefdevol antwoord op een onbegrijpelijke roeping van Godswege. Het zal een
antwoord zijn van innerlijke overgave aan Gods liefde in vrije gebedsmethoden
waartoe de genade dringt, ofwel het zal zich als devotie tot het H. Hart en de H.
Maagd uiten in meer traditionele en populaire vormen als kruisweg, rozenkrans,
litanieën en novenen. Deze ontwikkeling van het eigen geestelijk leven is geen
hinderpaal voor het liturgisch leven, maar zijn noodzakelijke vereiste en onmisbare
voorwaarde om niet steriel en uiterlijk te blijven. Hoe dan ook de weg van Gods
genade lopen mag, nimmer zal dit buitenliturgisch gebedsleven in conflict geraken
met de liturgie zolang het zijn onvolprezen functie blijft vervullen: niet overwoekeren,
maar bijdragen tot diepere beleving.
'Voor een gezond liturgisch leven staan de kansen des te beter, naarmate het
persoonlijk geestelijk leven zich schoner ontplooit'. Ons thema, dat een alzijdiger
uitwerking verdient dan in dit bestek geschieden kon, mogen we nu besluiten met 's
Pausen woord (reprise van het voorafgaande en tegelijk preludium op een
noodzakelijke aanvulling), dat namelijk 'geen waarachtige tegenstelling kan bestaan
tussen de heilige liturgie en de overige oefeningen van godsvrucht, mits deze laatste
binnen de juiste grenzen worden gehouden en naar een juist doel streven' (171). De
genoemde conditie zal nader worden toegelicht in een volgend artikel, waar sprake
zal zijn van bewuste oriëntatie op de liturgie als voorwaarde voor een harmonische
uitgroei van de persoonlijke vroomheid.
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Belgisch-Kongo 1950
door J. Masson S.J.
DE te Rome tijdens het Heilig Jaar geopende tentoonstelling van christelijke kunst
uit de missielanden is ontegenzeggelijk een succes geworden. Ze is de vrucht van
veel goede wil, in alle delen der wereld door de energie van Mgr Constantini gewekt.
De tentoonstelling levert het bewijs van de juistheid der theorieën van artistieke
aanpassing die de prelaat sinds 25 jaar verdedigt. Reeds voor de oorlog had hij ze
neergelegd in een code, waarvan op het gunstige ogenblik de Franse vertaling
verschijnt: l'Art chrétien dans les missions.
Men mag wel zeggen, dat Belgisch-Kongo een bevoorrechte plaats inneemt en
een diepe indruk maakt op deze internationale tentoonstelling, waarin reusachtige
landen met een duizendjarige cultuur, als China en Indië, wedijveren. Dit welslagen
is het resultaat van de arbeid van velen, doch bovenal moeten wij noemen Pater
Storms O.S.B., de directie van het Museum van Tervueren en het Ministerie van
Koloniën, wier bereidwilligheid, kennis.... en hulpbronnen het mogelijk hebben
gemaakt dit geheel te verwezenlijken.
Het is een gelukkige gedachte dat men de bezoeker eerst tegenover de oude
Kongolese kunst plaatst, alvorens hem de christelijke kunst te tonen. Talloze beelden
en maskers zijn hier tentoongesteld, meestal voor godsdienstig gebruik, staven van
stamhoofden, afschuwelijke maar vaak expressieve fetischen; er is ook een hele
collectie houten en koperen voorwerpen, met name kruisbeelden, eeuwen geleden
gemaakt door zwarte ambachtslieden van San-Salvador naar de modellen van hun
Portugese missionarissen.
Na die inleiding komt de moderne christelijke kunst aan de beurt, die daardoor
gemakkelijker kan worden beoordeeld; ze bevat zeer fraaie uitvoeringen van altaren,
ornamenten, kruiswegen, kerstkribben.
Daarna, wellicht enigszins tegen de bedoeling van de organisatoren van de
tentoonstelling, doch zeker tot voldoening van iedereen die zich interesseert voor
heel het missiewerk, breidt de Kongolese sectie de kring van haar belangstelling uit
en vertoont ze diagrammen, statistieken, foto's, over de apostolische-, school- en
sociale werkzaamheden, over bekeringen, roepingen, priesterwijdingen.... Men zou
wensen dat de verstokte critici van de Commissie van Toezicht van de U.N.O. hier
eens een studie van maakten; zij zouden er iets kunnen leren.
Als men de tentoonstelling bezoekt en spreekt met missie-oversten of

Streven. Jaargang 4

240
mensen uit het binnenland wordt men zich bewust dat het katholieke Kongo een zeer
verdienstelijk verleden heeft, een prachtig heden, maar - waarom zouden wij het
verbergen - een toekomst die enige moeilijke problemen stelt.
***
Heel wat boeken hebben het roemrijk christelijk verleden van Kongo ten tijde van
het Portugese Padroado beschreven, van af de verhalen van Pigafetta tot aan het pas
verschenen essay van Mgr Cuvelier L'ancien royaume du Congo. Eén figuur treedt
overal op de voorgrond, koning Alfonso, de eerste christelijke vorst van San-Salvador.
Door de beslissende veldslag die hij na zijn doopsel op een heidense mededinger
won, en vervolgens door zijn on voorwaardelijke toewijding aan de uitbreiding van
het geloof, heeft hij de naam van 'zwarte Constantijn' verdiend. Op de vaticaanse
tentoonstelling spreken kruisen, klokjes en catechistenstokken ons van de veroveringen
van die tijd.
Veroveringen waar helaas geen andere meer op volgden, maar waaraan we hier
terecht worden herinnerd. Er ligt immers een waarschuwing in, en tegelijkertijd een
aanwijzing van de oorzaken van het verval. Op deze oorzaken kunnen we ons niet
ernstig genoeg bezinnen: het gemis aan een inheemse clerus en aan hulpmiddelen
ter plaatse; de eindeloos toenemende afhankelijkheid van het verre Portugal, zowel
wat personeel als wat geldmiddelen betreft; ten gevolge daarvan het geleidelijk
uitdoven van de zo fel opgeschoten vlam, samen met het verval van Lissabon zelf;
ten slotte de bijna volkomen duisternis, als het Portugese rijk ondergaat.... Een
waarschuwing....
België heeft het vuur weer doen opvlammen. En wij moeten er hier op wijzen
hoeveel de missies aan koning Leopold II te danken hebben, die op dit gebied genialer
was dan op welk ander ook: hij riep ze in het leven en beschermde ze met onvermoeide
zorg. Over zijn opvolger, Albert I, schreven we destijds reeds in verband met zijn
werkdadige sympathie voor de missionarissen van Kongo. Leopold III heeft van
dezelfde bezorgdheid blijk gegeven. Achtereenvolgens hebben ook hun ministers de
missionarissen gesteund, soms gedurende lange perioden en vaak op zeer energieke
wijze. Met name op het gebied van het onderwijs zijn er de laatste 25 jaren regelingen
getroffen die op duidelijke wijze de omvang bepalen van de hulp die de staat biedt
aan de katholieke inrichtingen, en van de eisen die zij daaraan stelt.
Ook de activiteit op het gebied van de ziekenverpleging mocht zich verheugen in
de sympathie en de steun van de overheid. In het vertrouwen op deze medewerking,
zonder welke er niets tot stand had
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kunnen komen, is er een ware wedijver ontstaan onder de religieuze orden en
congregaties om zoveel mogelijk mensen naar Kongo te zenden. De Witte Paters
zijn sedert 1879 aan de Grote Meren gevestigd, de Scheutisten werken sinds 1888
aan de Kasaï, de Jezuïeten sedert 1893 aan de Kwango en in Kisantoe. Er volgden
er steeds meer. De Zusters van O.L. Vrouw openden in 1894 de rij van vrouwelijke
missionarissen....
In 1909 zijn er 400 Belgische missionarissen; in 1930: 1600; in 1950 ongeveer
4500! (Ruanda-Urundi inbegrepen). Dit aantal omvat 1697 priesters, 628 broeders
en 1907 zusters. Het aantal gedoopten laat een nog krachtiger groei zien: het stijgt
van 50.000 in 1910 tot 735.000 in 1930 en tot 3.510.726 in 1949. Dit komt overeen
met ongeveer 30% van de totale bevolking.
Er zijn overigens nog andere redenen tot vreugde buiten de numerieke toename
van het christenvolk. Er is de heerlijke opbloei onder de inlanders van priester- en
kloosterroepingen. De eerste zwarte priester, Stefanus Kaoze, werd in 1917 gewijd
op het grondgebied van de Witte Paters. In 1930 had hij reeds een twintigtal confraters.
Kort voor de oorlog telde men er 78; thans zijn er 264. Het oprichten van congregaties
van zwarte broeders stuitte op grote moeilijkheden en heeft veel vertraging
ondervonden. In 1926 bezat Kongo er nog geen enkele; kort daarop echter geschiedde
de doorbraak; in 1939 bedraagt het aantal leden 126, het steeg in 1949 tot 313. Wat
de inheemse zusters betreft, zij vormen psychologisch en numeriek de grootste triomf
in Kongo. Een kwart eeuw geleden waren er slechts 24; in 1939 telt men er 175 en
dan komt het tot de volle ontluiking van de genade: op het ogenblik zijn er 1024
inheemse zusters! Iedereen die weet, van welk laag niveau de zwarte vrouw moest
worden opgeheven, moet wel vol bewondering staan voor de ontwikkeling der
inlandse zusters op het gebied van overweging, zelfstandig denken, vroomheid en
toewijding. Zwarte en blanke apostelen vormen, in één schoon gemeenschappelijk
streven, de spil van een reusachtig systeem van opvoeding en verpleging.
De missiescholen in Belgisch-Kongo en in Ruanda-Urundi omvatten ongeveer
920.000 kinderen. Ze zijn als volgt verdeeld: 905.937 kinderen in 17.621 lagere
scholen, 3.256 jongens en meisjes in 36 middelbare scholen, 4.475 leerlingen in 55
normaalscholen en 5.334 leerlingen in 130 ambachtsscholen of in werkplaatsen met
leerjongens, die onder overheidstoezicht staan. Het onderwijssysteem werd niet lang
geleden tot een afgerond geheel gemaakt door de stichting van het 'Lovanium', een
eerste universitaire instelling voor zwarten in Belgisch-Kongo. Het Lovanium gaat
uit van de medische en landbouwkundige stichtingen
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van de Universiteit van Leuven te Kisantu, die op hun beurt ontstaan zijn uit de
AUCAM met medewerking van een groep professoren van de Leuvense Alma Mater.
Het Lovanium, dat thans officieel erkend is, telde in 1949 ongeveer 120 zwarte
studenten....
Naast de school bezit bijna iedere grote missiestatie een dispensarium of een
hospitaal. In 1949 werden door 568 van dergelijke inrichtingen, meestal door
religieusen bediend, meer dan 17 millioen zieken verzorgd, terwijl 192
kraaminrichtingen 2½ millioen verpleegden telden en 56 inrichtingen voor melaatsen
meer dan 9.000 patiënten herbergden.
***
De Kerk in Kongo vertoont dus een prachtig schouwspel, en dit strekt de Belgen tot
eer. Het zou echter niet eerlijk zijn (en trouwens onmogelijk), te verbergen dat de
Kerk zich hier ook voor zware problemen ziet gesteld. Niet om sensatie te verwekken,
doch om tot overweging, begrip en sympathie aan te sporen, willen we de voornaamste
zorgen van de Kongolese missionarissen uiteenzetten.
Sommige van die moeilijkheden zijn, wij moeten het toegeven, meer van sociale
dan van religieuze aard, maar ze hebben een sterke terugslag op het missiewerk.
Ongeveer twee jaar geleden werd gesignaleerd, dat het geboortecijfer onvoldoende
bleek in meer dan de helft van de 117 Kongolese districten, en inzonderheid in de
provincies Coquilhatstad en Stanleystad. De verhoudingen zullen sindsdien niet veel
veranderd zijn.... Men moet die cijfers goed begrijpen. Wanneer in de helft van de
districten het minimum aantal van 130 kinderen op 100 vrouwen niet wordt bereikt,
wil dit niet zeggen dat de jonge gezinnen aldaar in principe afkerig zouden zijn van
een groter aantal kinderen; het betekent óók, en misschien vooral, dat de jonge mannen
hun geboortestreek ontvlucht zijn om zich in de stad te vestigen en in de fabriek te
gaan werken waar hen een hoger loon en een aangenamer leven aanlokt. De
achtergebleven bevolking, waarop de statistiek is gebaseerd, is dus abnormaal oud
en daarom minder vruchtbaar.
Deze demografische ramp brengt uiteraard maatschappelijke gevolgen met zich
mee. Het systeem van bestuur door stamhoofden, dat nog als basis dient voor onze
administratie, gaat uit van de aanwezigheid van een normale bevolking, dit is
gestabiliseerd in dorpen, die weinig van structuur veranderen en die nog een volledig
contingent van jonge en sterke mannen bezitten, die de kern vormen van de
gemeenschap. Zij verzekeren er het economisch evenwicht, zijn beschikbaar voor
het dringende werk, verdienen het nodige geld en vormen een bestendig reservoir
waaruit eventueel gerecruteerd kan worden. Deze traditionele
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dorpen nu, neerslag van de verbondenheid van stam en geboortegrond, geraken thans
in staat van ontbinding door het vertrek van de jonge krachten. Dit is maatschappelijk
gezien een ernstig feit.
Onrechtstreeks is het ook in religieus opzicht een ramp, want onze missies hadden
zich vrijwel uitsluitend - zoals destijds de missies in Europa - aangepast aan het
sociale kader van de typische dorpsgemeenschap. Een groot dorp was de hoofdpost
geworden, de naburige dorpen de bijposten. Men wist waar men de mensen kon
vinden en waar hun stamhoofden; degenen die te X gedoopt werden, zouden tot aan
hun dood te X blijven om er met regelmatige tussenpozen de preken van de pater te
horen, de mis bij te wonen en te gaan biechten. Dat was de 'parochie'. Zij begint thans
ondermijnd te worden, zoals onze Europese plattelandsparochies ondermijnd worden
doordat de mensen in de stad gaan werken en zelfs gaan wonen. De zwarte arbeider
die X verlaat - eventueel met zijn hele gezin - om in de mijnen te gaan werken, in
de zeepziederij, de spinnerij, de bierbrouwerij of in welke fabriek dan ook, verliest
zijn parochie en de parochie verliest hem. Een christen te meer op wie men niet meer
rekenen kan! En de parochie loopt gevaar uit te sterven.
Wat zal er van hem worden, als hij vertrokken is? Hij zal een nieuw object zijn
voor die tweede zorg van de missionaris: het verplaatste proletariaat, dat zich ophoopt
rond de grote steden en de fabrieken. In Leopoldstad is het aantal uitgewekenen
120.000 en in de hele kolonie misschien reeds een millioen. Ze vormen een technisch
zeer weinig doordringbare of beïnvloedbare massa. Hun taalverscheidenheid in
eenzelfde centrum (want de fabriek bekreunt zich niet om de rassen) maakt van de
groep vaak een Babylon, verdeeld in vrijwel ondoordringbare kleine clans, en men
zou de gave der talen moeten bezitten om met hen allen te kunnen spreken. En al
bezat men ook die zeldzame eigenschap, men zou tot zwijgen gebracht worden door
het wispelturig karakter van die schapen, die gauw ontevreden zijn en spoedig
verdwijnen naar een onbekende bestemming, op zoek naar ander werk. En zou men
er ten slotte in slagen, zoals dat gelukkig meer en meer gebeurt, ze op een bepaalde
plaats vast te houden, dan komt men te staan tegenover de specifieke gevaren die
elk proletarisch milieu, waar ter wereld ook, kenmerken: immoraliteit en religieuze
onverschilligheid.
De buitengewoontelijke centra, de inlandse stadswijken, zijn voor de blanken
dikwijls gedurende de nacht verboden gebied, en niet zonder reden: het bier vloeit
er in ruime mate, de hartstocht tiert er welig; men trekt er soms gauw het mes. Mag
men van de besten onder hen zeggen, dat ze zich beter gedragen en beschaafder
zijn?.... Wij kunnen dit
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niet ontkennen. Maar deze geëvolueerden ontsnappen weer moeilijk aan sommige
specifieke gebreken van de parvenu. Met name de ingebeelde zelfgenoegzaamheid,
die maakt dat ze 'verbranden wat ze aanbaden'. Het geval van de christen, hij moge
dan nog zo vroom zijn, die door zijn nieuwe arbeidsmilieu of door de grote stad
wordt losgemaakt van zijn gewoonten en zijn geloof, is geen uitgesproken Kongolees
geval: het doet zich overal voor. En het kan niet geloochend worden dat, waar er na
50 jaar missiewerk een aantal gedoopten nog geen christenen zijn, helaas anderen
het niet meer zijn, vooral in de industriecentra. Het probleem waar de keuze van de
apostolische arbeid op moet vallen: op woonmilieu, parochie en dorp, of op:
arbeidsmilieu, fabriek en stadswijk, begint zich dus ook in Kongo te stellen: er moeten
reeds - zoals bij ons - arbeiderswijken worden heroverd.
Dit zal slechts kunnen gebeuren door de verplaatsing van sommige missionarissen,
en door de weloverwogen verandering van sommige gebieden van activiteit. De
krachten zijn beperkt en men vraagt zich af of die activiteit thans niet allereerst moet
worden gericht op het bewaren, het 'assimileren' van wat tot nu toe nog slechts
opgenomen werd?.... Moeten de aandacht en de werkkracht van een aantal
missionarissen in het binnenland niet op de steden worden gericht? Dit is een vraag.
In de steden ligt de toekomst van Kongo....
Maar er is meer. Daar het er om gaat een proletariaat te redden en een lekenélite
te vormen, komt de vraag aan de orde of het niet wenselijk is bepaalde methoden te
veranderen, of wellicht eerder de nadruk te leggen op zekere (naar onze mening, te
weinig aangewende) vormen van penetratie of assimilatie? Naast het theoretisch
onderwijs zal het vakonderwijs moeten worden uitgebreid; naast de hospitalen moeten
er meer centra van sociale actie, meer grote drukkerijen worden opgericht. Maar
gebouwen zijn waardeloos, als men er geen bekwame mensen in plaatsen kan. Daarom
is het probleem van Kongo meer dan een kwestie van geld of van methode: het is
een waagstuk van mensen, van een élite. Van een blanke élite, zeker, maar vooral
van een zwarte élite. Onze christelijke gemeenschap moet, vooral in haar stadscentra,
zo snel mogelijk worden voorzien van christelijke werktuigkundigen, timmerlieden
en chauffeurs: in Kongo behoren deze geschoolde krachten reeds tot de élite. Op een
hoger plan hebben wij sociale assistenten, syndicaatsleiders, medische assistenten,
landbouwkundige leraren en goed inlands administratief personeel nodig.
En reeds is de tijd daar, om met de nodige tact, maar met alle energie zwarte
geneesheren op te leiden, landbouwkundige ingenieurs en administrateurs. Het
Lovanium zal er grotendeels in voorzien. Is men echter
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niet een beetje te bang om aan België, aan Leuven of aan het Hoger Instituut voor
Handelswetenschappen te Antwerpen, de beste Kongolezen toe te vertrouwen? Op
voorwaarde dat hun een goed levensmilieu geboden wordt, lijkt het mogelijk de proef
te nemen.
Deze vragen mogen thans nog niet opportuun schijnen, doch wanneer wij ze ons
niet stellen (wij christenen vooral die van promotie en gelijkstelling van de zwarten
spreken), zullen anderen ze ons stellen. Het wordt tijd dat de missies, die eens de
eerste waren om wilden in mensen te veranderen en deze mensen in christenen, thans
de besten onder hen tot élitekrachten omvormen. De kinderjaren duren niet eeuwig....
Wij herhalen het: hier ligt ongetwijfeld voor de hedendaagse missies de meest
dringende en de meest centrale taak. Het is beter, morgen wat minder christenen te
hebben met veel meer lekenleiders, dan een groter aantal 'volgelingen' zonder de
minste invloed, die ons weldra door andere leiders zouden ontnomen worden.
***
Onze lezers zullen van ons, na deze beschouwingen van algemene aard, enkele
concrete toepassingen verwachten. Allereerst: laten wij ons wachten voor de mythe
van de statistiek, voor het verzamelen van grote getallen! Het zou inderdaad, zoals
ons een bisschop uit Kongo zei, geen grote inspanning vergen om in deze streken de
heidenen bij duizenden te bekeren, en het zou stellig indruk maken in de jaarverslagen.
Maar waartoe zou het dienen, als wij toch nadien getuigen moesten zijn (en die
mogelijkheid is niet denkbeeldig) van het afglijden van deze nieuwgedoopten naar
onverschilligheid en ongeloof, eenvoudig door het gebrek aan leiders? In een Kongo
dat voor een derde deel christelijk is, is het dringendste probleem niet meer: snelle
en oppervlakkige overwinningen te behalen. Het is te hopen dat de missionarissen
niet gedwongen zullen worden, te handelen naar onredelijke eisen van een slecht
ingelichte opinie in het moederland.
Dit hangt samen met onze tweede opmerking: de meest dringende behoefte is de
vorming van een krachtige ruggegraat voor die thans nog kraakbeenachtige
christenheid, als wij dit beeld mogen gebruiken. Om duidelijk te zijn; de vorming
van een élite. En dit vereist evenzeer als, en misschien nog méér dan schone kerken:
seminaries, technische scholen, drukkerijen, universitaire uitrustingen, ja zelfs
voetbalterreinen en schouwburgen. Dit alles natuurlijk niet als een doel op zich, doch
als thans noodzakelijke middelen. Wanneer men een beroep doet op de katholieken
zullen dezen ongetwijfeld begrip tonen voor de juiste schaal van waarden en urgenties.
Een Amerikaanse bisschop zei on-
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langs tot een missionaris, die in de Verenigde Staten geld kwam inzamelen voor het
oprichten van een universiteit: 'Een universiteit, hoe komt U dáár bij?.... Voor een
hospitaal zullen onze mensen wel geven.... maar voor een universiteit!....'. Bij ons,
en met betrekking tot Kongo, mag zo'n opmerking niet meer waar zijn.
Ten slotte een woord voor hen die er aan denken als leek of als priester hun leven
in dienst te stellen van christelijk Kongo. Al te veel heeft men gedacht dat er daar
slechts plaats was voor de forse pioniers van de brousse. Zeker, die zijn er nodig,
maar anderen niet minder. Naast de mannen van het binnenland heeft het Katholieke
Kongo van thans minstens evenveel behoefte aan lekenonderwijzers en leraren, aan
sociale assistenten en landbouwkundigen, aan priesters voor de grootstad, aan priesters
voor het proletariaat en aan priesters die gespecialiseerd zijn in het perswezen en de
katholieke actie.
***
Kongo heeft vroeger - en God zij dank - zijn pioniers gekend die het heldendicht
schreven van zijn kerstening. Thans heeft het ook missionarissen nodig die het verder
kunnen leiden. Door hun taai geduld en moeizaam werken zal de Kerk van Kongo
gevoerd worden, door de steeds wat pijnlijke puberteitsjaren, tot de rust en de kracht
van de volwassenheid.
Doch de hoogste opvoeding zal ten slotte niet komen van de blanke missionarissen.
Het zullen, naast God, de inlandse priesters, broeders en zusters zijn: genomen uit
hun volk en aangesteld als leiders van dat volk. De zwarte priesters, broeders en
zusters (hun aantallen bedragen op dit ogenblik respectievelijk 264, 313 en 505)
vormen de hechtste waarborg dat het werk wordt voortgezet; zij zijn de belofte van
een steeds rijkere oogst.
Men sta ons toe, dat wij aan het eind van deze beschouwingen, onze gedachten een
ogenblik laten gaan naar het kalme noviciaat van Djuma, waar de eerste Kongolese
Jezuïeten, zij aan zij met twee uit België gekomen novicen, twee jaar geleden de
lange weg van hun religieuze vorming opgingen. Anderen voegden zich het vorig
jaar bij hen, nog anderen werden zo juist opgenomen. De Belgische Jezuïeten-fraters
hebben thans het noviciaat verlaten.... voortaan zullen het de Kongolezen zijn die de
tradities voortzetten, die het wachtwoord doorgeven, die op hun beurt een voorbeeld
zullen zijn voor de komende generaties.... Symbool rijk aan belofte!
Zo schrijdt de Kerk voort....
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Stemmen in de woestijn
Enkele Achtergronden en Aspecten van de jongste Nederlandse
poëzie
door Michel van der Plas
IK zou mijn gedachten eens willen ordenen over een onderwerp dat mij benart;
waarvan ik echter tevens weet dat het uitermate moeilijk te belichten valt. Het betreft
de poëzie van hen die sedert het begin van de tweede wereldoorlog zijn gaan schrijven
en publiceren, en in het bijzonder van de katholieken onder hen. Dat dit onderwerp
mij benart moge ik verklaren door te verwijzen naar een strijdvraag die gedurende
de laatste maanden nogal eens in katholieke dag- en weekbladen is opgeworpen; het
is de vraag: mist de poëzie van de jonge katholieke schrijvers de mogelijkheden om
tot bloei te geraken? En het is een vraag die zich te moeilijker laat beantwoorden,
aangezien de poëzie in kwestie voortkomt uit een historie die nog in volle gang is.
Maar het is tevens een vraag die een achtergrond behoeft, welke tot nu toe in de
discussie ontbroken heeft: de achtergrond die de aard van die poëzie verklaren kan.
Ik heb het beeld van de woestijn gekozen; ik weet dat het conventioneel is, maar
het schijnt mij toe, dat het de positie van de jonge mens van heden toch goed kan
illustreren. Als wij de afgelopen elf jaren overzien, dringt zich dat beeld van een
kale, troosteloze vlakte dadelijk op. Wij kunnen het ons zo voorstellen, dat deze
generatie na de oorlogsdagen van Mei 1940 over de plotseling ontstane puinhopen
belandde aan de rand van een vlakte, waarin enkel vragen en schijnbaar geen
antwoorden meer mogelijk waren. Er volgden vijf jaren van de voor een gevoelig
toeschouwer meest absurde pijnen, totdat, in de meest letterlijke zin van het woord,
in de kale vlakte van de ontreddering geen brood meer voorhanden was waarmee zij
zich konden voeden, geen water waarmee zij zich konden verfrissen en geen kleed
waarmee zij zich konden kleden. En terwijl zij daar in de onafzienbare, droge
zandvlaktes de absurde vragen van het waarom der levensontluistering verduurden,
verschenen hun de fata morgana's der ideologieën dooreen en lieten niet af, hen te
tarten en te kwellen. Is het wonder dat zij, toen tenslotte een bode de woestijn inreed
met de mare dat de ontreddering voorbij en de vrede in de randsteden teruggekeerd
was, zich slechts
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moeizaam en met weinig vertrouwen terugsleepten, zo zij al niet in een lusteloze
wanhoop in de woestijn bleven liggen?
Dat waren de oorlogsjaren; maar was er veel verschil met de vijf jaren die er
zouden volgen? Was de schijnvrede waarin zij belandden wellicht niet nog moeilijker
te verdragen dan de woestijn zelf? en werd tenslotte het land waarin zij terugkeerden,
opnieuw overschreeuwd door de stemmen der oorlogophitsers, niet een tweede
woestijn?
In 1936 schreef H. Marsman een gedicht, 'Voorschrift', waarin hun als het ware
het toekomstig lot was voorspeld. Vier jaren voordat de ontreddering een aanvang
nam had hun deze dichter gezegd:
Trek de woestijn in,
laat de karavaan
den groenen rijkdom der oasen,
u zij de dorre oceaan
van zand; goud en topazen
bewaart ge niet,
die zijn voor uw vriendin,
de koningin van Scheba;
den stierenvechter laat ge de arena,
den volkstribuun
het duizendvoudig gehuil
van de hyena's
die beurtelings 'kruist hem'
en 'hosanna' roepen.

En in een ander gedicht van een heel andere inhoud was hun iets anders dan het lijden
voorspeld: de mogelijkheid van de twee-eenheid: beul-afgebeulde; was hun
aangewezen welke gevaarlijke potentie er in iedere mens schuilt: de potentie een
beul van Dachau te worden. Ik schrijf het gedicht van Hoornik uit 'Requiem' over
dat dit naar mijn mening illustreert:
Ik ben vandaag een reiscostuum gaan koopen
in 't 'Huis voor Heeren' in de Kalverstraat.
Terwijl ik bezig ben de jas te knoopen
en in den spiegel kijk, hoe 't pak mij staat,
- u kunt het sluiten, maar men draagt het open,
zegt de bediende die mij gadeslaat zie ik, terwijl ik achteruit wil loopen,
een vreemden man staan in een zwart gewaad.
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- Wie is hij? denk ik, als hij dóór mij gaat
en vóór mij is en in den spiegel staat,
als ik zijn oogen zie, van bloed beloopen.
En zacht, als katten op tapijten loopen,
bang voor mezelf, ben ik naar huis geslopen
en hang de spiegels om, waarin hij staat.

Deze oorlogsgeneratie had zich een woestijn van lijden voorspeld gezien, maar kon
zich na de lijdensjaren afvragen, zo zij het al niet onder de oorlog had gedaan: Kan
ik ook geen beul worden? kan ik ook niet eenmaal leven vernietigen? En zijn angst
voor zichzelf en voor zijn verder leven nam bij haar dichters toe.
Deze gemoedsgesteldheid was hen opgedrongen. Deze generatie is overvallen.
Vóór de oorlog waren de jonge mensen van nu te jong om te beseffen wat er in hun
wereld gaande was. Zij bevonden zich nog in een verdoving. En de ouderen van hen
bevonden zich op de ochtend van de tiende Mei 1940 of later, toen de Joden bij
duizenden uit Amsterdam verdreven werden of misschien zelfs eerst toen zij voor
de gaarkeuken in de rij stonden, in de situatie der mensen die beschreven worden in
het prachtige Kerstoratorium 'For the time being' van de Engels-Amerikaanse dichter
Wystan Hugh Auden:
Why were we never warned? Perhaps we were.
Perhaps that mysterious noise at the back of the brain
We noticed on certain occasions - sitting alone
In the waiting room of the country junction, looking
Up at the toilet window - was not indigestion
But this Horror starting already to scratch Its way in?
Just how, just when It succeeded we shall never know:
We can only say that now It is there and that nothing
We learnt before It was there is now of the slightest use,
For nothing like It has happened before. It's as if
We had left our house for five minutes to mail a letter,
And during that time the living room had changed places
With the room behind the mirror over the fireplace....
This is the Abomination. This is the Wrath of God.

De Gruwel. De Wraak van God. Ziehier, hoe de dichter Auden een antwoord geeft
op de vraag: Waarom de Gruwel? Maar de meeste jongeren van deze generatie hebben
dat antwoord in de woestijn niet
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eens gevonden. En toch is het juist het 'Waarom' dat hun meer dan ieder ander ding
op de lippen brandt. En velen van hen komen tot de conclusie van de 'absurdité', die
geen antwoord inhoudt, maar slechts een pijnigende bevestiging van het 'waarom'.
'L'homme est toujours seul' is hun eerlijk devies, en dat staat in hun verzen
weerspiegeld. Met deze beelden voor ogen kunnen wij ons de gemoedsgesteldheid
van velen voorstellen die in de tien achter ons liggende jaren voor het eerst hun stem
verhieven.
In 1944, toen reeds enkele illegale literaire tijdschriftjes en krantjes een kortstondig
bestaan achter de rug hadden en toen er veel onrijps als voorlopig representatief voor
de jonge generatie publiek was gemaakt, verscheen er de eerste overzichtelijke
manifestatie van het werk van vrijwel alle jongere dichters in bezet Nederland. Een
groot, voor die tijd fraai uitgevoerd boekwerk, Parade der Profeten genaamd, kwam
in grote oplage van de ondergrondse pers. Het was een anthologie, samengesteld en
ingeleid door C.A.G. Planije en Jan Praas, twee inmiddels vergeten en vergeven
corypheeën uit de verwarde oorlogstijd. Bladert men in dit lijvige boek, dan krijgt
men een eerste overzicht over de tot dan toe verschenen en geschreven poëzie der
veertigers. Het is zeer instructief om de inleiding te lezen die aan deze Parade der
Profeten voorafgaat. Zij is niet alleen eerlijk, maar ook zeer goed gesteld en biedt
voor de gedichten die er op volgen inderdaad een behoorlijke samenvatting. Welke
is dan de toon die uit die inleiding klinkt? De dichters van dit boek, zo betogen de
samenstellers, kennen na deze oorlogsjaren slechts ontgoochelingen in hun bestaan
op aarde en ontdekken nergens meer een grootse fictie of een stralend visioen. Het
hoogste dat zij in het bestaan nog kunnen erkennen is 'het klein geluk', een beeld dat
inderdaad in de volgende gedichten herhaaldelijk bij die naam wordt genoemd en
geprezen. Men verstaat er een vreugde onder waarvan men zich de vergankelijkheid
zeer goed bewust is, maar die toch de grauwe hardheid van alledag soms opfleurt:
het is de ephemere liefde van een vrouw, de kortstondige trouw van een vriend, de
smaak van een even genoten glas wijn, de ontroering van een onderhanden genomen
boek, de bloei van de roos tot de winter. Niet meer, zeggen de inleiders, maar ook
niet minder. Zij, de dichters der oorlogsgeneratie, klampen zich krampachtig vast
aan dat kleine geluk en trachten dat te behouden. Het verklaart het leven niet, het
geeft het leven ook geen volledige zin, maar het maakt het gemakkelijker te dulden.
Er is geen ander uitzicht, geen nieuw, onontdekt en lokkend gebied, geen horizon
en geen paracleet. De oorlog als sociaal probleem wordt over het hoofd gezien en
gelaten voor wat zij is. Dit is een
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samenvatting van de inhoud dier inleiding en, gelijk gezegd, dekt zij de gedichten.
Profeten ontmoet men nergens, of het zijn wanhoopsprofeten. De inleiding kan men
nog profetisch noemen, want zij schetst een geestesgesteldheid die tot aan deze dag
is blijven overheersen. Maar naar aanleiding ervan dringen zich enkele vergelijkingen
op.
Op de eerste plaats dient men de inhoud van deze eerste bloemlezing te vergelijken
met de overheersende gemoedstoestand die beschreven wordt in de bloemlezing
Twee Lentes, samengesteld en ingeleid door Ed. Hoornik, representatief te noemen
voor de voorgaande generatie, de Criteriumgroep, die zich rond 'Werk' en 'Criterium'
vanaf 1939 formeerde. Hoornik had in Twee Lentes en elders, o.a. in enkele nummers
van 'Groot Nederland' een analyse van zijn generatie gegeven die, gelijk men nu kan
nagaan, weinig verschilt van de Parade der Profeten. Hoornik had betoogd dat zijn
groep schrijft vanuit een romantisch rationalisme, in notities waarvan moedeloosheid,
rancunes en skepsis de bases vormden. De Criteriumgroep kan, zeide hij, het heden
niet aanvaarden omdat zij zich niet verantwoordelijk acht voor de daden van haar
voorgeslacht; zij mist de kracht en de bevrijdende idee om zich tegen het heden, de
waanzinnige oorlog, te verzetten. Zij zal berusten in dat gemis, ook wat de toekomst
betreft.
Misschien wordt de Criterium-mentaliteit nog het bondigst samengevat in Anna
Blamans gedicht 'Winter', waarin het heet:
Ik ben gestorven zonder het te weten,
want anders had ik mij toch wel verzet,
en als een stomme wacht aan 't raam gezet,
zit ik dit bodemloos bestaan te meten.
Ik heb maar één verlangen: te vergeten....
maar buiten ligt een toegevroren Lethe....
En ik zit stil en meet het leven uit:
het is woestijn, herkomst - én doelverloren,
de stem des roependen zonder geluid....

Reagerend op een andere bloemlezing uit deze dichters, In Aanbouw, samengesteld
door F.W. van Heerikhuizen, schreef Jan Engelman in Maart 1940 in 'De
Gemeenschap': 'Men zegt dat Lodewijk van Deyssel de bloemlezing van Coster,
Nieuwe Geluiden, een 'klachtenboek' genoemd heeft. Maar Nieuwe Geluiden lijkt
wel een fontein van geestdrift wanneer men het boek legt naast In Aanbouw.
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Wanneer Nieuwe Geluiden een klachtenboek was, zou men geneigd kunnen zijn om
In Aanbouw een doodsreutel te noemen. Het werk van deze jonge dichters vertoont
in het algemeen een groot gebrek aan generositeit, aan wijsheid van verbeelding, aan
geloof in hun ster. Zij zitten vol rancunes. Men kan daarmee enkele navrante
instantanées scheppen, maar niet voeden die zang der bovenzinnelijke vreugde
waarvan de grote dichtwerken zijn vervuld'.
Men zou er over kunnen redetwisten of de grote dichtwerken der wereldliteratuur
inderdaad van bovenzinnelijke vreugde zijn vervuld (ik ken vooral in deze tijd slechts
zeer weinige allergrootsten in wier werk het geluk doorzindert: Claudel, St. John
Perse, ja, en wie verder nog?) maar er schuilt een belangrijke waarheid in Engelmans
observatie, en zij is niet minder toepasselijk op de veertigers, althans de veertigers
die in 1944 geformeerd stonden. Wel legden zij misschien méér de nadruk op de
mogelijkheid om het kleine geluk als een dierbaar bezit te cultiveren, maar het werd
allengs duidelijk dat voor velen het kleine geluk niet méér werd dan een dierbare
bijzit, in plaats van een dierbaar bezit.
Het is voorts interessant de mentaliteit der veertigers te confronteren met die van
een jonge Duitser, die, toen hij stierf in 1947, onbetwistbaar de leider genoemd kon
worden van de jongste Duitse schrijversgeneratie, Wolfgang Borchert. Wolfgang
Borchert is de stem van een oorlogsjeugd die de ontreddering van deze tijd op de
bitterste wijze heeft ervaren: de woordvoerder van een jeugd die de oorlog aan het
oostfront heeft ervaren, de verschrikkingen der Russische gevangenkampen heeft
ondergaan en tenslotte in een tot grote puinhoop geworden vaderland de Nachkrieg
van de totaal verslagenen heeft moeten beleven. Wat deze jonge dichter en prozaïst,
in de woestijn van zijn stad Hamburg, schrijft, is doordrenkt van een grote bitterheid
en verslagenheid, en toch verschilt zijn stem met die van de jongeren die hier de
woestijn der jaren belijden. In zijn stuk 'Wir sind die Generation ohne Abschied',
heet het weliswaar: 'Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere
Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne
Abschied. Und sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können,
wenn die Winde dieser Welt es umwirbelten'; maar aan het eind roept hij uit: 'Aber
wir sind die Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine Generation voller
Ankunft auf einem neuen Stern, in einem neuen Leben. Voller Ankunft unter einem
neuen Sonnen zu neuen Herzen. Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem neuen
Lieben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott. Wir sind die Generation ohne
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Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört'. Men ziet hier dat Borchert
de kracht heeft weten op te brengen, om vanuit de woestijn op zoek te gaan naar een
pad dat hij recht zal kunnen maken voor de komst van 'een nieuwe liefde, een nieuwe
God', en ziedaar het verschil met zovelen der jongste dichtersgeneratie in ons land,
- zovelen die volharden in het beschouwen zonder einde van het dorre zand en de
oaseloze vlakte, die niet op weg gaan, en wier gedichten derhalve krachteloos worden.
Zij bekommeren zich niet om de dag van morgen maar blijven zitten bij de puinen
van gisteren. Ik bepaal mij tot een constatering, ik spreek geen oordeel over die
gemoedsgesteltenis uit. Maar het is merkwaardig dat de vertegenwoordigers van dit
gedeelte onzer generatie gedurende of na deze laatste oorlog niet zijn kunnen komen
tot één grootse vloek of één groots gebed. Of het moest de krachtige Ballade A.D.
1947 van de dichter Nico Verhoeven zijn; maar deze behoort niet tot de groep der
'stilstaanden' en juist echter tot de katholieke jongere dichters wier streven ik zo
aanstonds hoop aan te stippen.
Men kan, samenvattend, zeggen dat er in 1945 betekenisvolle stiltes op geestelijk
gebied onder de jongste generatie intraden. Er waren ten andere plotseling veel meer
dichters dan vroeger, en allengs kreeg het lieve vaderland het aanzien van een grote
Rederijkerskamer. De critiek werd milder, gemakkelijker. Winst was dat de poëzie
echter veeleer verhelderd dan verduisterd was. In een bijdrage over de verzetspoëzie
heeft J. van Heugten daar in 'K.C.T. Streven' eerder op gewezen. Vele oude
dichtvormen waren in ere hersteld: de ballade, het villanel, het triolet, de gasel en de
canzone deden weer, naast het sonnet, hun intrede.
Overziet men nu vandaag het kamp der jongere Nederlandse dichters dan kan men
twee groepen onderscheiden. De eerste groep reageert op de woestijn met verzen,
geboren vanuit het geschetste psychische nihilisme; de tweede heeft zich in de
woestijn aangegord met verantwoordelijkheidsgevoel, heeft een scherpe zelfanalyse
ondernomen en tracht krampachtig zijn zekerheden te verzamelen en zijn ster te
ontdekken. Tot de laatste groep behoren de jongere katholieke dichters. Ik wilde,
alvorens de laatste groep nader te bezien, nog een paar woorden aan de eerste wijden.
Zij hebben zich geformeerd rond de bladen 'Podium' en 'Libertinage'. Vraagt men
zich af of er onder hen grote talenten schuilen, dan moet men die vraag, naar ik meen,
ontkennend beantwoorden. Het is opvallend dat het meeste talent bij de tweede, nog
te behandelen groep aanwezig moet worden geacht. Een aandachtige bestudering
van de inhoud der twee genoemde tijd-
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schriften en der bundels die de dichters daaruit gepubliceerd hebben, levert het bewijs
daarvoor. Het experimentele karakter hunner poëzie neemt toe, maar biedt vooralsnog
weinig verrassends. Veel verschil met het gehalte van de obscuurder blaadjes 'Blurb'
en 'Braak' is er niet. De belangrijkste talenten schijnen vooralsnog Ch. Wentinck,
Hans Andreus en Simon Vinkenoog. De dood van Lodeizen, wiens bundel Het
innerlijk behang terecht veel opzien baarde, laat een leemte in dit kamp achter.
Hoewel eigenlijk niet tot het 'groepsverband' van deze nihilisten behorend, heeft de
dichter Leo Vroman tot nu toe alle stemmen in deze hoek van de woestijn achter
zich gelaten. Hij is de dichter die de droom, de kinderlijke en de brakke, in een paar
prachtige gedichten visionnair gestalte heeft weten te geven. Maar behalve deze
weinige namen is er een schrikbarende leegte en holheid, die volgeschreeuwd wordt
door talentlozen met een lawaai de poëzie onwaardig. Hoe hun tragische situatie tot
banaliteit vervalt is te lezen in het volgende vers, de meetkundige plaats, als ik dat
zeggen mag, van alle platgetreden gemeenplaatsen waarmee deze mensen hun 'kleine
geluk' hebben omhangen. Het is uit een nummer van Podium en van de hand van
W.S. Zeijl.

Een dag
Thuiszitten, boeken lezen, verzen schrijven,
Een stroeve dag versieren met gespeel,
Naar daden streven, maar bij dromen blijven,
Denken en eten, maar van niets te veel;
Een poging doen zichzelf te gaan genezen
Van gisteren, eergisteren en daarvoor;;
Gedichten schrijven en gedichten lezen,
Een sigaret, een pijp ertussendoor;
En, denkend, naar gedachtenloosheid streven
Om saam te vloeien met zijn spiegelbeeld;
Een ogenblik waarachtig zijn en leven,
En dan weer twee en in zichzelf verdeeld;
Dan, 's avonds uitziend naar de dag van morgen,
Terugziend op de dag die is vergaan,
De klok opwinden, voor de kachel zorgen
En dan tot slot maar rustig slapen gaan.
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Afgezien van het feit dat de invloed van de latere Hoornik hier heel sterk aanwezig
is (de cursief gedrukte regel is zelfs letterlijk overgenomen), biedt dit vers uitzicht
op het verval van deze 'school', als dat woord hier op zijn plaats is. Maar, al kan men
het vers veroordelen op poëtische gronden, naar aanleiding van de inhoud kan men
beslist niet lachen: het is alleen maar een schrijnende stem, van een benarde leegte,
die u uit de stem van W.S. Zeijl en zijn bentgenoten tegenklinkt. Men kan niet
vergeten dat zij 'het hogere' ervaren zoals de vrouw die, aan het slot van het toneelspel
van Albert Camus, Le malentendu een verschrikkelijk antwoord krijgt; als, in dat
toneelspel, deze vrouw haar echtgenoot vermoord ziet door diens eigen moeder en
zuster en ervaart dat die twee tenslotte ook zelf de dood hebben gezocht, verschijnt
op haar kermgeroep: 'God! God!' eindelijk een stomme caféknecht, die gedurende
het gehele spel geen woord heeft uitgebracht; en deze, binnenkomend en haar in haar
vertwijfeling ziende, vraagt op haar geroep om God: 'Hebt u geroepen?' en als zij
antwoordt met: 'God! God! help me toch!', zegt de man met een ontstellende hardheid,
voordat het doek daarop abrupt sluit: 'Neen!'
Van een dergelijke ontreddering is er in deze poëzie ook sprake. Veelal erkent zij
niet eens een figuur als die van de caféknecht uit het stuk van Camus, niet eens
iemand die antwoord geeft, of een andere figuur die, als een Messias, het bestaan
binnentreedt. En toch is dat laatste verschijnsel actueel; in verschillende
voortbrengselen onzer hedendaagse cultuur wordt een poging gedaan een aanvaardbare
'vervanger van Christus' te creëren, verschijnen er steeds meer figuren met een
profetische stem, een wonderdoener-allure en een bovenzinnelijke liefde. In een film
als 'Strange Cargo' is het een temidden van gevangenisboeven opduikende
visser-vreemdeling die de ontredderden versteld doet staan van zijn onbaatzuchtigheid
en zienersgaven. In het toneelspel The Cocktailparty van Thomas Stearns Eliot is
het een geheimzinnige, machtige psychiater die enkele, door de absurdité getroffen
mensen de weg naar een uitkomst in liefde wijst. En men kan het ver gezocht noemen,
maar iets van een dergelijke figuur schuilt er ook in het konijn dat in het toneelstuk
van Mary Chase, Harvey opduikt. Nu ontbreekt, merkwaardigerwijs, een dergelijke
figuur in de poëzie van deze groep der jongere Nederlandse dichters. En zelfs een
grote visie van die ontreddering en volkomen verlatenheid, uiterste consequentie van
het 'l'homme est toujours seul', is afwezig.
Hoe hebben zich nu de dichters van de tweede groep, die in de woestijn een uitzicht
hebben kunnen vinden, ontwikkeld? Het zij mij
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toegestaan in het bijzonder de katholieke dichters onder hen te beschouwen.
Belangrijke talenten als Guillaume van der Graft, Ad den Besten en Cees Stip worden
hier slechts als medestanders genoemd. Het is niet te verhullen dat de jongere
katholieke dichters antipoden van de besproken groep genoemd kunnen worden. Zij
belijden een geloof, of trachten dat strijdend te veroveren, dat uitzicht biedt op een
zin van het leven, en vooral: een zin van het lijden. Zij erkennen de verrijzenis na
de dood. Dit geloof was geschokt, gedurende de achter ons liggende jaren. In de paar
jaren voor 1940 beschouwde men de emancipatie der Nederlandse katholieken, mede
bevochten door de generatie van 'Roeping' en 'De Gemeenschap', als vrijwel voltooid,
althans de culturele emancipatie. Gezapige rust begon de plaats in te nemen van
spirituele strijdbaarheid. Een overigens discutabel boek als dat van Henri Bruning,
Verworpen Chsritendom scheen niet met die ernst beschouwd te worden die het
verdiende. In het zeer behartenswaardige eerste hoofdstuk van Van Duinkerkens
nieuwe boek Mensen en meningen, 'De crisis in het christelijk bewustzijn', komen
passages voor die in dit opzicht verhelderend kunnen werken. Na gesproken te hebben
over 'bewustzijnsvernauwing en gemakkelijke zelfgenoegzaamheid', zegt Van
Duinkerken: 'Zo ontstond in de praktijk het betreurenswaardige feit, dat in de jaren
tussen 1918 en 1940 herhaaldelijk is beschreven en gekenschetst als de
verburgerlijking van het christendom. Bij tallozen verwekte het doorzicht in de aard
van dit verschijnsel een heilzame invloed op de eigen levenswijze. Anderen maakte
het onverschillig tegenover de godsdienst. De meesten aanvaardden de
verburgerlijking onbewust en werden erdoor verdoofd in een onverantwoordelijke
zelfverzekerdheid, die de groei van het eigen zieleleven stuitte en de hongerige
belangstelling van andersdenkenden afstiet. In dit tijdperk ontaardde de gestalte van
de brave vooraanstaande katholiek tot het vaak getekende type van de caricaturale
christen, een lachwekkende bespotting van de eigen innigste overtuiging, waardoor
hij meent in de gemeenschap uit te schitteren'.
Velen van de jongere katholieke dichters van heden erfden deze verburgerlijking,
ja, kwamen tot de ontdekking dat hun geloof niet veel anders meer was dan 'folklore',
gelijk de dichter-criticus Nico Verhoeven het eens in 'Were Di' uitdrukte. De woestijn
was er in al zijn schrikwekkendheid, gelijk die er was voor 'de anderen'. Zij hadden
echter te weinig weerstand om die woestijn onmiddellijk als zinvol te kunnen
beschouwen. Voorlopig leerden zij alleen, zich te bezinnen op hun positie, een analyse
te ontwerpen van hun geestelijke situatie. Gelijk allerwegen onder de jongere
katholieken een heroriëntering en
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scherper bewustwording valt aan te wijzen - men denke aan de beweging 'Dit is
leven' - begonnen de jongere dichters onder hen in hun vers getuigenis af te leggen
van hun tocht naar het land van belofte. Het is in dit verband dienstig om te wijzen
naar een vers van Titus Brandsma, O.Carm., dat gedurende de oorlogsdagen verspreid
werd. Het bood een geluid, dat regelrecht verschilde van de 'absurde geluiden', want
het was het geluid van een mens die, na zijn strijd wijkend voor materiële overmacht,
zong dat hij het lijden gaarne op zich nam als het bewijs van Gods uitverkiezing. Het
was het vers 'O Jezu, als ik u beschouw', en daarin leest men:
Ik ben gelukkig met mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet,
maar 't alleruitverkorenst lot
dat mij vereent met u, o God.

Het was de queeste naar de zekerheid die een dergelijke blijde erkenning van de
verrijzenis uit het leed van de woestijn deed ontstaan, die in het werk van de jongere
katholieke dichters van heden op de eerste plaats tot uiting kwam: het verontrust zijn
en zoeken, het zo scherp mogelijk onderzoeken der gedachten en sentimenten op
hun geestelijke waarde, het weer ten volle erkennen van het wezen van God en het
in aanzien herstellen der aardse schoonheid, goedheid, liefde. Dit scherpe onderzoek
bracht met zich mee dat bijkans de gehele eerste stroom gedichten van de jongere
katholieken poëtisch zwak was vanwege haar al te nadrukkelijke rhetoriek. Zelfs in
het laatste werk van bijvoorbeeld de dichter Jan Leyten is het verstandelijke,
analyserende, critische element zo sterk, dat het het wezen van de poëzie dreigt
voorbij te streven. Een nog niet gepubliceerd gedicht van de jonge Limburgse dichter
Hans Berghuis, getiteld 'Johanneïsch', moge als illustratie dienen. Het is geen
bijzonder goed vers, maar het is merkwaardig als exempel van die getuigende
nadrukkelijke poëzie:
Bij gebrek aan paradijzen
schiepen wij een lusttuin in de
woestenijen van het woord.
Niets had voor ons meer de grijze
vrees van nooit te kunnen vinden
termen voor het ongehoord
en verrassende verdorren:
liefde werd verstandelijke

Streven. Jaargang 4

258
lust, en hopen: gemaskeerd
minachten en droevig morren,
en geloven werd gelijk aan
weten dat wij afgekeerd,
onwelwillend tegenover
't kruis en de gekruiste stonden.
Hoogmoed en antieke trots
hadden ons bestormd, veroverd,
sloegen voor verdroogde monden
slechts zout water uit de rots.
Maar toen alle woorden leeg en
doods alleen geworden waren,
toen in onze weke keel
elke angstkreet was gesmoord,
keerde plotseling de verzwegen
Logos naar de oude aarde
en sprak onmeedogend vonnis
over 't eerste en laatste woord.

Het is in enkele in het zuiden bestaan hebbende tijdschriften geweest, dat zich deze
geluiden voor het eerst samen deden horen: 'Overtocht', 'Zuidenwind' en het
waardevolle 'Were Di'. Later ook in het verwaterde maandblad 'Roeping' en het
weekblad 'De Nieuwe Eeuw'. Pogingen - te vroegtijdige - om op basis van de
situatie-erkenning en van het verantwoordelijkheidsgevoel te komen tot een eigen
literair tijdschrift mislukten, wat, achteraf bezien, eigenlijk een zegen gebleken is,
daar het beschikbare talent quantitatief en qualitatief onvoldoende schijnt te zijn om
een maandblad naar behoren in leven te houden. En het is mijn mening dat de jongere
katholieke dichters van vandaag zich voor het grootste deel nog steeds té critisch en
onthutst bezinnen om in een dergelijk tijdschrift reeds algemene idealistische geluiden
te doen horen.
Nog steeds is de overheersende toon in deze poëzie een beschouwend-ontledende.
Nog steeds bedreigt ons de rhetoriek, zingen wij ons niet vrij. Maar het is mijn
overtuiging dat dichters als Nico Verhoeven (om 'Voorbijgang'), Frans Muller (om
'Gedichten'), Michael Deak (om 'De Vrouwenval' en 'Aphroditis') en Mattheus
Verdansdonk (om 'Cantuale ad usum fratrum minorum') tezamen meer talent blijken
te hebben dan de beste vertegenwoordigers van de groep [di]chters rond 'Podium' en
'Libertinage[...]. En dichters als Jan Leyt[...]rans Babylon en Lou Vleugelhof dragen
toch nog altijd niet te v[...]cht-
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zamen beloften in zich mee. Als men in het werk der jongere katholieke dichters nu
zoekt naar de hoogtepunten van hun geestesgesteldheid, in verzen van bijzondere
waarde uitgedrukt, dan komt men, geloof ik, toch steeds terug op het rondeel 'Introitus
van Pasen' van Mattheus Verdaasdonk. Het aspect van de verrijzenis na het schijnbaar
absurde lijden in de woestijn van de tijd is door hem fraai en zinvol uitgezegd en
biedt voor het ogenblik het naar mijn mening beste gedicht der 'heroriënteringsgroep'.

Introitus van pasen
Ik ben verrezen en Ik blijf u bij;
Minnaars vergaan en vrouwen die beminnen,
En van de bronzen luiten van de zinnen
Springen de snaren: alles gaat voorbij.
Maar waar gij gaat, daar ga Ik aan uw zij:
Ik dring door muur en venster bij u binnen,
Ik ben verrezen en Ik blijf u bij.
Steden in puin met torens en met tinnen,
Tempels van Zeus, van Boeddha en van Mij,
Rijken van keizers en van keizerinnen, En 't liefste lichaam wikkelt men in linnen.
Ik ben het Leven en het Panta Rhei.
Ik ben verrezen en Ik blijf u bij.

Dit gedicht is tevens een van de weinige 'blijde' geluiden in de poëzie der jongere
katholieke dichters. Het volledig verworven katholicisme, dat alle aspecten van de
tijd in het licht van de eeuwigheid verheldert, is nog niet haar tot psalmen dwingende
inspiratiebron. Behalve boven geciteerd gedicht van Mattheus Verdaasdonk vindt
men slechts een enkel 'blij' hoogtepunt bij de dichter Frans Muller, wiens bundel
Gedichten nog steeds niet die aandacht heeft gekregen die zij verdient. Maar het is
onweersprekelijk dat 'de zang der bovenzinnelijke vreugde', waarvan Jan Engelman
spreekt, én het grote, waarlijk grote dichtwerk mogelijk schijnt vanuit de wil en de
strijd om een ster te ontdekken boven de eindeloze zandvlakten, - de wil en de strijd
die juist in de poëzie van de katholieke jonge dichters haar verwoording heeft
gevonden, zij het een voorlopige en nog niet geheel overtuigende verwoording. Ik
geloof dat het de protestante dichter
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Guillaume van der Graft is geweest die tot op vandaag het fraaiste gedicht heeft
geschreven uit de verzameling van hen die hun bestaan op het hemelse willen ijken:
het gedicht 'Dies Illa' uit zijn laatste bundel Mythologisch. Deze dichter lijkt voorlopig
de grootste in vervulling gaande belofte van onze generatie.
Ik zeide: de overheersende toon is een sombere. Nu gaan er de laatste tijd stemmen
op die verklaren dat de jonge katholieke dichters van het ogenblik te eenzijdig zijn,
te weinig zich bezinnen op de vreugde die een consequente beleving van het
katholicisme openbaart. Zij zouden, gelijk hun woordvoerder Lex Leclerc verklaart,
teveel van hun nederlagen en te weinig van hun overwinningen in hun strijd noteren;
zij zouden überhaupt minder moeten noteren, meer moeten leren aangaande de sociale
functie van hun vers; en Leclerc c.s. pleiten dan voor een nieuwe spirituele beweging,
die de dichters van katholieke huize aan haar spits zou moeten vinden. Maar zij
verwarren zo bij hun pleidooi de vrome wens met de relatieve onmogelijkheid en
doen dit vergezeld gaan van termen die gevaarlijk veel lijken op het 'roomse
blijdschap'-idioom. Misschien zijn zij op de eerste plaats wel te weinig dichter om
in de poëet ook de aestheet te willen erkennen. En afgezien van somberheid of 'het
blije', - een dichter schrijft schone verzen of niet, en uiteindelijk is dat voor de
literatuur-beoordelaar én voor de lezer een doorslaggevend criterium.
De ballingschap op aarde werkelijk prinselijk te dulden óf te leven vanuit het besef
dat men geen balling is, ziedaar voor de jongere dichter van heden het geestelijk
niveau waarop zijn gedicht tot volle wasdom zal kunnen komen. En er schuilt, trots
alle ellenden van de woestijn, zoveel waars in het slot van het gedicht 'Voorschrift'
van Marsman dat ik in het begin van deze gedachten reeds aanhaalde; hij geeft daar
een opdracht die nog slechts door weinigen in hun verzen volledig is vervuld, als hij
zegt:
'Ontgin waar niemand
vruchtbaarheid vermoedt,
elke woestijn heeft zijn wel;
geloof onafgebroken:
hier moet water zijn;
uw enige toeverlaat
zij het woord:
O bolwerk, o citadel,
bekleed mij met
een nieuwen mantel,
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laat het firmament
mijn huis zijn,
zorg dat niemand mij kent.
vraag elken dag
een witten keursteen
en het onbeperkt gezag
van een nieuwen naam'.

Men kan niemand opdragen om te geloven; maar men kan hen die geloven oproepen
om hun verantwoordelijkheidszin te bewaren en daarvan in hun werk te getuigen. In
deze woestijn hebben naar mijn mening de jonge katholieke dichters die laatste
oproep uit Marsmans woord begrepen, voor hen te vervangen door het woord: 'Bereid
de weg des Heren; maak zijn paden recht'.
Het is met de vurige hoop op een groots gedicht waarin het Heil verkondigd wordt,
dat men een overzicht over de jongste poëzie zou kunnen besluiten. Als die hymne
uit onze generatie zal opklinken, zullen wij haar herkennen.
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Het Katholicisme in het nabije Oosten
door J. de Fraine S.J.
DE reiziger aan wie het gegund was gedurende het H. Jaar een bedevaarttocht te
ondernemen naar Palestina, werd getroffen door de ingewikkeldheid van het probleem
van het Katholicisme in het Nabij Oosten. In deze bijdrage willen we daaromtrent
enkele persoonlijke bevindingen ten beste geven, die wij op een reis van drie maanden
in Griekenland, Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël en Egypte hebben opgedaan.
Ofschoon in elk van deze landen de vraag telkens weer anders ligt, kan men toch
enkele typische trekken naar voren brengen, die een min of meer duidelijke nuancering
aangeven. Er zijn namelijk landen waar het Katholicisme slechts een klein getal
aanhangers telt, en dus noodgedwongen tevreden moet zijn met een bescheiden
minderheidspositie; er zijn andere gebieden waar het Katholicisme, alhoewel niet
beschikkend over de meerderheid, toch solied gevestigd is; er zijn ten slotte staten
waar de katholieke godsdienst, onder de druk van openlijke of bedekte aanvallen,
zijn veroverde rechten langzaamaan begint te verliezen.

I
De landen waar een katholiek zich het meest benauwd gevoelt, zijn wel Griekenland
en Turkije.
In het eerste land is het staatsbestel totaal vergroeid met het schismatieke geloof.
Elke Griek moet noodzakelijkerwijze ook orthodox zijn; en een bekering wekt bij
het volk nog steeds de indruk van een verraad aan de nationaliteit. Deze indruk wordt
ongetwijfeld nog versterkt door het feit, dat de missionering uitgaat van buitenlanders.
De Latijnse parochie te Athene was lange tijd in handen van Italiaanse priesters; niet
zelden zag men de Italiaanse vlag in het kerkgebouw. Gelukkig is in deze toestand
sinds een tiental jaren een grote verandering gekomen. Zoveel mogelijk wordt getracht
de vreemde priesters te vervangen door Grieken: op dit ogenblik wordt te Athene
een der twee Latijnse kerken volledig bediend door Griekse staatsburgers, echte
Grieken of althans het Grieks uitstekend beheersende Armeniërs. Naast de Latijnse
kerken heeft daarenboven de Grieks-katholieke
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gemeenschap de hand weten te leggen op een statig gebouwencomplex en werken
de Grieks-geuniëerde priesters, onder de kundige leiding van hun sympathieke
bisschop, aan de bekering hunner orthodoxe landgenoten. Deze bekering vordert
natuurlijk slechts traag: de apostolaatsmethode werkt voornamelijk indirect, door
het weekblad 'Katholiki' en door intellectueel contact met vooraanstaande orthodoxen.
Eens waren we in Athene getuige van een uiterst interessante gesloten bijeenkomst
van de leiders van de Griekse 'christelijke actie' In een ongedwongen en gemoedelijk
gesprek vertelden ons twee hoogleraren van de Atheense Universiteit, hoe zij op de
gedachte waren gekomen om hun zwaar geteisterd vaderland weer te doordringen
van de christelijke geest, hoe zij bij collega's en studenten deze geest weer levendig
wilden maken en met welke middelen zij dit doel trachtten na te streven1). Toen de
vraag werd gesteld, wat die leken-apostelen met 'christelijke geest' bedoelden, bleek
weldra dat ze zeer goed op de hoogte waren van de 'katholieke actie' in
Rooms-Katholieke landen. En tot onze verbazing verzekerde ons de archimandriet
Hiëronumos, hofkapelaan van Koning Pavlos, die inmiddels de vergadering met zijn
tegenwoordigheid was komen vereren, dat door de 'christelijke beweging' heel veel
contact gezocht wordt met katholieken. Dezelfde orthodoxe prelaat, - die de auteur
bleek te zijn van een uitstekende, zeer goedkoop in de boekhandel gebrachte vertaling
van de katholieke Paulus-biografie van Holzner - verraste ons wellicht nog meer
door ons mede te delen, dat er op 't ogenblik orthodoxe studenten de cursussen volgen
aan het Parijse seminarie van Saint-Sulpice. Men kan zich de voldoening voorstellen
van de Grieks-katholieke priester die het contact met deze eminente orthodoxe
persoonlijkheden tot stand had gebracht; deze man oogstte de vrucht van een jarenlang
zwoegen.
Was de indruk in Athene nog enigszins gunstig, in Turkije was hij beslist
troosteloos. In Istanbul waren de verhoudingen uiterlijk wellicht niet zo slecht; deze
cosmopolitische stad telt enige Latijnse parochies, er is een kathedraal, een vrij talrijk
publiek komt in de Zondagsmissen. Maar reeds de afwezigheid van elke priesterlijke
kledij de geestelijken moeten als gewone burgers gekleed gaan -, wijst er op dat in
deze politiestaat een strenge contrôle wordt uitgeoefend op de uitheemse bedienaren
van een vreemde godsdienst. Als men daarbij bedenkt dat het zo goed als onmogelijk
is voor buitenlandse missiona-

1) Wellicht is het de moeite waard op dit initiatief in een afzonderlijke bijdrage terug te komen.
Zeer onlangs gaf de 'christelijke vereniging van de vrije beroepen' een prachtig manifest uit
onder de titel Towards a Christian Civilization (The 'Damascus' Publications, Athens, 1950).
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rissen om een vaste woonplaats te krijgen, en dat in elk geval de apostolische
werkzaamheid volledig afhankelijk blijft van de willekeur en van de grillen van een
uitgebreid ambtenarenleger, dan beseft men dat niet alleen de vooruitgang maar zelfs
de instandhouding van het katholiek geloof met duizend moeilijkheden gepaard gaat.
Het schrijnendst heeft ons dit feit getroffen tijdens een lang gesprek, dat we mochten
voeren met de bisschop van één der grote steden van Turkije. In zijn residentiestad
- zo vertelde ons Zijne Excellentie -, waren vóór een veertigtal jaren ongeveer 20.000
christenen; op dit ogenblik nauwelijks een paar duizend. Vroeger waren er
verschillende Latijnse kerken; nu staan die gebouwen leeg. Met weemoed vergezelde
ons de oude bisschop naar zijn kathedraal; een paar maal in het jaar zong hij daar
een plechtige Hoogmis, maar voor de rest van het jaar werd die ruime kerk door de
verspreid wonende gelovigen helemaal niet bezocht. Op een andere plaats was de
ingang van de kerk versperd door.... de houtvoorraad van een timmerman. Wij zelf
droegen de H. Mis op in de oude Capucijnerkerk: er was zelfs geen priester meer
om ons te ontvangen, enkel een oude knecht, een in het geheim bekeerde
Mohammedaan. Deze treurige toestand is het gevolg van de onverbiddelijke houding
van een geheime politiemacht. Zijne Excellentie verzekerde ons dat zijn doen en
laten voortdurend bespied werd. Om zich naar zijn kathedraal te begeven, maakte
hij bijvoorbeeld eens gebruik van een gesloten auto. Van de stoep van zijn woning
stapte hij, in toog gekleed, in de wagen; bij de kathedraal aangekomen ging hij
onmiddellijk binnen naar de sacristie. Het duurde niet lang of de politie waarschuwde
hem, dat hij de wet had overtreden, waarbij het aan priesters verboden was in toog
op straat te verschijnen.
Wellicht is er in de laatste maanden een geringe kans ontstaan op verbetering;
sinds de democratische partij aan het bewind is gekomen, kan men een lichte
koerswijziging bespeuren in de politiek tegenover de uitheemse clerus. De contrôle
lijkt minder scherp, en de verdraagzaamheid groeit. Op onze vijftiendaagse reis door
Turkije hebben wij bijvoorbeeld niet de minste onaangenaamheid ondervonden.

II
Men heeft werkelijk de indruk te herademen, als men de Turkse grens gepasseerd is
en in het Syrische Aleppo aankomt. Daar immers heeft het Katholicisme, dank zij
wellicht de jarenlange Franse bezetting, in werkelijkheid vaste voet gekregen.
Verscheidene christelijke gemeenschappen hebben er hun kerkgebouwen, hun scholen
en hun
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hospitalen. Voor het eerst maakten we te Aleppo kennis met de machtige organisatie
der Franciscaanse Custodie, d.i. de Bescherming der H.H. Plaatsen. Sinds eeuwen
zijn de zonen van Sint Franciscus de officiële verdedigers der katholieke rechten in
het H. Land. Het magnifieke nieuwe college der Terra Santa te Aleppo is het meest
noordelijk gelegen bastion van dit indrukwekkend verdedigingsstelsel. Vanaf Aleppo
tot in Bethlehem strekt zich het arbeidsterrein van de Custodie uit, met zijn 54
nederzettingen op of nabij de H.H. Plaatsen en zijn 87 parochies. In Syrië is het
katholiek vrije onderwijs praktisch het énig bestaande; in de laatste tijd worden er
weliswaar pogingen gedaan door het overwegend Mohammedaanse regime om
concurrerende staatsscholen op te richten, doch deze pogingen werden vooralsnog
met weinig succes bekroond. Het Katholicisme heeft hier zeker invloed op het
openbare leven: in de laatste maanden werd in de nieuwe Syrische constitutie het
principe van het statu quo vastgelegd, waarbij de rechten van de niet-muzelmanse
gemeenschappen gewaarborgd blijven. Ofschoon vele christenen betreurd hebben
dat met geen woord gerept wordt over de vrijheid van onderwijs, is men toch in het
algemeen van oordeel dat er een voldoende basis gelegd werd voor het behoud en
de uitbreiding van het Katholiek geloof. Anderzijds moet toch aangestipt worden,
dat de latente spanning tussen christenen en Mohammedanen verre van geluwd is;
er is te veel onrecht geschied, b.v. tegenover de christelijke Armeniërs, dan dat deze
mensen niet voortdurend op hun hoede zouden zijn, of zelfs met haatgevoelens
vervuld. Vooral sinds de vrij ruwe scheiding in het vroegere Franse mandaatgebied
tussen Syrië en de Libanon, is de oppositie der Mohammedaanse meerderheid in
Syrië voelbaar geworden; meer en meer krijgt men de indruk dat Syrië zich wil
voordoen als een Mohammedaans land, terwijl de Libanon zich eerder als christelijk
wil laten beschouwen.
In dit laatste land gevoelt een christen en katholiek zich wellicht het beste thuis.
In een wonderbaar mooi natuur-kader ontwikkelt zich deze kleine republiek met een
bewonderenswaardige werklust en doorzettingsvermogen. Zelfs de onherbergzame
berghellingen worden, onder de handen van de christelijke bevolking, omgetoverd
tot vruchtbare aanplantingen. In tegenstelling met de zorgeloze fatalistische
Muzelmannen, weet het christenvolk zich door noeste vlijt op te werken. Overal in
het niet zeer uitgebreid gebied doet zich de weldadige invloed gelden van de bekende
Univetsité Saint Joseph der Beiroetse Jezuïeten: alle in het land zelf gevormde
geneesheren, advocaten, linguisten, zijn oud-studenten van dat Franse instituut. De
hogere
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cultuur is geheel Frans georiënteerd; tegenover deze onloochenbare superioriteit
zinkt de Amerikaanse hogeschool van Beiroet in het niet. Samen echter met de Franse
cultuur is het prestige van het katholieke geloof der Franse Jezuïeten gestegen; het
is merkwaardig te zien hoe hoog de priesters in de Libanon staan aangeschreven.
Het geloof is er trouwens zeer levendig. In de laatste maanden werd het hele land in
beroering gebracht door wonderbare gebeurtenissen in een bergdorpje ten N. van
Djebail (het vijfduizend jaar oude Byblos). Daar, op 1300 meter hoogte, staat een
klein kloostertje van Maronietische monniken (alle Maronieten zijn met Rome
geünieerd). In het kerkje dat er tegen aan staat ligt een monnik begraven, wiens
lichaam sinds 1890 ongeschonden bewaard bleef. Uit de wand van de graftombe
sijpelt een soort geelachtige vloeistof, die, vooral sinds enkele maanden, het
verbazingwekkende aantal van meer dan 400 wonderen zou hebben bewerkt. Op 4
Augustus 11. heeft een kerkelijke onderzoekingscommissie zich opnieuw vergewist
van de toestand van het stoffelijk overschot; weer werd dezelfde ongereptheid
geconstateerd. Sinds het begin van dit jaar stromen de volksmassa's naar het kleine
bergdorp, om van Pater Charbel (zo luidt de naam van de heilige) allerlei gunsten
en genezingen af te smeken. Op 10 September waren wij getuige van die volkstoeloop;
en bij diezelfde gelegenheid vertelde ons de Generaal der Orde dat het
zaligverklaringsproces te Rome aanhangig was gemaakt. Tegelijkertijd hadden we
de gelegenheid twee genezenen van dichtbij te kunnen onderzoeken in gezelschap
van een sympathieke Libanese dokter. Een jongetje van 10 jaar, dat blind was aan
één oog sinds de geboorte, gaf duidelijk blijk van een volkomen genezing. Tot in
Egypte vernamen we echo's van de mirakelen door Charbel gewrocht. Meerdere
Mohammedanen, die gunsten ontvangen hadden, hebben reeds om het H. Doopsel
verzocht.
Als er één schaduw zweeft over het Libanese katholicisme, dan is het wellicht de
verdeeldheid der christelijke riten. In Beiroet resideren twee kardinalen en zeven
christen bisschoppen, waarvan drie of vier katholieke. Deze verdeeldheid moet fataal
bij de niet-christenen de gedachte oproepen aan een 'verscheurde christenheid'.
Natuurlijk blijft elke gemeenschap op haar eigen rechten staan; conflicten zijn
derhalve onvermijdelijk. De nieuwe canonische wetgeving op het huwelijk heeft bij
de niet-Latijnse katholieken heel wat beroering gewekt: in een land waar de geünieerde
christenen zich veel nauwer met nietgeünieerden verbonden voelen dan in een
overwegend geünieerd gebied, zijn de katholieken niet zo afkerig van gemengde
huwelijken of zelfs van een communicatio in sacris met schismatieken.
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Naast haar posities in Syrië en in de Libanon, kan de Katholieke Kerk met rechtmatige
fierheid wijzen op haar vestigingen in het nieuwe rijk van Koning Abdallah, het
'Hasjemietische Koninkrijk van Jordanië'. Men weet dat de oostelijke helft van het
vroegere mandaatgebied Palestina bij het nieuwe rijk gevoegd werd. Zo kwamen de
meeste H.H. Plaatsen in de 'Arabische zone' te liggen. Op deze voor het Katholicisme
zo gewichtige plaatsen heeft de Custodia di Terra Santa sinds eeuwen de rechten
der R.K. Kerk op een schitterende wijze verdedigd. In de Oude Stad van Jerusalem
nemen de Minderbroeders de zorg waar voor een hele reeks heiligdommen: de kapel
der geseling en der veroordeling, de basiliek van de doodsstrijd, de olijfhof met de
grot van Jezus' aanhouding, de Vde en VIIde staties van de via dolorosa, de kerken
van Bethphage en van Dominus flevit. Samen met de Grieks-orthodoxe en met de
Armeense gemeenschap zijn de zonen van Sint Franciscus mede-eigenaars van het
H. Graf en van Calvarië. In Bethlehem bezitten ze, samen met de Grieken en
Armeniërs, de basiliek van de Geboorte. Ook in Bethanië, in Emmaüs - El Qubeibe,
en elders nog, hebben ze hun mooie kerken gebouwd. Naast deze heiligdommen,
nemen ze de zielzorg waar in een groot aantal parochies, en bieden aldus een zeer
welkome hulp aan de priesters van het Latijnse Patriarchaat te Jerusalem, dat trouwens
op dit ogenblik bestuurd wordt door een Franciscaanse bisschop, mgr Albertus Gori.
Het is voor de pelgrim in het H. Land werkelijk verrassend te ervaren hoe vriendelijk
en welwillend de Franciscaanse gemeenschap haar best doet om het verblijf in het
land en het bezoek aan de H.H. Plaatsen gemakkelijk en aangenaam te maken. Het
is ongetwijfeld met dankbare genegenheid dat de katholieken mogen opzien naar die
stille monniken, die biddend en boetend de wacht houden voor de verdediging van
Gods Kerk in het Land waar het nieuwe Godsrijk zijn ontstaan en zijn eerste bloei
heeft gekend.

III
Zo men in Jordaans Palestina de indruk had van een solied gevestigd bezit - dat
overigens met zorg dient bewaard te worden -, dan wekt daarentegen de toestand
van het Katholicisme in de jonge staat Israël niet geringe bekommernis. Zodra men
in Jerusalem de prikkeldraadgrens tussen de Oude en de Nieuwe Stad overschreden
heeft, wordt men dadelijk getroffen door het Westers-profaan karakter der Joodse
wijk. Hier leeft een volk dat koortsachtig werkt aan een bijna hopeloos lijkende
onderneming, de opbouw namelijk van een gloednieuwe economie in een arm en
misdeeld gebied, dat elke maand
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opnieuw de invasie ondergaat van een 20.000-tal nieuwe kolonisten. Een volk dat
met zulke geweldige problemen worstelt, wordt totaal in beslag genomen door het
aardse en heeft weinig tijd en zin voor de eeuwige godsdienstige bestemming. In
weerwil van de grote aandacht die besteed wordt aan de sabbatrust - tussen de twee
zonsondergangen van Vrijdag en Zaterdag wordt letterlijk alle bedrijvigheid stopgezet
- maakt Israël toch de indruk van een heidense, vrij materialistisch ingestelde natie.
De christen Arabieren zijn grotendeels verjaagd van have en goed: alleen in Jordanië
leven 600.000 Arabische vluchtelingen, en een niet onaanzienlijk getal daarvan zijn
christenen. Op sommige plaatsen stoot men op schrijnende toestanden. Op 9 kilometer
van Jerusalem, in de Joodse zone, ligt Ain-Karim, het dorp van Zacharias en Elisabeth,
waar de H. Maagd haar nicht ging bezoeken. Dit dorpje herbergde vroeger een vrij
groot aantal christenen, een 500-tal. Onder dwang van de Engelsen is de gehele
bevolking, na Mei 1947, op de vlucht gegaan; toen de Joden binnenvielen, hebben
ze eenvoudig weg de verlaten huizen en landerijen in bezit genomen en in een
handomdraai werd Ain-Karim in een volledig Joodse nederzetting veranderd, waar
nu nog nauwelijks 10 christen leken verblijven. Een dergelijke toestand schept
natuurlijk lastige problemen: Ain-Karim bezit drie kloosters, één van de Franciscanen
en twee van kloosterzusters. Spontaan moet de huidige Joodse bevolking de vraag
stellen: 'Waarom blijven die lui bij ons; er is immers geen christen meer in het dorp'.
En wat zich af speelt in Ain-Karim, herhaalt zich ook elders in het nieuwe Israël.
Nog onlangs werd een statistiek gepubliceerd, waarin gewezen werd op het feit dat
de christelijke bevolking van Jerusalem (Nieuwe Stad) hoofdzakelijk uit priesters
en zusters bestond. En niet zo lang geleden moest een kloosterling (van een voor de
gelegenheid hysterische verklaarde vrouw) op straat het striemend verwijt in ontvangst
nemen: 'Wat doet U nog in Israël?' Men beseft al de opgekropte gevoelens van
bedreiging die achter een dergelijke uitval schuil gaan.
Zelfs daar, waar de bevolking geen overwegend Israëlietische meerderheid vertoont,
is het toekomstbeeld van het Katholicisme allesbehalve rooskleurig. Het treffendste
voorbeeld is wel Nazareth. Deze stad van ongeveer 20.000 inwoners is overwegend
Arabisch en voor de helft christelijk gebleven: daar immers gaf de bevolking geen
gehoor aan de Engelse evacuatiebevelen. Nu echter is het stadje in Joodse handen:
de schromelijke lichamelijke ellende der eerste maanden werd op een
bewonderenswaardige wijze gelenigd door de Belgische hulpverleningscommissie,
gesticht op initiatief van een Luikse seminarist, E.H. Naveau, en geplaatst onder de
hoge bescherming van mgr Kerkhofs,
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bisschop van Luik. Nu nog - zo konden we vaststellen - mag de naam van 'Belgica'
(België) op de meest warme en dankbare sympathie rekenen vanwege de
Nazarethaanse bevolking. Doch de stoffelijke nood blijft voortduren; de
voedselschaarste, die over heel Israël heerst, doet zich voornamelijk gevoelen te
Nazareth. De Joodse autoriteiten zijn niet geneigd voor de Arabische bevolking de
werk- en voedselverschaffing te vergemakkelijken. Het gevolg is dat de arme
Arabieren blootgesteld zijn aan allerlei knevelarijen, achteruitzettingen en
miskenningen. Toen we in Nazareth verbleven hoorden we een vader van vijf kleine
kinderen met tranen in de stem vertellen, dat zo pas het wekelijks rantsoen vlees
aangekomen was doch dat de slager verplicht was geweest het weinige wat hij
ontvangen had op de mestvaalt te werpen, omdat het helemaal bedorven was. Dezelfde
man smeekte ons de christelijke wereld attent te maken op die onmenselijke
behandeling; in zijn naïeveteit stelde hij ons voor dat België - dat rijke, fabelachtige
landje uit het Noorden - zijn stad Nazareth zou aannemen en beschermen tegen de
opdringende Israëliërs. Deze man spreekt werkelijk in naam van duizenden
christenmensen in Israël; zijn klicht is die van vele geloofsgenoten, die geestelijk,
en misschien ook lichamelijk, gewurgd worden.
De druk, die weegt op het Katholicisme in Israël, voelt men ook enigszins in het
bevrijde Egypte. Nu de gehate Engelsen verdwenen zijn uit dit oude cultuurland, is
de inheemse bevolking ten prooi gevallen aan enkele duizendtallen leenheren, die
het land en zijn bewoners meedogenloos uitzuigen. Nergens wellicht is de
tegenstelling zo groot tussen de leidende ver-europeaniseerde kringen en de ellendige
volksmassa der fellah's. De godsdienstige situatie lijdt ongetwijfeld onder deze
onwaardige verhoudingen. Een der Latijnse bisschoppen van het land, met wie ik
een onderhoud mocht hebben, zei, dat de toestand zorgwekkender was dan men zou
vermoeden. Weliswaar bestaan er nog burchten van het katholieke geloof, zoals b.v.
in Kaïro het invloedrijke Collège de la Sainte Familie van de Franse Jezuïeten waaraan
zelfs Mohammedaanse families hun kinderen toevertrouwen. Doch de heimelijke
oppositie van sommige leidende Muzelmannen en de verscherpte vijandigheid der
brede volkslagen tegen al wat vreemd is (in Kaïro wierp men naar ons met straatvuil),
ondermijnen de invloed die van leidende katholieken of bekeerlingen kan uitgaan.
Volgens onze eminente zegsman bestond er slechts één enkele uitweg: de katholieke
missionering moest met alle macht de vooruitgang bevorderen van de geüniëerde
Koptische Kerk. Deze toch kan er niet van beschuldigd worden een vreemde te zijn
in het land, aangezien de Kopten reeds
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lang vóór de Mohammedaanse overheersing in Egypte inheems waren. Daarenboven
is het juist aan de Kopten te danken, dat het christendom zo stevig gevestigd bleef
in de Egyptische bodem, in weerwil van duizenden knevelarijen en allerlei openlijke
of bedekte vervolgingen. De priesters van de Latijnse ritus hebben al te vaak, zo al
niet bewust dan toch onbewust, hun ritus opgedrongen aan bekeerlingen uit het
schisma. Deze bekeringsmethode was, in de ogen van dezelfde eerbiedwaardige
zegsman, een fout, vooral in de huidige tijd. Al verzekerden ons Latijnse
missionarissen, dat de bekeerlingen zelf de Latijnse ritus verkiezen om des te zekerder
los te geraken uit de greep van het oude religieuze complex, toch beweerde Zijne
Excellentie, dat men de Kopten moest winnen voor Rome zonder hen van ritus te
doen veranderen. In deze richting worden thans lofwaardige pogingen aangewend:
we hadden de gelegenheid een oude Belgische Minderbroeder aan te treffen, die
reeds meer dan 25 jaar dezelfde post bekleedt in de omgeving van Loeksor. Wat deze
man verricht heeft - zo verhaalden ons zijn medebroeders - grenst aan het
ongelofelijke. Met taaie Vlaamse veerkracht en werklust, in een moordend klimaat,
heeft deze 'beste onzer broeders' een bloeiende Koptische gemeente gesticht.
Nagevolgd door ander missionarissen, blijft zijn werk het levend bewijs vormen van
de juistheid der opvatting, dat de Koptische christenen Koptisch kunnen en moeten
blijven, ook als ze de weg terugvinden naar de Roomse Moederkerk.
Dit bondige - al te bondige - overzicht over het Katholicisme in het Nabije Oosten,
is de vrucht van een helaas! eveneens al te kortstondig persoonlijk contact met enkele
leidende instanties in de landen 'om de oude wereldzee'. Het heeft - zo hopen we enigszins laten aanvoelen hoe ingewikkeld de problemen zijn waarvoor onze
geloofsgenoten zich gesteld zien in die oude cultuurlanden van waaruit het
Christendom zijn zegetocht begonnen is over de hele wereld.
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De huidige stand der Sociale kwestie in Nederland II
door H. Hoefnagels S.J.
III. Het economisch facet
DE sociale kwestie heeft van begin af aan voor een groot deel op economisch terrein
gelegen. De sociale eisen, afschaffing van kinderarbeid, verkorting van arbeidstijden,
brachten de vraag mee hoe men dit economisch klaar kon spelen. Toch is ook in dit
opzicht het probleem verschoven en is men zich bewust geworden van nieuwe vragen.
In de vorige paragraaf zijn wij er niet op ingegaan welk beginsel de structuur der
standen moet beheersen. Wij mogen echter wel aannemen dat het belang van de
functie die een stand heeft, en de waarde van de dienst, die een beroep aan de
gemeenschap levert, hierop, althans op de duur, de meeste invloed moet doen gelden.
In de huidige dynamische economie betekent dit, dat naast elementen van blijvende
aard, ook veranderlijke factoren de standenstructuur zullen beheersen.
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren.
De functie van een gedeelte der middenstand is de laatste tientallen jaren sterk
gewijzigd.
Waarin bestaat de eigen taak die de middenstander in het economische leven heeft?
Op de eerste plaats valt in het oog dat hij de mensen in staat stelt om gemakkelijk in
hun dagelijkse behoeften te voorzien. Daarbij echter komt dat de goede middenstander
door zijn kennis van zijn branche de deskundige is, die goede waar weet te
onderscheiden van slechte, en die de redelijke prijs voor een artikel kan beoordelen.
Tenslotte is hij door het vertrouwen dat hij persoonlijk of door zijn naam bij zijn
klanten heeft, de vertrouwensman, op wiens keuze de minder deskundige kopers
zich kunnen verlaten. Juist de combinatie: de vertrouwde deskundigheid, geeft hem
zijn betekenis voor de gemeenschap.
Nu heeft zich op dit gebied een wijziging voltrokken. Om een goed horloge te
kopen, zal men zich nog altijd het beste wenden tot de vertrouwde deskundige of tot
de firma met naam. Maar voor tal van producten heeft men deze deskundigheid en
dit vertrouwen niet meer nodig, omdat het niet meer de middenstander is die borg
staat voor de
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kwaliteit, maar de producerende firma zelf. Voor artikelen als sigaretten immers,
koopt men bijna uitsluitend 'op merk'. Men kan dit evengoed doen in een automaat,
als in welke winkel ook: het is steeds dezelfde standaard-prijs en standaard-kwaliteit.
De economische dienst van de sigaretten-winkelier is daarmee beduidend aan waarde
verminderd.
Te oordelen naar geluiden die men hierover uit Amerika hoort, moet men
verwachten dat wij hier nog slechts aan het begin van een ontwikkeling staan. De
economische betekenis van een steeds groter gedeelte van de middenstand zou dan
geringer worden, en hiermee verandert ook haar plaats in de standenstructuur.
Het tegenovergestelde ziet men ook gebeuren. Door het wegvallen van vele
mogelijkheden tot eenzijdige voordelige handel met koloniën, krijgt de factor arbeid
voor de welvaart van de gemeenschap een groter betekenis: de functie van technici
en arbeiders wordt belangrijker.
Ondertussen roept de economische ontwikkeling geheel nieuwe groeperingen van
mensen op: zonder dat wij het ons gerealiseerd hebben, is er een heel nieuwe stand
ontstaan, het leger van kantoorklerken en ambtenaren, die Prof. Kruijt noemt de
'nieuwe middenstand'.
Men begrijpt dat deze dynamiek, die de economie veroorzaakt, het nog moeilijker
maakt om tot een gezonde standenstructuur te komen.
Ook in ander opzicht heeft de sociale kwestie door de economie een ander aanzien
gekregen: de kwestie van de verdeling van het maatschappelijk inkomen.
In de tijd van Rerum Novarum stelde het zich aldus: hoe de verdeling economisch
doen geschieden, en toch aan de arbeiders een behoorlijk bestaan verzekeren.
Tegenwoordig is de vraag zonder meer, hoe moet de verdeling zijn om de welvaart
van het volk zo goed mogelijk te bevorderen. Het is daarom meer de vraag wat is
het maximum wat aan de arbeider kan gegeven worden, dan wel, wat is het minimum
wat de arbeider moet krijgen.
Dit is onbewust als een sprekend element naar voren gekomen in verschillende
artikelen over de nood der z.g. middengroepen, die vorig jaar verschenen. Voor de
verbetering van de positie dezer groepen werden meerdere motieven naar voren
gebracht. Vooreerst het oude motief der rechtvaardigheid, dat de mens een inkomen
moet hebben waarmee hij volgens zijn stand kan leven en zijn kinderen opvoeden.
Het is uit het voorgaande duidelijk dat dit een zeer moeilijk te hanteren begrip is
geworden. Een ander motief was het feit dat een bepaalde dienst in stand gehouden
moet kunnen worden. De leraar bijvoorbeeld moet in staat zijn, zijn kinderen een
zelfde opleiding mogelijk te maken
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als hij zelf heeft genoten. De noodzakelijke aanvulling voor dit beroep zal immers
op de eerste plaats gerecruteerd moeten worden uit de nakomelingen der
beroepsgenoten, want daar vindt men eerder de benodigde talenten dan in lagere
groepen, en deze talenten zijn schaars, zodat de voorhanden zijnde uitgebuit moeten
kunnen worden. Het economische welzijn der gemeenschap is hier feitelijk de
grondslag!
Elders ziet men dat de lonen omhoog moeten om de aantrekkelijkheid van een
bepaalde dienst te behouden, die nodig is om voldoende mensen te trekken. Dat is
het geval geweest bij de onderwijzers, enige jaren geleden, en uit zich ook in de hoge
lonen van enige arbeidersgroepen. Men ziet hier al dat het begrip rechtvaardig loon
een heel ander aanzien kan krijgen, doch daarover in de volgende paragraaf.
Nauw hiermede samenhangend is een ander aspect: naast de productie heeft ook
de consumptie in de economische wetenschap een plaats gekregen. De grotere
welvaart die er is gekomen is voor een groot gedeelte te danken aan de
massa-productie. Een moderne radio is bijna onbetaalbaar als ieder exemplaar
afzonderlijk geprojecteerd en geconstrueerd zou moeten worden. Doordat er echter
duizenden van een type gemaakt worden, verdelen zich de kosten voor de
wetenschappelijke research en voor het ontwerpen over deze aantallen. Bovendien
kan de productie in serie geschieden en bestaat daardoor de mogelijkheid om allerlei
bewerkingen met automatismen te laten gebeuren. Dit kan echter alleen als de radio's
ook in dergelijke aantallen verkocht kunnen worden; daartoe moet koopkracht zijn
bij de massa van het volk.
Deze factor wordt bij de loonbepaling steeds meer in het oog gezien. Dit heeft tot
gevolg dat artikelen die eens een luxe vormden voor een kleine groep, meer en meer
in het bereik komen of zullen komen van het hele volk.
Ook in dit opzicht krijgt het 'levensonderhoud volgens iemands stand' een ander
aanzicht. Als men bij het oude statische begrip zou blijven zou men de mogelijkheid
voor economische vooruitgang afsnijden.
Tenslotte moeten wij nog een woord wijden aan de verandering in de onderneming
die zich ook in ons land aan het voltrekken is.
De onderneming immers, zoals zij eens één was met de persoon van de
ondernemer-bezitter, wordt steeds uitzonderlijker in het grootbedrijf. Men ziet een
tendenz die er naar leidt dat de onderneming een zelfstandig organisme wordt met
zelf doel. Het bedrijf, het draaien van de fabriek, het rendabel zijn, het groeien ervan
schijnt een doel op zich te worden. De onderneming werkt dan tenslotte niet meer
voor de
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belangen van de ondernemer, of van de aandeelhouders, zij draait om zich in stand
te houden en zich volgens haar eigen determinisme te ontwikkelen. De ondernemer,
voor zover dat nog een persoon is, is wel de leider, maar zijn leiding staat in dienst
van het ondernemingsdoel, dat is: steeds groter, steeds rendabeler worden. Terwijl
juridisch de aandeelhouders-vergadering het dividend bepaalt, doet dit in feite het
eigen doel der onderneming. De winst bepaalt ook niet meer de hoogte van het
dividend; zoveel mogelijk wordt deze gebruikt voor zelf-financiering, terwijl het
dividend een middel is geworden voor de politiek der onderneming op de geldmarkt.
Omdat een dergelijke verzelfstandigde onderneming een anonyme onpersoonlijke
macht vormt, verdwijnt de zedelijke verantwoordelijkheid. Niemand is er meer aan
te wijzen die zedelijk verantwoordelijk is tegenover de gemeenschap en tegenover
de bedrijfsgenoten. Men ziet dat hiermee de oude tegenstelling werkgever-werknemer
van heel andere betekenis gaat worden, en dat het begrip 'kapitalist' wel zeer moeilijk
te omschrijven wordt.

IV Het zedelijk facet
Als wij onder dit hoofd over het sociale vraagstuk spreken, dan vatten wij hieronder
twee wel te onderscheiden kwesties samen:
1. Het feit dat het sociale leven niet volgens de zedelijke grondbeginselen geregeld
is en dat de mensen zich niet hierdoor laten leiden.
2. Het feit dat de zedenwet in vele gevallen niet duidelijk gespecificeerd kan
worden.
Het eerste aspect heeft vanaf het begin volop de aandacht gehad. En wat de
encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno hierover leren is nog altijd
actueel. Het sociale vraagstuk zou voor een groot stuk opgelost zijn als de grote
christelijke gedachten voor het maatschappelijk leven inderdaad de leidraad waren.
De voornaamste deficiënties op dit gebied zijn wel de volgende: het tekort aan
eerbied voor de menselijke persoon, het voorbijzien van de verplichtingen tegenover
het gemeenschapsbelang en de te grote waardering die aan bezit en economische
macht gehecht wordt.
In tegenstelling met de behandeling der andere paragrafen, zullen wij hier eerst
schetsen hoe het volgens de christelijke normen zijn moest, en van daaruit op de
tekortkomingen wijzen.
Elke mens heeft een menselijke waardigheid die onaantastbaar is. Voor ons volgt dit
direct uit de eerste vraag van de katechismus,
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waarin wij leren dat de mens geschapen is om God te dienen en daardoor hier en
hiernamaals gelukkig te worden. Dit betekent immers dat de mens een persoonlijke
levens-bestemming heeft, dat hij doel-in-zich is. Duidelijker nog spreekt dit uit het
Rijk Gods wat Christus is komen brengen: daarin immers is elke mens Kind Gods
en Broeder van Christus, zodat elke mens op zich mag toepassen: wat gij den minsten
der mijnen hebt gedaan dat hebt ge Mij gedaan.
Bezien wij vanuit dit licht het psychologisch probleem en wat hier aan gedoktert
wordt door de psycho-techniek.
De arbeider is zich blijkbaar maar weinig bewust van de verheven waardigheid
van zijn persoon; zijn hele houding zou veel waardiger zijn, als deze waarheid
levenswerkelijkheid voor hem was, in elk geval zou hij alle reden verliezen voor een
minderwaardigheidscomplex.
In feite echter is dit voor de grote massa een onmogelijkheid: zij leeft, - en dit kan
niet anders -, van de gedachten die in de gemeenschap tot haar komen. Juist deze
gemeenschap echter schiet deerlijk te kort in haar eerbied voor de menselijke persoon.
Zo lang men de arbeider en zijn arbeid in de passende menselijke waardering te kort
doet, hem in feite niet telt in het maatschappelijk leven, tenzij voor zover men hem
nodig heeft, of met zijn macht rekening moet houden, valt er in dit opzicht niets van
de arbeider te verwachten.
Men is de laatste tijd uit economische beweegredenen veel aandacht gaan wijden
aan de 'human factor' in de industrie. Men probeert arbeidsmethoden aan te passen
aan de psyche van de arbeider, men instrueert het personeel om op tactische wijze
leiding te geven (bedrijfs-kader-training). Inderdaad een stap vooruit, als dit tenminste
uitgaat van- en voert tot een grotere menselijke waardering. Doch aan dit laatste
ontbreekt nog al wat. Deze psychologie is namelijk in vele gevallen niet meer dan
een stelsel van trucjes en handigheden, die speculeren op de gewone menselijke
instincten. Zo kan deze psychologie zelfs leiden tot een nog geraffineerder exploitatie
van de arbeider!
Het individu heeft niet alleen een doel in zich, het is ook gericht op de gemeenschap.
Of liever, de ontplooiing van zijn persoon moet het individu zoeken in zijn dienst
aan de gemeenschap. Dit is eigenlijk een kwestie van rechtvaardigheid. Al wat het
individu voor zijn persoonlijke ontplooiing nodig heeft, krijgt het door de
gemeenschap, van anderen, die hun talenten, ieder op zijn manier, in dienst stellen
van hem; het heeft dus op zijn beurt de plicht om hetzelfde te doen.
Om dit inzichtelijker te maken gaan wij op een concreet voorbeeld over. Een
handelsman verdient geld. Dit geld is feitelijk niets anders

Streven. Jaargang 4

276
dan een vordering op de gemeenschap, op zijn medemensen, om van hen diensten
los te krijgen. Om werkelijk met recht deze vordering te doen gelden, moet hij dus
door zijn handel diensten hebben bewezen aan de gemeenschap, welke in waarde
gelijk staan met die welke hij nu krijgen kan. Dat betekent in de practijk dat men dus
gerust mag proberen om veel geld te verdienen, als men dit slechts doet door de
gemeenschap beter te dienen.
Het is maar al te duidelijk hoe op dit gebied het geweten bijna totaal ontbreekt.
Men vraagt zich alleen af, hoe kan men veel geld verdienen, de wijze waarop wordt
alleen bepaald door de grenzen die de wet stelt, terwijl deze, en met haar de
maatschappelijke zede in vele gevallen tekort schieten om allerlei vormen van
verrijking ten koste van de gemeenschap tegen te gaan.
Hiermee is meteen het derde punt gegeven; de te grote waardering voor geld en
economische macht. Ook hier heeft men de wetten van God voor de samenleving
vergeten. God immers gaf ons de aarde en haar goederen als middel voor het doel
waarvoor wij geschapen zijn.
De huidige mens echter ziet het geld en de rijkdom als doel van het leven, waarmee
de hele sociale samenleving iets dierlijks krijgt: mensen die soms als waren zij dieren
elkaar bevechten om de buit. Het leven wordt een 'struggle for life'.
Wij zijn gelukkig al ver verwijderd van de brute uitbuiting van mensen zoals 70
jaar geleden, doch feitelijk zijn het nog dezelfde principes, zij het in beschaafder
vorm, die het economisch leven beheersen.
Hoe betrekkelijk eenvoudig het is de algemene beginselen voor het maatschappelijk
leven te geven, zo moeilijk kan het zijn deze nader te specificeren. Dit is werkelijk
soms een probleem op zich geworden. Het is niet de bedoeling van dit artikel om
deze vraagstukken op te lossen, het gaat er ons enkel om het bestaan en de reden
ervan te geven. Wat hierbij aan actuele kwesties ter sprake komt dient slechts ter
illustratie.
Voor het vaststellen van zedelijke normen is er kennis nodig van het economische
en maatschappelijke leven. Deze kennis echter komt achter de feiten aan, omdat er
bezinning en studie voor nodig is. De mens kan nu eenmaal niet de economische
beweging stop zetten en rustig afwachten tot de geleerde moraal-theologen met hun
economische collega's voor de nieuwe situatie de normen hebben vastgesteld. Juist
omdat de ontwikkeling ons steeds voor nieuwe situaties plaatst, waarvan de
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zedelijke beoordeling pas te geven is in het grote geheel, zijn wij gedwongen te
handelen met provisorische normen, of normen die misschien al verouderd zijn. Het
verantwoorde inzicht komt pas als men de betreffende phase kan plaatsen in het
geheel der beweging.
Pater de Bruin S.J. heeft indertijd heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd
door te suggereren dat heel wat handelspractijken van het ogenblik, in de toekomst
waarschijnlijk even verontwaardigd als onzedelijk gebrandmerkt zullen worden als
de handelingen der liberale werkgevers in de vorige eeuw. Wij geloven dat men er
zich niet aan stoten zal als wij hetzelfde andersom zeggen: evenmin als de werkgevers
op het ogenblik onzedelijk handelen, deden dat de meeste werkgevers in de vorige
eeuw! Ik wil hiermee zeggen dat men zich niet bewust was onzedelijk te handelen,
men wist in de toen nieuwe situatie nog niet wat recht was, eenvoudig omdat men
het economische leven van dat ogenblik nog niet overzag en met verouderde morele
normen in een nieuwe constellatie was komen te staan.
Zo zijn er tal van problemen op het ogenblik, waarvoor men zich moet afvragen
of de overgeleverde normen en zede er nog op passen.
Nemen wij de vaststelling van het rechtvaardig loon. Het loon naar behoeften, zoals
dat werd geconstrueerd op een statisch gedacht behoeftenstelsel, is ontoereikend.
Juist de stimulering van nieuwe behoeften is voor de welvaart der gemeenschap van
groot belang. Wij verwijzen hier naar hetgeen wij boven over het belang der
consumptie hebben gezegd. Nog ingewikkelder wordt het als men gaat spreken van
'de behoeften volgens zijn stand', daar immers ook de standenstructuur aan evolutie
onderhevig is.
Loon naar prestatie geeft evenmin een gemakkelijke norm. Wie bepaalt in de
steeds wisselende productie-verhoudingen het belang van een dienst? A priori is deze
niet vast te stellen.
Het voorbeeld van het onderwijzerstekort enige jaren geleden wijst in de richting
dat de 'markt' ons uitsluitsel moet geven. Wij willen het nog even analyseren, omdat
het iets te leren biedt. De salarissen der onderwijzers waren te laag: gevolg te weinig
aanbod, tekort aan onderwijzers. In het belang van het maatschappelijk leven wordt
de gemeenschap gedwongen hogere salarissen vast te stellen en wel zo hoog dat het
aanbod met de vraag in evenwicht komt.
Is hiermee nu een rechtvaardige beloning van de onderwijzersfunctie tot stand
gekomen? Wij menen van wel. Het is namelijk nu zo, dat juist genoeg mensen bereid
gevonden worden om deze taak te vervullen. Het komt dus overeen met de schatting
die 'men' heeft van de
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waarde van deze dienst. Was de beloning te hoog, dan zouden er te veel liefhebbers
voor dit ambt komen, was zij te laag, te weinig.
Het is een van de symptomen die erop wijzen dat het veel verfoeide mechanisme
van vraag en aanbod, mits binnen redelijke grenzen gehouden, in feite het rechtvaardig
loon aangeeft, omdat hierin tot uitdrukking komt de waarde die de gemeenschap aan
een bepaalde dienst hecht. Wij geven dit slechts als een suggestie, omdat dit
onderwerp nog vol haken en ogen zit.
Met betrekking tot het arbeidsloon komt ook nog een ander vraagstuk aan de orde.
In de Sociale Katechismus Kapitaal en Arbeid, die verleden jaar bij het Katechetisch
Archief werd uitgegeven, vinden wij bij de voorwaarden die nodig zijn om geoorloofd
te staken o.a. de volgende: 'wanneer de arbeiders werkelijk onrechtvaardig behandeld
worden'. Hiermee wordt een klassieke stelregel weergegeven. Het is echter a priori
zeer moeilijk vast te stellen, wanneer een loon onrechtvaardig is, tenzij men weer
grijpt naar het behoefte-begrip. Daarmee zouden echter de meeste stakingen in
Amerika bijvoorbeeld ongeoorloofd zijn. Wij echter menen dat een staking ook
geoorloofd kan zijn als de arbeiders eisen stellen die boven hun gewone behoeften
uitgaan. wanneer de onderneming er redelijkerwijze aan kan voldoen. In dat geval
immers kan het best dat ook de gemeenschap met deze hogere lonen gebaat is!
Nogmaals wij doen hier geen definitieve uitspraken, wij willen enkel aantonen
hoe moeilijk het is tot een verantwoorde specificatie der zedelijke normen te komen.
Een andere kwestie kan hier genoemd worden, de medezeggenschap der arbeiders.
Na de verrassende resolutie van de Katholiekendag te Bocchum is de Pauselijke rede
van 3 Juni 1950 gekomen, waarin de Paus ontkent dat de arbeiders een recht tot
meespreken hebben op grond van het arbeidscontract of uit de natuur der
onderneming. Hiermee echter is de kous niet af. In een tweetal artikelen1) wijst J.
Ponsioen S.C.J. er op dat hiermee de medezeggenschap niet zonder meer is afgekeurd
en dat het bovendien van belang is onderscheid te maken tussen sociale en
economische medezegging. Verder zal de aard van de onderneming en de wijze van
meespreken nog talrijke distincties toelaten. Hij meent 216 vormen van medezegging
te kunnen onderscheiden(!), waarvan er enkele zeer speciale slechts door de Paus
genoemd zijn.

1) 'De Pauselijke rede van 3 Juni j.l.' in Lering en Leiding 18 (1950) p. 226 vv. en 289 vv.
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Evenzo staat het met de winstdeling. Tenzij men blijft bij enige algemene princiepen,
lijkt het haast onmogelijk zich over de rechten der arbeiders in deze een juist oordeel
te vormen. Zal ook hier niet de wenselijkheid voor de gemeenschap, de opportuniteit
en de ervaring moeten leren wat rechtvaardig is?
Wij hebben hier slechts enige, nog vrij eenvoudige kwesties, aangeraakt. Men kan
zich hieruit echter een beeld vormen hoe ook op deze wijze de sociale kwestie nog
altijd een probleem vormt, waar wij zelfs langs zedelijke weg nog altijd niet aan een
oplossing toe zijn.
***
Alles wat wij naar de vier verschillende facetten te samen brachten, kan de lezer de
indruk geven, dat dit artikel de moeilijkheden slechts vergroot, zonder tot een
oplossing bij te dragen. Toch menen wij dat dit laatste niet het geval zal hoeven te
zijn. Duidelijk is immers naar voren gekomen dat voor de oplossing der sociale
kwestie behalve de zedelijke instelling, ook denkarbeid nodig is tot beter inzicht. Dit
laatste echter is slechts mogelijk als men het probleem in zijn volle gedaante durft
te zien.
Bovendien lijkt het ons dat alle aspecten te samen wijzen in één richting waar men
de bezinning vooral zal moeten zoeken: een bezinning namelijk op de geschiedenis
der mensheid, niet in politieke zin, maar op de geschiedenis der mensheid in haar
totale menselijkheid, om te ontdekken volgens welke wijze deze zich ontwikkelt en
om dan als het ware als verlengstuk der recente historie, de toekomst-tendenzen te
bepalen en te beoordelen. Met deze wetenschap zou het mogelijk worden effectief
naar een oplossing der sociale kwestie te streven.
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Letterkundige kroniek
Gerard Walschaps religieuze en literaire instelling1)
door Em. Janssen S.J.
I
IN zijn laatste boek verhaalt Gerard Walschap het leven en de dood van een heilige
religieuze. Niet van een verborgen heilige, onopgemerkt heldhaftig tot in de dood;
maar van een zichtbaar uitverkorene, die uitbloeit in extasen, voorzeggingen en
mirakelen, en wier afsterven normaal de aanvang zou zijn van een verheffing op de
altaren. Gerard Walschap, de schrijver die aan het katholicisme een luid vaarwel
toeriep, behandelt, voor een grotendeels katholiek publiek, dit zo essentiëel rooms
onderwerp, gevaarlijk en verheven. En toch blijft hij aan zichzelf getrouw: alle
mensen van goede wil namelijk, ongodsdienstigen en godsdienstigen, kunnen volgens
hem, met verschillende verklaringen en zelfs beoordelingen, die lieve heilige
bewonderen en beminnen. Plaatst hij de twee thema's op gelijke voet, de heiligheid
van Virgilia en de menselijke verdraagzaamheid? Voegt hij ze passend in elkaar,
zodat de laatste tegenstrijdigheid verzwindt? Daarover willen wij straks oordelen.
***
Van extreme gevallen, mensen uit één stuk, heeft Walschap altijd gehouden; en
spontaan ontwikkelt zich het extremisme, bij ieder van zijn helden, tot een
buitengewone naastenliefde. Men denke aan het Heertje uit Celibaat, of aan Thijs
Glorieus uit Een mens van goeden wil. Zijn hele scheppingswerk wordt gedragen
door een drang naar heldhaftigheid, diep en oprecht, doch nimmer geheel vrij van
ostentatie en overdrijving. Die drang verklaart enigermate het gekozen onderwerp,
juist als extreem geval gekozen, met een spelend trotseren van al de daarmee
verbonden moeilijkheden.
Een andere verklaring ligt in Walschaps's religieus-profetisch temperament. In elk
van zijn belangrijke werken beoogt hij méér dan een greep in het leven, méér dan
een getuigenis; hij zoekt een blijde tijding, een openbaring. Hij hoopt dat de mensen,
dank zij zijn schrijven, zullen opgaan naar meer licht en geluk; en soms zou hij het
evangelie haast bijwerken en aanpassen. Ook hiervan kan de keuze van zulk
godsdienstig onderwerp afhankelijk zijn geweest.

1) Naar aanleiding van Zuster Virgilia (Vink, Antwerpen-Amsterdam, 1951, 308 blz.).
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En toch blijft de verbazing. Sinds zijn Vaarwel dan en reeds daarvoor, wendde hij
zich af van het clericalisme; hem, gingen het geluk en de vrede van allen ter harte,
de gewoon-menselijke verhoudingen, natuurlijk en heilig. Zich bewegen in de zozeer
afgezonderde wereld van religieuzen en mystiek lag hem niet, tenzij in het voorbijgaan
en met een neiging naar caricatuur. Waarom doet hij het nu, eerbiedig en
bewonderend? Wij kunnen het niet achterhalen; wij hoeven ook niet te weten, wat
daartoe de doorslag gaf.
Walschap verhaalt dus het leven en sterven van een heilige religieuze; van ene die,
zonder het te willen of te weten, op weg is naar de zaligverklaring. Doet hij het
competent? Laten we niet vallen over het verkeerd gebruik van technische woorden
('plechtige' geloften bijvoorbeeld, 'via comtemplativa', en 'motiven (voor metten) en
lauden'). Wel betreuren we even dat de voorstudie, wat mystiek en wonderen betreft,
niet uitgebreider, niet zorgvuldiger is geweest; want al te duidelijk heeft de auteur
voornamelijk op zijn vroeger verworven, zijn vage en verre kennis vertrouwd, en
niet minder op zijn artistieke brio die uit het diepe onderbewustzijn het lang verholene
verrassend ophaalt. Daardoor komt enige zelfgenoegzaamheid om de hoek kijken;
daardoor wordt de voorstelling nogal extreem, uitwendig en luidruchtig (alles op
ijs-van-één-nacht). Doch dat zijn bijkomstige tekortkomingen, waarbij de kunstenaar
tóch het religieuze leven en de vereniging met God kan hebben aangevoeld.
Ja, hij heeft ze aangevoeld, werkelijk maar onvolkomen. Hij weet wat er geschiedt
binnen de muren van een klooster, van een noviciaat, in de ziel en in de kring van
onervaren novicen. Aan uitwendige plichtplegingen kunnen beginnelingen zich
vergapen, daarin zich vergissen; hij weet dat de heiligheid de mens stiller maakt,
nederig en verborgen; dat de heilige (om met Ida Friederike Görres te spreken) achter
de glanzende sluier van het zwijgen zijn menselijk gelaat verbergt. Hij weet dat de
dorstige-naar-God ook hunkert naar zelfverloochening, miskenning, kastijding; en
evenals hij van binnen uit de godsliefde aanvoelt, evenzo (veel méér nog) voelt hij
de naastenliefde aan, het vernederd zich vergeten, het dienend zich vermenigvuldigen,
het buigen voor eenieder en allen.
En toch, hier raken wij de grens van Walschap's godsdienstigheid: hem ontgaat
de zonde in de schepping, hem ontgaan de hoogste vormen van goddelijke en
menselijke liefde hier beneden, verlossende barmhartigheid en uitboetende offergeest.
Hem ontgaat de diepste, eigenlijk de enig absolute, levenswet: sterven en verrijzen.
Blijde sterven, dag na dag en eens voorgoed, opdat anderen zouden leven; verrezen
leven, met een vrede die een voorsmaak is van de hemel, opdat anderen door de dood
naar het leven zouden gaan. Gedeeltelijk (want geheel is onmogelijk) mist Walschap
de basis van elke godsdienstigheid: Gods barmhartigheid tegenover kwaad en zonde;
en bij de mensen de boetende overgave, opdat er zoveel mogelijk zouden ontkomen
aan boosheid en ondergang. Op de door hem voorgestane basis van een aards geluk,
adaequaat omsloten door vergankelijke wereld en sterfelijk
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bestaan, kan geen ware godsdienstigheid, nog minder heiligheid, stevig worden
gebouwd.
Om die reden ontglipt Zuster Virgilia aan haar schepper; haar bestemming voert
haar uit boven zijn horizon. Tot in het noviciaat houdt hij haar bij; daarna, waar het
buitengewone begint, begeven hem inzicht en werkelijkheid. Hij weet het contact
nog vast te houden waar het om naastenliefde en dienstbaarheid gaat; daar voelt hij
enigermate vaste grond onder de voeten. Maar de mystieke Virgilia die hij ons
voorstelt: het is een onmogelijk samenstel van werkelijke naastenliefde, dwaze
boetplegingen en onwerkelijke performances. Wij zien niet hoe, bij de beoordeling
van zulk een geval, de Jezuïet Herman lijnrecht tegenover de ongelovige Robert kan
staan.
***
De ongelovig geworden Walschap moest, tegenover zijn heldin en haar bestemming,
zijn houding bepalen: zijn waarderende bewondering; maar tegelijk zijn afwijzen
van alles wat op godsdienstige dweepzucht gelijkt. Hij deed dit in de persoon van
Robert van Calcken, Virgilia's oudste en knapste broer; ook de meest beminde, zelfs
als de jongere, Herman, Jezuïet wordt. Maar Robert, naarmate hij verder van het
geloof komt te staan, wint aan menselijkheid; steeds meer houdt hij van zijn zuster,
naargelang deze meer dwaasheden begaat, - en, verbazend genoeg, ze begrijpt hem.
Ze begrijpen elkaar; want ieder van de twee volgt, met het absolute temperament der
van Calcken's, de eigen weg. Robert is er van overtuigd dat Vlaanderen (gelijk de
gehele wereld) zich naar het heidendom keert, en dat het volslagen heidendom de
oprechte en liefdevolle breedmenselijkheid het best beveiligt.
Hij staat niet alleen. Wanneer hij, op de dag der begrafenis, stoutmoedig zijn
standpunt volhoudt, kiest zijn oom Daniël van Calcken cynisch zijn partij. Ook zijn
zwager Marc de Almeira; terwijl een andere zwager hem minstens geen ongelijk
geeft. Dat alles in tegenwoordigheid van de vader, van hun broer Herman, de Jezuïet,
van priesters-familieleden. En oom Steven Verheyleweghen, de inspecteur, die
verzoenend moet optreden, vindt de neutrale formule: dat hun dochter, zuster en
nicht Alberta, de pas begraven Virgilia, een wondermooi anachronisme moet heten,
'een laat-gothische bloem' in een wereld die verheidenst.
Virgilia is dus, zo meent de auteur, een authentieke katholieke heilige, wier familie,
bijna door haar voorbeeld, langzaam afvallig wordt. En zo is het goed: heldhaftige
oprechtheid brengt altijd de waarheid verder, niettegenstaande bijkomstige
vergissingen.
Afgezien van het dramatiserend-op-de-spits-drijven, zijn zulke toestanden bij ons
mogelijk. Families, die uiteenvallen in ongelovigen en gelovigen, terwijl men, aan
beide zijden machteloos, elkaar nog waardeert, van elkaar nog houdt! Daar is, bij
ons volk in onze tijd, een verglijden naar het heidendom; maar Walschap heeft
ongelijk wanneer hij onze gehele hedendaagse ontwikkeling daartoe herleidt; ongelijk
wanneer hij dat verglijden doet samengaan met een handhaven (en
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eerder nog een toenemen) van de natuurlijke deugden; ongelijk wanneer hij het ziet
als een gezondmakende bevrijding. Dat alles vloeit uit zijn grondstelling voort: er
zou hierbeneden niets anders zijn dan de drang naar een aards en beperkt geluk; - en
die basis van zijn denken en observeren (we zeiden het reeds) kunnen we niet
aanvaarden.
Wordt hij er zelf door bevredigd? Anders gezegd: wanneer wij de twee thema's van
zijn boek samenvoegen - de heilige Virgilia, de niet minder nobele maar afvallige
familie -: waar ligt de klemtoon? Walschap's verstandelijke overtuiging zou graag
het tweede motief vooropstellen, maar dan met het eerste in volmaakte harmonie;
want, zo meent hij, al openbaren zich nog heiligen, toch gaat ons volk, toch gaat de
wereld naar de weldadige ontkerstening. Zijn hart echter is bij het eerste thema; dat
blijkt heel duidelijk uit de eerste helft van het boek, de diepst doorvoelde en innigste.
En dus, al verliezen velen (zelfs onder de besten) het voorvaderlijk geloof, tóch zijn
er nog heiligen. Toch flitst nog in hen Gods geheimnisvolle boodschap.... Zo zien
we dan deze ongelovige, die in verleden, omgeving en eigen wezen, altijd op het
geloof uitkomt, altijd op het beknellend mysterie stoot waar hij geen weg mee weet!
Het is een verminderd geloof geworden, geschonden en van zijn meest eigen luister
ontdaan. Maar het leeft nog; het eerste herkenningsteken van de ware christen, het
tweede gebod gelijk aan het eerste, wordt bij hem (met recht) een altijd weerkerende,
imperieuze eis.
Verder kunnen we ons onderzoek niet doorvoeren; al het andere blijft hypothese.

II
Letterkundig gezien, is het boek geschreven van uit de stilte.
Zo schreef Walschap weliswaar altijd; maar de jongere auteur werd eens
voortgestuwd naar ophefmakende affirmaties, profetische openbaringen, nieuwe
artistieke formules, strijd en executie. De oudere kunstenaar, niet minder fier en
categorisch in zijn voornaam geworden rust, bewaart, van dat vroeger geweld, een
zwak voor overdrijving, voor krachttoeren, voor polemische zetten en tegenspraak,
voor een peremptorisch uitgedrukte overtuiging. Doch kalm en zelfverzekerd meent
hij nu, ruim van hart en toegeeflijk, de ware inwendige vrede te genieten. Die schrijft
hij uit.
Wij bedoelen echter een andere stilte. Altijd was deze schrijver vormelijk beheerst.
Hij scheen de ogen te sluiten; en dan volgde hij, met een zelfverzekerde pen, het
veelvuldig leven dat opdook uit geheugen, ervaren en onderbewustzijn. Hij greep
daaruit: niets dan concrete werkelijkheid; maar daarom niet minder geordend en als
doorgloeid van zijn strikt-persoonlijk wezen. Walschap's novellen en romans groeien
onmiddellijk uit het concreet gebeuren, niet minder onmiddellijk uit de heftige ziel;
altijd schreef hij van uit de stilte, waarin volledige ervaring en intense intuïtie elkaar
versterkend doordringen.
Zo werd ook Zuster Virgilia geschreven, met een connatureel inleven
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en met een zelfstandig partij-kiezen. Men had kunnen vrezen dat Gerard Walschap,
na het vergaan van zijn onstuimige en tragische jeugd, als schrijver zwakker zou
worden. De Moeder gaf echter goede hoop; en Zuster Virgilia vertoont, in een
voorname wijsheid gevat, eerder een versterking van de oude hoedanigheden. Het
boek onthult zelfs de reden van dat voortbestaan en van die groei: de laat-ongelovige
kan veel kwaad gesticht hebben en ver zijn afgedwaald; altijd bewaarde hij, met een
idealiserend levensdoel, het ruime hart. Dat onuitputtelijk hart maakt de ouder
wordende man, op een andere wijze, nog intenser vitaal.
Ten tweede treft ons de dramatische aanleg. Altijd was het horenspreken bij deze
schrijver allerbelangrijkst; eens vond hij zijn bijzondere verhaaltrant door het
naschrijven, zo maar, van wat een gewoon volksmens zou vertellen. Aan dat eerste
procédé ontsprong een tweede: zijn romanhelden hielden innerlijke alleenspraken
waarin het handelen lag gevat; van binnen uit volgde men hun optreden, dat des te
vlugger, des te meer aangrijpend en als noodzakelijk verliep. En de alleenspraken
werden gesprekken of conflicten, wanneer twee of meer personages elkaar ontmoetten
en bejegenden. Walschap maakte van de wereld een schouwtoneel, waar men, van
de zielen uit, het altijd spontane en besliste handelen waarneemt. Hij maakte van zijn
boeken een opeenvolging van monologen (waarbij heel wat gebeurt), van dialogen
(die veel meer een stellingname zijn dan een twistgesprek), van toneelscènes (waarbij
het handelen in het spreken ligt verwerkt); - en daartussendoor neemt, af en toe, een
zakelijk verteller het woord, bondig en gevat, schijnbaar onbewogen en haast
onpersoonlijk.
Walschap's dramatische aanleg uit zich nog anders. De gestalten die hij opriep deden
allerwaarachtigst aan; de conflicten en avonturen kon hij ook tot in het uiterste
variëren en vermenigvuldigen. Hij kende en hanteerde zijn combinerende virtuositeit,
die hij meer dan eens misbruikte. Toch bewonderen we steeds zijn merkwaardige
dramatische aanleg. In gestalten en feiten ziet en doet hij alles lichten en voortgaan.
Zodra hij zich wendt tot de stilte: daar wriemelen mensen en gebeurtenissen, die het
door hem gedragen licht precies incarneren, onvergankelijk doen voortbestaan.
Deze dramatische instelling verleent, aan Zuster Virgilia, een onnavolgbare
verscheidenheid van toon en gang. Alle belangrijke personages komen aan het woord
en spreken door; er zijn veel ontmoetingen, wrijvingen, verrassingen, beslissingen.
Die verscheidenheid verleent aan het geheel een duidelijke structuur, aan elk hoofdstuk
een nieuwe kleur en rhythme. Ze draagt vergroving in zich, als bij een tekening die
alleen uit vette lijnen bestaat; maar onuitwisbaar leeft daar het gehele gebeuren, met
al zijn deelnemers en getuigen, in de grote golvingen van zijn verbazend verloop.
Dit zijn slechts schematische aanduidingen; veel diende geschakeerd en bijgewerkt;
en er zou nog veel aan toe te voegen zijn. Maar alles zou hierop uitkomen: Walschap
schrijft van uit de stilte; in die stilte denkt en arbeidt hij met gestalten en
gebeurtenissen. Een nog dieper
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gaand onderzoek zou uitwijzen: dat de gehele Walschap, van de naastenliefde uit
kan en moet gezien worden en begrepen.
***
Wij gingen geest en vorm na van Zuster Virgilia, de plaats en betekenis van dit werk
in godsdienstig en literair opzicht. De uitslag was, niettegenstaande duidelijke
reserves, onverhoopt gunstig. En ziehier, uit geheel de roman, het diepste symbool:
toen Zuster Virgilia, nog het molenaarsdochtertje Alberta van Calcken, eens speelde
met het mandenmakertje Nelen Hafflighem, bond deze haar aan een molenwiek. De
wiek ging de hoogte in; van boven uit zegende het kind het dorp. En terwijl zij
neerkwam, steeg de vastgebonden Nelen omhoog om op zijn beurt te zegenen. Beide
kinderen zullen jong sterven, beiden door God getekend en geheimzinnig verbonden....
Wie zulk oorspronkelijk symbool weet te vinden, bevroedt nog, als tegen wil en dank
misschien, de diepere godsdienstigheid.
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Kroniek
Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging
door dr M. Brauns S.J.
EIGENLIJK hadden we deze kroniek wel beter kunnen betitelen als een snelle
zeiltocht op de papierzee van die beweging, maar op enkele zeldzame uitzonderingen
na, zoals Leo Picard zegt in zijn nog te vermelden essay, overstemt de hevige ernst
zozeer de reddende humor in al deze geschriften en uitingen, dat we de lichtgeraakte
en ontvlambare dragers der beweging maar liever niet storen door titels die als rode
lappen aandoen. Trouwens, al kan men moeilijk een ietwat ironische twijfelzuchtige
glimlach onderdrukken bij het vele geschrijf over een beweging en overtuiging, die
elke Nederlander als vanzelf in zich zou moeten dragen als een bewustzijn tot de
twintigste eeuw te behoren, toch kan men anderzijds weer licht spottend terugdenken
aan de heftig-argelozen die na de oorlog in een vernieuwd Europa en een Beneluxend
België de Vlaamse beweging tot het schone schimmenrijk verwezen van het
onherroepelijk voorbije.
Het is daarom zo verkwikkend het Getuigenis voor Vlaanderen te horen opklinken
door K.C. De Busschere, Naar een lezing gehouden op de studiedagen der
K.S.A.-Jong-Vlaanderen Noordzeegouw, Waregem 19491), dus juist uit die
Nederlandse gouw, waar tot grote verwondering van velen, een zeer eigenaardig en
lichtgelovig staatspatriotisme was ontstaan, dat de Vlaamse beweging in het nieuwe
België overbodig had verklaard. Met de verbetenheid van een visser die tegen de
Noordzeestorm vecht, gaat de schrijver tekeer tegen alle vormen van loomheid,
lafheid en luiheid die de West-Vlaamse jeugd weerhouden om opnieuw, zoals in
Rodenbach's tijd, in de voorhoede te staan van een Vlaamse beweging die haar
verhouding tot de Groot-Nederlandse en de Belgische staat wel niet helemaal in het
reine trok, maar typisch West-Vlaams is door haar voortvarende dynamiek en trotse
zelfbewustheid. 'Waarom verdoezelt men de termen Belgisch en België, alsof ze
eerst en meest niet Vlaams betekenden?' Deze uitlating lijkt ons typisch en heerlijk
West-Vlaams, evenals de vechtlustige gemelijkheid tegenover 'de onafhankelijke
taalbroeder uit het Noorden'. 'Het griefde ons - vooral sedert de geboorte van baby
Benelux - dat we de Nederlanders niet dadelijk aan onze zijde vonden voor de
voortzetting van onze kulturele Nederlandse taal- en volksstrijd', en daarom besluit
West-Vlaanderen dan maar op eigen krachten voort

1) K. De Busschere, Getuigenis voor Vlaanderen. - Hernieuwen-Uitgaven, Roeselare, 1950,
40 pp., Fr. 10.
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'een dijk' aan te leggen 'van nagenoeg 220 km lengte bij 60 km breedte! Evenaart hij
Uw luisterrijke afsluitdijk niet in de Zuiderzee?' Bedoeld zijn, als de
Noord-Nederlandse lezer niet mocht verstaan, de 'vier tot vijf Belgische provinciën'
die 'Vlaanderen' uitmaken. Het besluit is dus dat Vlaanderen (vooral
West-Vlaanderen!) het zelf moet bolwerken! Met een zekere glimlach, die tegelijk
hoogst sympathiek is, leggen we dan dit geschrift terzijde dat inderdaad er iets toe
bijdraagt om de voorspelling te verwezenlijken: 'Het zal ons in en voor België, ons
vaderland, tot diens bekwaamste, trouwste en vrolijkste burgers maken. Vlieg los
dan, vrije vindevogel, verlost van je blindheid'. Tot die vrolijkheid draagt dus de
'jeugdige' stijl van de schrijver in niet geringe mate bij! Nu het is dan ook bedoeld
voor de jeugd.
Jan Boon's Katechismus van de Vlaamse Beweging2), is zoals alle katechismussen
eveneens hoofdzakelijk voor de jeugd bedoeld. Toch is hij met ongenadig-kritische
ogen gelezen geworden door volwassenen die hem uitlatingen in verband met de
tweede wereldoorlog kwalijk namen. Inderdaad lijkt de schrijver tezeer schuchter
gemoedsmens en niet genoeg stoutmoedige en vrijmoedige persoonlijkheid om met
heldere, objectieve genadeloosheid het laatste gebeuren in vraagvorm samen te vatten,
en als wetenschapsmens de houdingen en reacties te ontleden. Maar denkelijk was
het juist de gemoedsmens in hem die hem met soms schier-vrouwelijke détailpiëteit
zoveel leuzen, slagwoorden, strekkingen en symbolen van de Vlaamse beweging
deed verzamelen, zodat dit boekje een kleine en kostbare proeve van encyclopedie
van de Vlaamse beweging is geworden, samengesteld door een oprecht, gematigd
en behoedzaam-Belgisch Vlaamsgezinde, en dat heel wat leerzame bizonderheden
en snelle bespiegelingen bevat uit een vrij jong verleden.
In een personenencyclopedie der Vlaamse beweging zou de naam Dosfel
thuishoren. In Dosfel en de Jeugd, een lezing van Arthur De Bruyne3) gehouden op
de Dosfel-herdenking te Sint Gillis bij Dendermonde, 29 Mei 1950, wordt de
levensloop en het idealisme geschetst van deze heilige der Vlaamse beweging, de
jurist, de katholiek uit één stuk, de lekenapostel, die met angstvallige en langzame
helderheid onderzocht of hij het mocht aanvaarden professor in de rechten te worden
aan de onder de bezetting in 1916 Vlaams geworden Universiteit van Gent. 'Hij
vraagt zich af: is 't goed? rechtvaardig? nodig? voor de Belgische wet, waaraan ik
trouw gezworen heb, te verantwoorden? voor God te verantwoorden? Hij vraagt zich
niet af: is 't nuttig voor mij? is 't gevaarlijk?' Eindelijk 'na lang gebed en zware
zielestrijd, 'bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de katholieke studenten',
zoals staatsminister Frans Van Cauwelaert mij voor een paar maanden zegde,
aanvaardt hij de leerstoel. 'In November 1918 slaat de gevangenispoort dicht achter
Dosfel. Haat en onbegrip toornen legen hem.... Frontsoldaten, geestdriftige jonge
kerels willen hem

2) Jan Boon, Katechismus van de Vlaamse Beweging. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1950,
192 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 85.
3) Arthur De Bruyne, Dosfel en de jeugd. - 'Het Pennoen', Antwerpen, 1950, 12 pp., Fr. 8.
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bevrijden uit de gevangenis te Brugge. Het plan zit prachtig in elkaar; het móét
lukken. Maar Dosfel zegt 'neen'. Hij wil zich eerst verantwoorden voor het gerecht.
Op die rustige, heldere toon, zonder een spoor van bitterheid of ironie, mild en
verdraagzaam als zijn meester, heeft Arthur De Bruyne in enkele bladzijden leven
en zielsgestalte van Dosfel getekend.
Mij wil het voorkomen dat deze lezing over Dosfel een uitstekende inleiding en
aansporing is om terug te grijpen naar het Verzameld Werk van L. Dosfel4)
'bijeengebracht door zijn vrouw onder toezicht van Dr Jul. Persijn'. Dosfel is de
helderste, rustigste en koenste katholieke denker van de Vlaamse beweging geweest.
De waarheidsminnaar die in rustige geloofsovertuiging de psychologische krachttoer
van de ware levensmeester kon verwezenlijken, het bisschoppelijk en staatsgezag in
hun houding tegenover de Vlaamse belangen volkomen te doorgronden, volkomen
open, en eerbiedig, en even volkomen oneens met hen. Met eerbied en bewondering
komt men te staan tegenover deze oprechtheidsmens, die de waarachtige
wetenschappelijke helderheid ook tegenover de brandendste en wondendste actualiteit
behield. Tegelijk bezat hij die doordringende en glimlachende kijk op de verborgen
drijfveren der mensen, en zag b.v. in de principiële tegenstrubbelingen der geestelijke
overheid in zake de vernederlandsing van de Leuvense Universiteit ongenadig raak:
een geldkwestie! Verre van zich daarover verbitterd uit te laten, rees de katholieke
en liefdevolle denker uit boven de klein-burgerlijkheid van eigen land en omgeving
naar de vredige en rustige gebieden van de objectieve liefdegeest der Wereldkerk en
dwong de eerbied af van tijdgenoten, zoals hij nu nog de eerbied en bewondering
afdwingt om de heilige en geheel onmakke gemoedssereniteit waarmee hij in een
schier tragisch kleinzielige tijd en strijd helder standhield in een beginselvastheid en
helderziendheid die zijn werk uiterst actueel maken.
Actueel en in de geest van Dosfel zijn de prachtige Handelingen van het Algemeen
Vlaams Congres5) te Brussel op 17-18 December 1949 gehouden. Het is jammer dat
die titel zo academisch het belang der felle, zakelijke en prachtig-nuchtere referaten
verdoezelt, die daar door voormannen van een rijpe Vlaamse beweging werden
gehouden. Ze zijn fel als de waarheid die altijd helder en gevaarlijk aandoet, ze zijn
zakelijk als de wetenschap waarvan we hier vooral economisch en sociologisch de
vormende resultaten zien, en ze zijn prachtig nuchter omdat de schone vlam der
strijdende overtuiging hier uitziet naar de nauwkeurige en reddende practische
verwezenlijkingen. Rijpe mannen, vaklui komen hier aan het woord, die als
wetenschapslui geen enkele waarheid uit de weg willen gaan. Wil men daarom zo
juist mogelijk ingelicht zijn over de feitelijke toestand en de bestrevingen der minnaars
van Vlaanderen, dan liggen voor ons hier de verslagen die samen

4) Lodewijk Dosfel, Verzameld Werk. - Lannoo, Tielt, s.a., 2100 pp., ing. Fr. 150, geb. Fr. 270.
5) Handelingen van het Algemeen Vlaams Congres. Brussel 17-18 December 1949. - Vereniging
der Vlaamse Studenten, Leuven, Gent, Brussel, Antwerpen, 1950, 236 pp.
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de hoofdstukken vormen van een monografie der Vlaamse beweging in de helft der
20e eeuw.
De debatten waartoe de verslagen aanleiding gaven worden ook heel goed
weergegeven en dragen werkelijk bij tot de scherpzetting der meningen. Samenvattend
en boeiend door rake diagnosen is de slotrede van Prof. Vandeputte, en zo zijn ook
de referaten van Prof. Vital Celen en Prof. Dr Max Lamberty en hun
gedachtenwisselingen over de 'algemene uitzichten der Vlaamse Beweging'. Vooral
de bemerkingen van Prof. Lamberty munten uit door hun ongenadige en spotlustige,
striemende zakelijkheid. Terecht onderstreepte hij de waarde der propaganda en de
kracht van een volksstroming voor een concreet doel zoals vroeger de
vernederlandsing van de Gentse universiteit. De tussenkomst van de heer Gerlo,
communist, vestigde de aandacht op de waarheid dat de Vlaamse strijd
sociaal-economisch moest worden en daardoor de Vlaamse boeren en werklui, de
volle en brede volkslagen aanspreken. Daarmee wees hij een van de twee
hoofdkenmerken aan van die bezinningsdagen: het accent van de Vlaamse beweging
wordt welbewust naar het economische verlegd. Het andere hoofdkenmerk lijkt ons
wel dat er niet meer met afgetrokken denkbeelden en pathetische gemeenplaatsen
over België en Vlaanderen enz. uitgepakt werd, maar zeer nuchter nagegaan hoe een
staatsapparaat uit ambtenaren bestaat die de beste wetten stilletjes saboteren en bij
benoemingen aan vriendjes- en invloedspolitiek doen, om een Waals overwicht te
bestendigen. Op dat gebied was het referaat van volksvertegenwoordiger, thans
minister, Van den Daele uiterst zakelijk en leerrijk. In feite wordt door de Walen een
taaie, subtiele, behendige overwichtsstrijd in het ambtenarenkorps gevoerd die daarbij
'altijd iets weten te vinden om een eventuele candidatuur van een Vlaming zoveel
mogelijk op het achterplan te schuiven'. Op economisch gebied dient attent te worden
gemaakt op de twee studies: 'De huidige problematiek der Vlaamse Economie' door
de heer O. Zeghers, Directeur van het Vlaams Economisch Verbond; en 'Het huidig
Limburgs Steenkoolvraagstuk en de Vestigingstheorie' door Z.E.H. Prof. Dr K.
Pinxten, Leuven. Deze laatste studie is van een uitzonderlijk en ook
algemeen-doctrinair gehalte en belang.
De staatkundige afdeling en de culturele afdeling werden geheel door de
taaltoestand overheerst, en bleven aldus het sterkst in de lijn van de vroegere
beweging; met 'Onze taal in Kongo' drong ze zelfs nog de Economische afdeling
binnen. Terwijl, zoals het pastte, de Jeugdafdeling een frisse klank bracht in het
referaat van Dr Vanhaegendoren over 'De Vlaamse Beweging en de Jeugdbeweging'
en het bizonder rake van Dr Merecy over 'De Vlaamse Beweging en het Onderwijs'.
Men kan zich verheugen om de realistisch-economische en sociologische kijk die
binnendrong, maar nog altijd lijkt ons te betreuren dat de hogere cultuurvormen van
letterkunde, kunst, zedelijkheid en godsdienst, die wellicht de diepste weerstandskern
en inspiratiebron der Vlaamse beweging waren en haar het meest specificeren, schier
geheel op de achtergrond, om niet te zeggen in vergetelheid, geraakten.
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Anderzijds nog werd weinig of geen aandacht besteed aan het grote Nederlandse
volksgeheel waarvan Vlaanderen slechts een deel is en dat als geheel voor zware
economische, emigratie- en levensruimte- problemen wordt gesteld. Maar afgezien
van de reeks der eindeloze wensen, mogen we ons verheugen over de degelijkheid
der referaten, en lijken ons deze 'handelingen' een alleszins leerrijk, belangrijk en
onmisbaar boek.
In diezelfde trant, maar meer historisch en essayistisch, met een poging tot
voorspellende duiding van de groeiende internationaliseringsstromingen in de
hedendaagse geschiedenis, dient zich het kleine essay aan van Leo Picard Het einde
van het Vlaamse nationalisme en de bevrijding van de Flamingant6), waarvan de
lezing, - zelfs de titel alleen reeds - bij machte is om heel wat kwaad bloed te zetten
in Vlaanderen. Er valt immers wel erg voor te vrezen dat L. Picard in overhaaste
heftigheid verkeerd begrepen zal worden. Op het gebied der Vlaamse beweging zijn
vele geesten in Vlaanderen nu eenmaal zo lichtgeraakt en nodeloos opvlammend en
lezen een wetenschappelijk peilend schrijven even grandioos en pathetisch
onnauwkeurig als de meest trilbare en vulcanische gemoedsvrouw! De hele kern van
Picard's betoog lijkt hierin vervat: de nationale staat is ten dode opgeschreven, niet
echter de nationale gemeenschap. Daar het Vlaamse nationalisme streefde naar een
Vlaams-nationale staat is het even hopeloos verouderd als het Belgisch nationalisme.
Maar het beste instrument om de nationale gemeenschap en haar toekomst te dienen
en te verzekeren is de taal. Vandaar de taalstrijd voor de Nederlandse taal:
'Vlaamsgezindheid zonder medewerking en steun aan de beweging voor het algemeen
beschaafd, zoals het heet, kan in deze tijd niet veel meer zijn dan een folkloristisch
spel' (blz. 20). In de grond keert Picard naar de oorspronkelijke Vlaamse beweging
terug: het taalflamingantisme. Hij gelooft wel in de nationale gemeenschap. 'Maar
er is toch meer, er is toch nog iets anders dan alleen de taal. De nationaliteit! Er is
toch zo iets als een speciaal aroma van iedere gemeenschap.... Jawel, jawel, er is
meer dan het verstand vatten kan' (blz. 30). Doch Picard wil geen vaag gevoelsmens
maar een nuchter wilsmens zijn: 'het is een eer - vooral in deze tijd - tot de nuchtere
mensen te behoren die weten wat ze willen' (blz. 19); en daarom klampt hij zich vast
aan dat wel bepaalde instrument dat de taal is om het leven van het volk en al wat er
in leeft te verlevendigen en te bestendigen 'in contact met het leven van de wijde
wereld en niet in een of ander speciaal laboratoriumbouillon of in een reservaat voor
een speciaal mensensoort' (blz. 31). 'Overigens valt het natuurlijk niet te loochenen
dat iedere gemeenschap iets eigens heeft, waardoor het individu zich verbonden voelt
met de grote groep. Ook ons plichtsbesef inzake taalpolitiek houdt daar verband mee.
Men kan dit gevoel zelf, die diepere realiteit echter nooit rationaliseren, en om in de
practijk van het leven te werken moet men

6) Leo Picard, Het einde van het Vlaamse Nationalisme en de bevrijding van de Flamingant
(Overdruk uit Nieuw Vlaams Tijdschrift). - De Sikkel, Antwerpen, 1950. 32 pp., Fr. 20.
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zich van zeer bepaalde instrumenten bedienen, die nooit al de rijkdom van het leven
zelf kunnen weergeven en bevatten'. Picard is dus geen positivist op wijsgerig gebied,
maar geesteswetenschappelijk enigszins agnostisch gestemd en in alle geval de
Hamlethouding toegedaan dat er meer in een volk steekt dan verwoord of doorkend
kan worden: 'Wie durft beweren precies te weten wat er in een volk leeft, is, bewust
of onbewust, een leugenaar'. Zo krijgen we bij hem een merkwaardig geval van
taalnationalisme op grond van technisch-sociologische nauwkeurigheidsbestrevingen.
Omwille van die bestreving, die verbeten streeft naar de exacte daad, is dit essay mij
lief, zowel als om de kijk van de historicus en zijn poging tot prognose. Persoonlijk
zou ik de accenten soms anders hebben geplaatst. Maar die wel bewuste herijking
van het grondbeginsel der Vlaamse beweging, 'de taal is gans het volk', in moderne
samenhang en begrippen lijkt inderdaad vruchtbaar en ten dele althans bevrijdend,
zeker in en naar de ruimte van het Groot-Nederlandse en het internationale. Wel is
de kijk van Picard enigszins vlak en een katholiek zou hetzelfde dieper, mystieker
en geestdriftiger zien en zeggen kunnen.
Inmiddels verscheen Vlaamse Beweging en Vlaams Nationalisme door Mr Frans
Van der Elst7), dat in tegenstelling tot Picard betoogt, dat het nationaliteitsprincipe:
'eigen volk, eigen staat', nog steeds in onze twintigste eeuw zijn volle gelding behield.
Hij staat weigerig tegenover een oppervlakkig Europeanisme en verklaart: 'Wij
bedanken voor een continentale staat die gebouwd moet worden op de puinen van
ons volksbestaan en wij wensen onze nationale Dietse cultuur niet in de smeltkroes
te zien werpen van een ziel- en zinloos Europeanisme'.
Met dezelfde gevoelsfelheid voelt zich de Joris van Severen-Orde, Orgaan van
de Solidaristische Beweging8) geroepen om 'het solidarisme als levensleer en als
wereldbeschouwing' te ontwerpen; 'het solidarisme moet de wereld vernieuwen';
maar men begint dan al wijselijk met de voor de Nederlandse mensen meer in het
bereik liggende Nederlanden: 'De boodschap van Joris van Severen zullen wij
overnemen en verder dragen, samen met al diegenen die strijden willen voor het
Dietse en Nationaal-solidaristisch ideaal. Alle aanhangers van dit tweevoudig ideaal
moeten zich verenigen waar zij ook leven in de Nederlanden en welke taal zij ook
spreken, hetzij Nederlands, Frans of Duits'. 'Weest idealisten zoals de koene Dietse
ridders die duizend jaar geleden naar het Heilig Land zijn getogen....' 'Weest de
herauten van die nieuwe leus, die de strijdleus is van de “Joris van Severen-Orde”:
De Nederlanden één! Europa één! De Wereld één!' Kortom een programmatisch
nummer dat voor zijn volledige uitvoering denkelijk wel een behoorlijk aantal eeuwen
zou kunnen vereisen, en inmiddels vrij hooggestemd rekening houdt met de
Beneluxsamenhorigheid.

7) Frans Van der Elst, Vlaamse Beweging en Vlaams Nationalisme. - Uitgaven Luctor N.V.,
Antwerpen, 1950.
8) Joris van Severen-Orde, Orgaan van de Solidaristische Beweging, Maandblad - le Jaargang,
Nr 1 - 20 Mei 1950., Gent, 1950, 18 pp., Fr, 15.
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Omwille van zijn marsverandering, waardoor Joris van Severen van de Vlaamse
beweging met Groot-Nederlandse strekking naar een Beneluxbeweging van voor de
firmanaam overzwaaide, werd hij door de zuivere Groot-Nederlanders of
Heel-Nederlanders achterdochtig beschouwd. Deze beweging die zich vooral om de
eenheid en gaafheid van de eigenlijke Nederlandse cultuur- en volksgemeenschap
bekommert wint weer veld onder de jeugd. Zo bereikten ons de jeugdtijdschriften:
De Blauwvoet9, De Vendeljongen10 en Het Pennoen11. Deze bladen lijken nog in
hoofdzaak Zuid-Nederlands, al bevat De Blauwvoet een leerrijke bijdrage over
'voorgeschiedenis, werkzaamheid, toekomst' van het 'Diets Jeugdverbond in
Noord-Nederland' door Henk Van Bennekom, en een literair Zuid-Afrikaans overzicht
over 'Landskap en vrou by die ou en nuwe digters, deur C.F.W. Myburgh B.A.'.
Behalve de heel-Nederlandse gezindheid komt in deze tijdschriften ook een sterke
godsdienstige, voornamelijk katholieke geest tot uiting, en het besef dat het nationale
slechts één aspect is, alhoewel een uiterst aangrijpend en bezielend, van de volledige
persoonlijkheid gegrond in de Oneindige God.
Als het ware buiten de reeks der hier besproken geschriften staat de schier naakte
catalogus van feiten en statistieken12 over het gebied van 'Overmaas', die verloren en
vergeten Limburgse hoek, in het Noord-Oosten van de provincie Luik, door de
Nederlands-Belgische rijksgrens gescheiden van Hollands Limburg en alleen door
de Davidsfondswerking van enkele Limburgse geestelijken en intellectuelen
verbonden met 'Vlaanderen'. In de loop der eeuwen aangeknaagd door de Luiker
verwaalsing in het Zuiden en door de verduitsing in het Oosten. Behalve de statistieken
over de taaltellingen, bevat het boekje heel wat geschiedkundige gegevens over elk
der dorpen. Voor sommige hiervan zal het wellicht een wetenschappelijk kluifje voor
de filologen worden om uit te maken of die streektaal met haar eigen dichters een
grensgeval is van het Nederlands of van het Nederduits, maar inmiddels hetzij die
grensbewoners het Nederlands of het Duits als kultuurtaal namen, worden ze
gelijkelijk bedreigd door het verfransend Waals imperialisme. En terecht draagt dit
heel leerrijk geschrift als titel: Wij klagen aan.... 'het honderdjarig plichtverzuim van
de hoge overheden van dit land! de honderdjarige schuldige onwetendheid van het
Vlaamse volk!' Reeds in 1939 schreef het Davidsfonds, afdeling Montzen aan Koning
Leopold III: 'Zelden heeft een oorlog, Sire, hoe bloedig dan ook, een volk van de
aardbodem doen verdwijnen. Doch de denationalisatie, die met de medeplichtigheid
of het oogluikend toe-

9
10
11
12

De Blauwvoet, Maandblad van de heel-Nederlandse Jeugd, 3e Jaargang, Nr 3, - Uitgeverij
Oranje, St. Amandsberg-Gent, 1950, 32 pp., Fr. 9.
De Vendeljongen, Jongensblad van het Algemeen Diets Jeugdverbond. - Uitgaven Oranje,
St. Amandsberg-Gent., 1950.
Het Pennoen, Maandelijks orgaan voor het Jong-Nederlands Lied. - Verantwoordelijk voor
Uitgave en Opstel: R. Walkiers, Venneborglaan 25, Deurne (België), per nummer Fr. 5.
Wij klagen aan.... - Gewestbond Overmaas van het Davidsfonds, St. Pieters-Voeren, 1950,
68 pp., Fr. 25.
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zien van de meeste Uwer verantwoordelijke ministers, vooral te Brussel en op de
taalgrens, en niet het minst in ons dierbaar Land van Overmaas, wordt doorgevoerd,
bereikt wel dit doel'.
Vaak trachtten geniepige tegenstanders de strijd der Vlaamse beweging als een
kleine détailstrijd voor te stellen. Kwam er kleinzieligheid soms bij te pas, dan toont
deze brochure door de naakte feiten aan dat de tegenstanders het gift van
kleingeestigheid en kleinzielige heerszucht in zich droegen en de elementaire
grootheid misten van wetenschappelijke waarheidsdrang en eerbied voor andermans
taal en cultuur. Een grootheid en edele eerbied en zakelijkheid die het wezen uitmaakt
van de Vlaamse beweging.
Men kan glimlachen om zoveel drukwerk of deernis voelen om de
Zuid-Nederlanders vooral: de Vlamingen, die zoveel tijd en daadkracht aan het
handhaven moesten besteden. Misschien, zoals reeds voelbaar wordt aan het werk
van de missionarissen, zijn wij geroepen om een proefterrein te zijn voor de gehele
mensenwereld, waar het brandend probleem der nationaliteiten in de geest van liefde
en recht, die Christus' geest is, langzaam doordacht wordt en ten koste van veel leed
opgelost, zodat we alle volken in hun eigenheid zouden eerbiedigen en die boodschap
over de wereld dragen, als voorwaarde der wereldeenheid.
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Politiek Overzicht
Internationaal
GEDURENDE de maand April werd de hele wereld in opschudding gebracht door
het onverwachte ontslag van generaal MacArthur uit al zijn functies. President Truman
zond hem de sobere order: 'Het is mijn plicht u in uw functie van opperbevelhebber
der verbonden strijdkrachten, opperbevelhebber van het commando der Ver. Staten,
opperbevelhebber in het Verre Oosten en bevelvoerend generaal van het Amerikaanse
leger in het Verre Oosten te doen vervangen'. Voor de pers werd dit ontslag
gemotiveerd met de beschuldiging, dat de generaal zich eigenmachtig op het terrein
der politiek begeven had, ofschoon militaire bevelhebbers zich moeten laten leiden
door de politiek en de richtlijnen der regering. Dat de generaal als een tweede
Wallenstein de grens tussen strategie en politiek overschreden had, was geen
onthulling. Maar wel, dat hij, hoewel gewaarschuwd, bewust de geheime bevelen
naast zich had neergelgd. Zo was hem op 6 Dec. 1950 door de gezamenlijke stafchefs
opgedragen geen redevoering, persbericht of andere openbare verklaring te publiceren,
voordat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken hierop een toelichting
had gegeven. Hieraan heeft hij zich niet gestoord. 20 Maart kreeg hij de mededeling,
dat de regering van plan was te verklaren: 'Nu het merendeel van de communisten
in Korea is teruggeslagen, zijn de V.N. bereid de voorwaarden voor een oplossing
van het Koreaanse conflict te bespreken'. De generaal torpedeerde deze vredespoging
door in beledigende woorden een ultimatum aan Peking te stellen en toen daarop
uiteraard geen antwoord kwam, te pleiten om de nationalistische troepen van Formosa
te gebruiken en om de rode bases in Mantsjoerije aan te vallen.
Dat de machtige proconsul op die wijze het gevaar voor een derde wereldoorlog
zeer nabij kon brengen, behoeft geen bewijs. De West-Europese staten, die als leden
van de V.N. in de Koreaanse oorlog betrokken zijn, voelden geen behoefte de lont
bij het kruitvat te leggen en hebben bij de president aangedrongen de machtige man
te laten vallen. Het was een tragisch besluit, maar onvermijdelijk, in het belang van
het Westen.
Uitgeleid door duizenden diep bewogen Japanners, wier harten de overwinnaar
gewonnen had, hield de generaal na een afwezigheid van 14 jaren zijn triomfale
intocht in St. Francisco, Washington en New-York, verwelkomd met een
uitbundigheid, die een Frans generaal tot een staatsgreep zou hebben verleid. Een
eerzuchtige gedachte, die echter in het hoofd van een Amerikaans staatsburger nooit
zal opkomen. De zegetocht in Washington leidde naar het Kapitool, waar de beide
Huizen van het Congres de generaal met gejuich ontvingen. Hier hield hij een rede,
klassiek van vorm en opbouw, maar waarvan de inhoud bewees, dat hij niet ten
onrechte was teruggeroepen. Hij po-
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neerde, zonder ze afdoend te bewijzen, de stellingen: 1. dat het niet mogelijk was
tegenover het communisme in Azië een politiek van verzoening, gebaseerd op
concessies, te voeren, zonder hierdoor de strijd tegen het communisme in Europa te
ondermijnen; 2. Het is het grootste defaitisme te menen, dat niet tegelijkertijd op het
Aziatisch en het Europese front weerstand aan het communisme kan worden geboden.
3. Formosa mag onder geen enkele omstandigheid in communistische handen vallen.
4. De verdedigingslinie van de V. St. strekt zich uit van Wladiwostok tot Singapore
en deze kan worden behouden met een minimum aan militaire krachtsinspanning en
uitgaven. 5. Om China, dat in de Koreaanse oorlog heeft ingegrepen, te verslaan, is
het noodzakelijk de Chinese kust te blokkeren en luchtverkenningen boven Chinees
gebied uit te voeren. MacArthur beëindigde zijn meermalen toegejuichte rede met
een persoonlijk woord: 'Er is een oud soldatenliedje, dat zegt: “Oude soldaten sterven
nooit, zij worden schimmen en verdwijnen”. Ik ben nu zover: een oude soldaat, die
gepoogd heeft zijn plicht te doen, zolang die hem door God werd voorgeschreven.
Good bye'.
Hoe ontroerend ook de indruk van MacArthur's optreden voor het Congres was,
hij heeft een drietal dingen gezegd, die niet zonder tegenspraak zijn gebleven. Hij
stelde het voor, alsof de regering door concessies de vrede wilde bereiken. Truman
heeft echter anders verklaard. 'Wij zijn te allen tijde bereid om te onderhandelen over
een vrede, maar we zullen geen politiek van verzoening door concessie doen. Het
kan best zijn, dat ondanks onze uiterste pogingen de communisten de oorlog zullen
uitbreiden. Het zou echter tragisch verkeerd zijn, als wij het initiatief daartoe zouden
nemen'. Omtrent het blokkeren van de Chinese kust zeide MacArthur, dat 'elke
militaire leider, die met de Koreaanse veldtocht te maken had, de chefs der
Amerikaanse generale staven inbegrepen, het met hem eens was'. Zijdelings daarmee
in tegenspraak kwam een verklaring van het Amerikaanse ministerie van defensie,
dat president Truman, op grond van het eenstemmig advies van zijn belangrijkste
militaire en burgelijke raadslieden met inbegrip van de chefs der generale staven de
generaal had ontslagen. Een commissie uit het Congres zal een onderzoek instellen
naar het verschil der standpunten tussen beide partijen. Een derde bezwaar bracht de
'Osservatore Romano' in, die opkwam tegen MacArthur's verklaring, dat de strijd
tegen het communisme met alle middelen moest worden gevoerd, dus ook met een
offensieve oorlog. Het gezaghebbend blad keurde dit af: 'Geen enkele machthebber
mag het hoogste doel vergeten: handhaving van de wereldvrede'.
Het is te betreuren, dat de republikeinen in de V. St. het geschil tussen de president
en de generaal ten eigen bate, reeds nu met het oog op de verkiezingen van 1952,
wilden uitbuiten. MacArthur heeft zich bij zijn verdediging voor het Congres op een
hoger standpunt gesteld: Hij 'wilde niet optreden als pleitbezorger van een politieke
partij, want het aan de orde zijnde vraagstuk is van fundamentele betekenis en het
gaat veel verder dan partij-overwegingen'.
De opvolger van MacArthur, generaal Ridgway, die als comman-
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dant van het 8ste Amerikaanse leger door generaal-majoor van Fleet werd vervangen,
is overtuigd, dat hem een moeilijke taak wacht. Nadat de pogingen van India om
contact met Peking te krijgen op onverstoorbaar stilzwijgen van deze regering waren
afgestuit, deed N.-Korea de eerste stap om door onderhandelingen tot vrede te komen.
De voorzitter van de V.R. ontving een uitvoerig document, vol onvriendelijkheden
tegen de V. St., waarin werd aangedrongen op het onmiddellijk houden van een
conferentie van alle landen, die bij het Koreaans conflict betrokken waren. Het
document verwees daarbij naar de resolutie van het communistisch Congres te
Warschau gehouden.
Deze resolutie gaat uit van het standpunt, dat de communistische regering in Peking
de wettige Chinese regering is en dus deel moet nemen aan eventuele
onderhandelingen tussen de grote mogendheden. Tot deze erkenning zijn de V. St.
niet bereid.
De nieuwe opperbevelhebber, Ridgway, kreeg al spoedig de vuurproef te doorstaan.
Waren de troepen der verbondenen een deel van Noord-Korea binnengetrokken en
hadden zij in een zwaar luchtgevecht bij de grens van Mandsjoerije aan de Chinese
luchtvloot geweldige afbreuk gedaan, enkele dagen later begon het Chinese leger
zijn voorjaars-offensief en slaagde door zijn enorme numerieke overmacht (een leger
van ca. 700.000 man, waaronder een aantal 'zelfmoord'-afdelingen) er in de geallieerde
troepen wederom ten zuiden van de 38ste breedtegraad terug te drijven. Na een
opmars van 40 km winst lukte het voorlopig de rode bedreiging voor Seoul tot
stilstand te brengen. Ridgway verklaarde, dat dit offensief de zwaarste communistische
aanvalspoging was geweest in deze oorlog. Dat het niettemin was doodgelopen, was
toe te schrijven, althans voor een groot deel, aan het uitblijven van steun uit de lucht.
Waarom de Chinese militaire leiding, aan welke Sovjet-vliegtuigen in voldoende
mate ten dienste staan, zich in het aanwenden van dit wapen beperkte, zou o.a.
verklaard kunnen worden uit de vrees, dat de V. St. in het andere geval het
bombarderen van vliegtuigbases in China en Mandsjoerije zouden toestaan. Wat zij
totdusver aan MacArthur en Ridgway hadden geweigerd. Spoedig echter werd het
Chinese offensief voortgezet, Seoul bedreigd en voor de vijfde maal ontruimd en
trokken de verbondenen zich verder terug in Zuid-Korea.
Terwijl het Rode China een schrikbewind tegen de vijanden van de 'Volksrepubliek'
uitoefent, waaraan in de afgelopen zes maanden ongeveer een millioen personen
geslachtofferd werden, sloten de V. St. een accoord met Tsjang Kai Sjek, waarbij
hem op Formosa militaire hulp verleend wordt, onder voorwaarde dat deze zal worden
aangewend voor de inwendige veiligheid en wettige zelfverdediging van het eiland.
De Labour-regering in Engeland, die met haar geringe meerderheid in het
Lagerhuis toch al in labiel evenwicht verkeerde, heeft, meer dan door de herhaalde
moties van wantrouwen van conservatieve zijde ingediend, een gevoelige klap
gekregen door inwendige verdeeldheid. Door het aftreden en de spoedig daarop
gevolgde dood van Ernest Bevin verloor het kabinet een deel van zijn prestige. De
opvolger van
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Cripps, Gaitskell, moet het vertrouwen nog winnen, dat zijn voorganger zich veroverd
had. Deze zag zich, met het oog op de verhoogde militaire uitgaven, voor de taak
gesteld de uitgaven te versoberen. Om de begroting sluitend te maken was hij
voornemens brillen en kunstgebitten, die volgens de nationale Gezondheidswet gratis
werden verstrekt voor een deel door de patiënten zelf te doen betalen. Volgens de
maker van deze wet, Aneurin Bevan, zou deze maatregel het begin zijn van het teniet
doen van die sociale voorzieningen, waar de Labour-Party bijzonder trots op is. Hij
verklaarde openlijk, dat hij onmiddellijk uit de regering zou treden als er in de
bestaande regeling een verandering werd gebracht, Gaitskell hield echter voet bij
stuk en Bevan trad af als minister van Arbeid. Met hem nam ook Harold Wilson,
voorzitter van de Board of Trade, zijn ontslag. Van uit het ziekenhuis, waar hij een
operatie had ondergaan, benoemde Attlee tot minister van Arbeid Alfred Robins en
tot minister van Handel sir Hartley Shaweross, terwijl de katholieke Richard Stokes,
onder de titel van grootzegelbewaarder, belast werd met de grondstoffenvoorziening.
Deze functie is van groot belang. Want Bevan en ook Wilson hadden er op gewezen,
dat, terwijl de militaire uitgaven in Engeland bekostigd werden uit beperking van
het gebruik en uit bezuinigingsmaatregelen, de Amerikanen de kosten trachten goed
te maken door verhoogde productie, waardoor Engeland zijn billijk deel van de
wereldvoorraad aan grondstoffen moet missen, Stokes zal derhalve contact met de
V. St. moeten zoeken.
Toen het op stemming in het Lagerhuis aankwam, bleek deze overbodig, want de
dissidenten, de conservatieven en de getrouwen, keurden zonder uitzondering goed,
dat in principe voor brillen en kunstgebitten de halve kostprijs in rekening wordt
gebracht. Zo was tevens het leven van het kabinet gered.
Ten opzichte van de Olie-kwestie in Perzië leed de Engelse regering een nederlaag.
Tegen de bedoeling van de minister-president van Perzië, Houssein Ala, ging het
Perzisch parlement, met voorbijgaan van een door Engeland voorgesteld compromis
en niet lettend op de waarschuwing, dat een nationalisatie van de Britse
Olie-maatschappij ernstige gevolgen zou hebben, tot onteigening over. De minister
trad af en werd opgevolgd door de fanatieke anti-vreemdeling, Moh. Moessadek. De
toestand is nu zo, dat, als Engeland door het zenden van troepen tot geweld zou
overgaan, volgens bestaande verdragen, de Sovjet-Unie hetzelfde mag doen, De
enige geweldloze mogelijkheid is: de zaak aanhangig te maken voor het Internationale
Gerechtshof in den Haag.
Ook tussen Israël en Syrie is de verhouding gespannen. In de gedemilitariseerde
zone tussen beide staten waren een zevental Israëlische politie-mannen bij gevechten
omgekomen. Als represaille bombardeerde de Israëlische luchtmacht enkele Syrische
versterkingen. Over het eigenlijke punt, wie het eerst het gedemilitariseerde gebied
was binnengevallen verschilden de partijen van opinie en richtten zich ter beslissing
tot de V.R. De wapenstilstandscommissie der V.N. rapporteerde, dat Israël begonnen
was en een flagrante schending van de wapen-
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stilstandovereenkomst had bedreven. De Egyptische regering als hoofd van de
Arabische Liga vroeg om een snelle behandeling, want 'de jongste Israëlische agressie
tegen onze zusterstaat Syrië bedreigt de vrede in het Oosten'. Voorlopig is het bij
deze woorden gebleven en schijnen de verhitte gemoederen door beïnvloeding der
westerse mogendheden enigszins afgekoeld.
In Portugal is president Carmona overleden. In 1928 had hij als generaal een einde
gemaakt aan de voortdurende verwarring en werd president. Sinds Dr Salazar (1932)
minister-president was, hebben beide samengewerkt tot de opbloei en de rust van
het land.
In Frankrijk is een ingewikkeld kiesstelsel het voorwerp geweest van een
langdurige, en soms heftige, discussie in de vertegenwoordigende lichamen. Dit
kiesstelsel is een combinatie van verschillende kiesmethoden, uitgedacht om een
communistische dictatuur en een Gaullistisch persoonlijk bewind te voorkomen. De
Franse Kamer heeft met 264 tegen 252 stemmen de hervormingen van het kiesstelsel
goedgekeurd. De Senaat, of wel de 'Raad van de Republiek', verwierp dit voorstel,
dat volgens de bepalingen van de Grondwet opnieuw in de Kamer in behandeling
kwam. Hier was echter de stemming gedeeltelijk omgeslagen. Minister Queuille
heeft herhaaldelijk de vertrouwenkwestie gesteld; eenmaal zelfs zijn ontslag aan
president Auriol aangeboden, hetgeen geweigerd werd. Daarna bracht hij in het
wetsontwerp enkele wijzigingen aan, waarvan reeds verschillende onderdelen
goedgekeurd werden. De eindstemming op 1 Mei bracht de overwinning voor de
regering.

Nederland
Het was te verwachten, dat de nieuwe regering-Drees in deze kritieke
tijdsomstandigheden haar program op bezuiniging zou instellen. De minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, in 't Veld, zal in het vervolg alle bouwplannen,
waarmee een bedrag van meer dan 100.000 gld. gemoeid is, zelf bekijken. De
gebouwen, ook als er sprake is van herbouw wegens verwoesting, die niet strikt nodig
zijn, maken weinig kans. Bouw van kerken zal binnen het daarvoor beschikbare
bouwvolume mogelijk blijven, maar kerktorens blijven uitgesloten. Het Kamerlid,
de heer Nederhorst, diende een motie in, waarbij hij vroeg om een prijsstop, een
stelsel van prijsbeheersing en een doeltreffend contrôle-apparaat, die hij echter na
replieken van de regering introk. De heer Andriessen nodigde de regering uit te
onderzoeken, of het consumptie-offer tot 5% beperkt kan blijven en deze motie werd
met bijna algemene stemmen aanvaard. Zijn tweede motie: na te gaan, of de
koopkracht van grote gezinnen niet onevenredig was achteruit gegaan, werd met 46
tegen 39 stemmen afgewezen. Het voorstel-Hooy om aan de kleine zelfstandigen
kinderbijslag toe te kennen, werd met enige beperkingen door minister Joekes
overgenomen en door de Tweede Kamer goedgekeurd. Over de afloop van deze
schermutselingen met de regering was de voorzitter van de K.V.P. niet al te best te
spreken en hij drong er op aan, dat de regering haast zou maken met het voorstel van
Romme om een Nederlandse gezinsraad in te stellen.
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De regering is daaromtrent niet verder gekomen dan tot een contactcommissie, die
tot taak kreeg op nationaal niveau overleg te organiseren betreffende actuele
gezinsproblemen, gegevens te verspreiden en contact te onderhouden met de 'Union
Internationale des Organisations Familiales'.
In de Eerste Kamer werd zwaar geschut, vooral door de oud-minister van Financiën,
de Wilde, op minister P. Lieftinck gericht. Het budget was droevig. Er was een tekort
op de betalingsbalans, het industrieel program werd niet uitgevoerd, de staatsschuld
was veel te hoog en de minister zelf was te veel ingenomen met zijn daden.
In een uitvoerig betoog trachtte minister Lieftinck de hem gedane verwijten te
ontzenuwen. De lasten, die hij tot het volgend jaar had uitgesteld, zouden in het
nieuwe beleid worden ingepast. Hij wees er op, dat aan Indonesië twee milliard van
zijn schulden was kwijtgescholden en handhaafde zijn stelling, dat alles te samen
genomen er geen reden was voor pessimisme, omdat het mogelijk was om uit de
budgetaire, monetaire en betalings-balans moeilijkheden te geraken.
Door zijn recente reis naar Uraguay, Argentinië en Chili heeft Prins Bernard het
verschiet meer lichtend gemaakt. Tijdens zijn verblijf in Zuid-Amerika heeft de Prins
met zijn innemende eigenschappen en met zijn sportiviteit aldaar een goodwill
gekweekt, die onmiddellijk reeds in het voordeel van ons land vruchten heeft
afgeworpen. Zulk een ambassadeur mag Nederland wel in ere houden.
Onder ons, katholieken, is een kwestie openlijk opgeworpen, die reeds lang door
velen, ook van onze lezers, particulier besproken werd. Zonder ons daarin partij te
stellen, zouden we aan de actualiteit te kort doen, indien we niet de aandacht vestigden
op een artikel, dat prof. F. Duynstee (Zaterdag 14 April) in 'De Maasbode' plaatste.
Hij onderscheidt in de K.V.P. een rechter vleugel en een 'progressieve'; hij vindt het
onbehoorlijk, dat vele katholieken zich zedelijk gedwongen zien hun steun te geven
aan een beleid, waarmee zij het niet eens zijn. De K.V.P. vergeet gaarne, aldus de
schrijver, dat het hier gaat, over de vraag, of onder het motto van progressiviteit de
bereidheid van het katholieke volksdeel tot eenheid mag worden misbruikt om voor
de progressieve vleugel het recht van politieke propaganda en van organisatie te
monopoliseren. Liever geeft hij de voorkeur aan een federaal opgebouwde K.V.P.
Veertien dagen later reageerde de voorzitter van de K.V.P. de heer Andriessen, op
deze gedachte met de woorden: 'dat dit een visie (was), welke moet verbazen'. 'Hij
vond, dat prof. Duynstee in zijn artikel wat ver gaat'. 'Wellicht', zo merkte hij op,
'zou het voor anderen nuttig zijn, indien hij concreet aangaf, wat hij precies wil, hoe
hij het wil en waarom er nu, naar zijn mening althans, principieel en practisch zoveel
fout is in de K.V.P. en haar politiek'.
Het is mogelijk, dat de heer Andriessen voor een deel naar de bekende weg vraagt.
In ieder geval zou het geen kwaad kunnen, indien vóór de verkiezingen van 1952 de
onderlinge 'misverstanden' waren opgehelderd.
1-5-'51
K.J.D.
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België
Door de gestadige stijging der prijzen, zag de regering zich in April geplaatst voor
een reeks vraagstukken aangaande aanpassingen van lonen, wedden en sociale
vergoedingen, die ook aan de oppositie stof zouden leveren voor agitatie. Van deze
agitatie is veel minder terecht gekomen dan sommigen verwachtten en wel omdat
de regering vrij spoedig en op gelukkige wijze op beide gebieden, van wedden en
lonen en van sociale vergoedingen, wist in te grijpen.
Door dit optreden werden de socialistische opposanten de wapens uit de handen
geslagen, zodat ook de met krachtwoorden aangekondigde actie op het parlementaire
plan, die na het Paasreces moest worden ingezet, niet veel betekende en in het land
nagenoeg geen weerklank vond. Opmerkelijk is dat de socialistische partij die naar
buiten veruit de meest bedrijvige is der oppositiepartijen, de openbare opinie vooral
zocht te beroeren door haar pers en door openbare vergaderingen terwijl zij haar
parlementaire rol verwaarloost. Vandaar de opvatting van velen die, op grond van
de gebeurtenissen van Juli-Augustus 1950, de B.S.P. ervan verdenken het
democratisch spel niet eerlijk te willen spelen. Deze verdenking werd trouwens, in
de jongste weken, versterkt door de aankondiging dat de toenmaals opgerichte
actie-comité's, in de strijd tegen de homogene regering opnieuw zouden worden
ingezet. Die actie-comité's hebben, door het precedent van verleden jaar, een zeer
ondemocratische vermaardheid gekregen en de Belgische socialisten hebben het
zeker aan zichzelf te wijten indien in zoveel rechtse kringen de regering wordt
gewaarschuwd tegen een mogelijke herhaling van de revolutionaire beweging van
toen. Dit alles is overigens een element van eendracht in de meerderheidspartij.
Die bestendige eendracht heeft, na de omstandigheden waarin de regering werd
geboren, en ondanks de kritiek in zeer uiteenlopende kringen op haar economisch
beleid, wel iets verrassends. Zij is, in onze ogen, het gevolg veel minder van de tucht
in de partij, hoewel de huidige voorzitter daar krachtig de hand aan houdt, dan wel
van de motieven die de oppositiepartijen bij voorkeur kiezen.
Tekenend is b.v. het standpunt dat door het jongste socialistisch Congres werd
aangenomen in de schoolkwestie. Velen die zowel in het christelijk als in het
socialistisch kamp, het met een politiek van verdraagzaamheid en effectieve vrijheid
ernstig menen, hadden na de Bevrijding gehoopt, dat men geleidelijk de strijd rond
de school uit de wereld zou kunnen helpen. Toen socialisten en christelijk-socialen
samen in de regering zaten en eerste-minister Spaak zelf alleen redding zag in een
innige samenwerking van het socialisme met het christendom, mocht men menen
dat een stap nader tot dit doel zou worden gezet.
Men zal zich evenwel nog herinneren hoe toenmaals zelfs het bestaan van de
regering in gevaar werd gebracht door sommige initiatieven van de socialistische
Minister van Openbaar Onderwijs Huysmans. Toch werd alle hoop niet verloren dat
men tot beter wederzijds begrip zou komen. Uit de C.V.P. was een van de meest
markante
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jongere parlementsleden, dhr. Harmel, naar voren getreden als verdediger van de
schoolgelijkheid, maar die tevens een scherp begrip toonde voor het standpunt
dergenen die geen confessioneel onderwijs wensen. Zijn taal had een andere klank
dan die van de verdedigers van het vrije onderwijs die hem voorafgingen en men
mocht verwachten dat hij aan de overzijde een gunstige weerklank zou wekken. Dit
was bij geen enkele liberaal en alleen bij enkele van de schranderste socialisten het
geval. Maar zoals de socialistische pers met zekere minachting verklaarde, mocht
men niet menen dat deze enkele zwaluwen de lente zouden maken. De politieke
omstandigheden brachten in 1950 mee, dat de C.V.P. parlementariër, die een brede
verzoening rond de school had gepredikt, minister van Openbaar Onderwijs werd,
zodat hem de gelegenheid werd geboden zijn opvattingen zelf te realiseren. Hij zette
zich aan het werk. Wat hij zou doen en hoe hij het zou doen, maakte hij in het
Parlement bij de behandeling van zijn begroting bekend. De oppositie kon, zonder
de beginselen prijs te geven die ze steeds had gehuldigd, de rechtmatigheid van het
standpunt: verzekering van effectieve vrije schoolkeuze voor eenieder, tot welke
gezindheid hij ook behore, niet betwisten. Ook het socialistisch Congres moest zich
hierover uitspreken. Sommigen, o.m. de h.h. Spaak en Spinoy, hadden de moed te
breken met de verouderde opvatting dat wie een school naar zijn keuze wenst en
geen vrede neemt met de officiële school, zelf volledig moet instaan voor de kosten
van het onderwijs van zijn kinderen. Zij mochten echter de lente niet doen aanbreken,
want ten slotte werd eenparig elke subsidiepolitiek verworpen. Dit werd bovendien
op zo'n kwetsende toon in resoluties geformuleerd, dat men de vraag mag stellen of
ook de bedoeling niet is geweest van dit standpunt een element van de socialistische
eenheid te maken.
Ongetwijfeld is deze resolutie meer dan een waarschuwing voor de ontelbare
christelijke ouders wie de opvoeding van hun kinderen in een godsdienstige geest
nauw aan het hart ligt. Meteen ook heeft zij voor gevolg gehad dat de hele christelijke
volkspartij, hoe uiteenlopend de inzichten op het sociaal-economisch plan ook zijn,
zich rond de minister van Openbaar Onderwijs schaarde. Een enige gelegenheid is
thans aan die partij gegeven om op onaanvechtbare grondslagen een effectieve
schoolgelijkheid te verzekeren. Zij heeft daarvoor én de politieke macht én de man
in the right place. En het spreekt vanzelf dat zij daardoor aan de gemeenschap een
onschatbare dienst zal bewijzen, welke de opposanten van heden later zelf zullen
moeten erkennen.
Overigens blijkt de regering Pholien (en vooral sommige ministers) al te zeer in
beslag te worden genomen door de lopende zaken waarvoor ze dagelijks staan, om
in staat te zijn een politiek op vaste christelijke grondslagen voor de toekomst op te
bouwen. Dit geldt echter niet voor het ministerie van Openbaar Onderwijs. En
ongetwijfeld heeft het groeiend bewustzijn van de grootse taak, die hier voor de
C.V.P. is weggelegd, psychologisch een diepe weerslag gevonden ten gunste van de
eendracht en de saamhorigheid. Het verwijt, dat die partij door haar schoolpolitiek
enge partijbelangen wil dienen, mist elke grond wanneer men eerlijk de verklaringen
van de Minster van Openbaar
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Onderwijs wil aanvaarden voor wat zij zeggen. Integendeel zijn wij overtuigd dat
indien dhr. Harmel moedig en volhardend, met de steun van zijn partij, zijn plannen
uitvoert, hij uiteindelijk ook aan de socialisten en de liberalen een dienst zal bewijzen.
De jongste Congressen van deze partijen hebben overduidelijk bewezen, dat de
jarenlange opvoeding in sectarische geest, het de enkele leiders, die het onzinnige
van een onverdraagzame schoolpolitiek inzien, onmogelijk maakt ooit bij hun
volgelingen gehoor te vinden. Er is dan ook maar een partij die in staat is om, door
een bewuste politiek van gelijkheid, de schoolkwestie als twistappel onder de partijen
uit de wereld te helpen. Het is zeker een taak die van de Minister een zeer grote dosis
moed zal vergen. Maar het zal eenmaal de grootste verdienste zijn van de regering
Pholien en van de C.V.P.-leiders van deze tijd indien hij daarin slaagt.
A. Vanhaverbeke
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Brief uit Japan
De crisis in de traditionele Japanse cultuur
De veranderingen in Japan na de 2e wereldoorlog zijn ongetwijfeld veel groter dan
die in andere landen. Elke nieuwigheid heet hier 'après guerre'. Deze Franse
uitdrukking wordt onveranderlijk gebruikt niet alleen door de intellectuelen maar
ook door het gewone volk. 'Après guerre' duidt aan alles wat in Japan nieuw-modisch
is.
In hoeverre zijn deze veranderingen echter reeël en niet slechts schijn? Waarin
bestaan zij? Het is niet gemakkelijk deze vragen te beantwoorden.
Wij spreken hier niet van constitutionele, politieke en economische veranderingen.
Wij willen trachten de geestelijke tendenzen in het nieuwe Japan te ontdekken en
enige karakteristieke verschijselen daarvan op te sporen.
Tegenwoordig, vijf jaar na het einde van de oorlog in de Stille Oceaan, hoort men
bijna nooit meer de oude uitdrukking 'Yamato-damasii'1), de Japanse geest. Gedurende
de laatste oorlog meende men als het symbool van de 'Japanse ziel' te mogen
beschouwen de 'Tokkôtai' (de zelfmoord-troepen, vooral in de luchtmacht). Waarin
zoekt men nu het teken van de Japanse geest? Of is die geest helemaal verdwenen?
Op het ogenblik heeft iedereen de mond vol van democratie en vrijheid. De meisjes
dragen lange rokken ondanks het gebrek aan textiel. De jongens in de volksbuurten
der steden dragen de 'Ae aloha-shirts' (de felkleurige Hawaï-hemden). Niet enkel in
de steden maar ook in de dorpen zijn de Westerse dansen in de mode gekomen.
Enige maanden geleden zag men het rode vaandel verschijnen bij optochten van
vakverenigingen, ook bij manifestaties der vakbonden van onderwijzers en leraren.
De actie der studenten (bestempeld met het Franse woord 'résistance') wordt geleid
door communistische cellen. Als men hen moest geloven zou heel de strijd voor de
onafhankelijkheid van het land het monopolie zijn van de communistische partij.
In de lagere scholen werden niet alleen de schrijflessen afgeschaft maar ook de
lessen in de zedenleer. Men aarzelde niet, uit afkeer van de militaristische geest ons
traditioneel nationale onderwijs te breken. De schrijfoefeningen hadden een grote
waarde in het basisstelsel van onze opvoeding. Fanatieke nationalisten overdreven
wel is waar de betekenis van deze oefeningen. Wij beschouwen de vervanging van
ons schriftsysteem (een mengsel van Chinese karakters en van een Japans alfabet)
door het Romeinse schrift niet als een kwestie van fundamenteel belang. Toch moeten
we erkennen dat de afschaffing van de schrijfoefeningen de Japanse geest berooft
van een esthetisch element; want het Japanse schrift is een ware kunst; het is
calligraphie, een soort van schilderkunst. Ook moeten we toegeven dat het onderwijs
in de zedenleer, dat vroeger verplichtend was tot aan de universiteit, somtijds
misbruikt werd om een militaristische en shintoïstische geest aan te kweken; maar
het was toch ook mogelijk in die lessen godsdienstonderricht te geven; en daardoor
heeft dat onderwijs er zeker toe bijgedragen om de Japanse geest te bewaren. Het
onderwijs in de zedenleer samen met de speciale lessen in de etiquette zijn uiterst
belangrijk geweest om bij het Japanse volk zijn traditionele

1) Yamato is de oude naam voor Japan. Tamasii betekent ziel. Wanneer de twee woorden
worden samengekoppeld, verandert de t van tamasii in d.
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wellevendheid in de omgangsvormen te handhaven. Het tegenwoordig onderwijs in
sociologie, dat de lessen in moraal en etiquette moet vervangen, is zonder twijfel
wel nuttig maar toch niet voldoende.
Twee gebeurtenissen van recente datum stellen wel in 't licht hoezeer de traditionele
Japanse geest reeds is aangetast. Door grove zorgeloosheid bij het gebruik van een
electrisch kacheltje heeft iemand de brand veroorzaakt van de muurschilderingen in
de tempel Hôryûzi te Nara. Deze schilderingen vormden ongetwijfeld het belangrijkste
monument uit de Suiko-periode (552-645); wellicht waren zij zelfs het kostbaarste
van hetgeen wij nog aan Boeddhistische kunst in heel Azië bezaten2).
Kinkakuzi te Kyôto was een van de prachtigste bouwwerken uit de Asikagaperiode.
In 1397 had de Shogun Yosimitu zijn berg-villa laten voltooien en na zijn dood was,
volgens testamentaire beschikking, deze villa tot tempelgebouw ingericht, bekend
onder de naam van 'Rokuonzi'. Meermalen waren gedeelten van deze tempel door
brand verwoest. Een enkel gebouw van twee verdiepingen was nog intact gebleven.
Het interieur van de tweede etage was geheel met goudlovertjes bedekt. Gebouw en
tuin vormden een volmaakte harmonie. Onlangs heeft een jeugdige monnik die tempel
in brand gestoken, omdat het te mooi was, zoals hij zelf verklaarde. Het gerechtelijk
onderzoek is nog niet afgelopen. Deze 'opstand tegen de schoonheid' - zoals de
journalisten deze daad hebben genoemd - is waarschijnlijk de ware oorzaak van deze
brandstichting met voorbedachte rade. De moeder van de jonge monnik heeft
zelfmoord gepleegd om 'de zonde van haar zoon uit te boeten'. Zowel de
brandstichting als de zelfmoord zijn veelbetekenend.
Men hoort tegenwoordig veel van dergelijke gebeurtenissen in Japan. Het op elkaar
botsen van uitheemse en verschillende beschavingen schijnt vreemde kristallisaties
te veroorzaken. De twee krachten die ons land binnendringen, de Amerikaanse en
de Sovjet-Russische, zijn niet in staat een harmonieuze oplossing te bieden voor onze
geestelijke en culturele conflicten. Het grote probleem is hoe te redden hetgeen er
goed is en waarde vol in onze nationale traditie, alvorens deze geheel en al ten onder
zou gaan.
Het christendom heeft bewezen dit probleem te kunnen oplossen; het weet te
eerbiedigen en te behouden - door het op te heffen naar een bovennatuurlijk plan alles wat gezond is in een organisme. Daarom zijn wij hier geen pessimisten. We
weten dat een culturele crisis steeds een ogenblik is van 'metanoia', van inkeer en
bezinning.
Het probleem van de traditionele cultuur in Japan is dus geen bijzonder geval; het
is reeds een oud probleem waarvoor wij geplaatst zijn; de vraag is hoe de oude cultuur
te redden en te bezielen met bovennatuurlijk leven. Wij geloven dat een actief en
sociaal Katholicisme hier meer dan elders kan bijdragen tot de oplossing van het
probleem.
Enige woorden nog over de esthetica in Japan. Sedert overoude tijden heeft er bij
ons volk steeds bestaan een hoge verering en liefde voor het schone. Er is dan ook
geen gebrek aan prachtige studies over de verschillende kunsten. Bijvoorbeeld: de
essais van Ki no Turayuki, Huziwara no Teika, Kamo no Mabuti en Motoori-Norinaga
over 'Waka', de poëzie in zuiver Japanse stijl; de geschriften van Basyô en Sikô over
2) Zie mijn artikeltje 'Wandbild des Hôryûzi' in Monumenta Nipponica, vol. 1, no. 2 (Tokyo,
1938).
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van Zeami en Zentiku over het Nô-drama. Specialisten en liefhebbers vinden in die
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werken kostbare materialen voor de studie der Japanse esthetica. Maar deze literatuur
heeft niets wetenschappelijks en systematisch. Eerst in de laatste tijd heeft de moderne
Europese esthetica de Japanse schoonheidsleer beïnvloed en georiënteerd in een meer
beredeneerde en wijsgerige richting.
Als eerste poging van een wetenschappelijke esthetica in Japan kan gewezen
worden op de - slechts in handschrift bestaande - conferenties van Amane Nisi,
gehouden omstreeks 1872 voor keizer Meidi. Ik wil er op wijzen dat Nisi te Leiden
had gestudeerd; in zijn geschriften zet hij in 't kort het standpunt der positivistische
esthetica uiteen. Het eerste gedrukte werk, dat dit onderwerp behandelde, was een
vertaling van de Esthétique van Eugène Véron door Tokusuke Nakae; het eerste deel
verscheen in 1883. De grote schrijver Oogai Mori was mede een der grondleggers
van de wijsgerige schoonheidsleer. Hij vertaalde met Seigai Oomura in 1899
uittreksels uit de Philosophie des Schönen van E. von Hartmann; in datzelfde jaar
publiceerde hij vertaalde stukken uit de Aesthetische Zeitfragen van Volkelt. Men
herinnert zich nog levendig de in 1891 begonnen polemiek tussen Oogai, voorstander
van de idealistische Duitse esthetica, en Syôyô Tubouti, die de realistische
angelsaksische richting verdedigde. Tyogyû Takamura, een te vroeg gestorven genie,
was een zuivere estheet. Hôgetu Simamura volgde het naturalisme; zijn grote
verdienste is geweest te hebben gewezen op het nauwe verband tussen kunst en
levensprobleem.
Wij mogen niet vergeten hier te wijzen op de buitengewone verdiensten van Dr
Raphael Koeber. Hij was pianoleraar aan de muziek-academie; maar terzelfder tijd
heeft hij als professor in de wijsbegeerte aan de universiteit van Tokyo een schaar
van esthetici wetenschappelijk gevormd. De eerste professor in de esthetica aan de
universiteit van Tokyo was Yasuharu Ootuka die zijn colleges begon in 1900;
professor Kaz yasu Hukade was de eerste die aan de universiteit van Kyôto in 1910
een leerstoel bezette voor schoonheidsleer en kunstgeschiedenis.
Onder de regering van Keizer Taisyô heeft de esthetica zich meer gespecialiseerd,
maar zich ook enigszins gedistancieerd van de hedendaagse kunst. De beide reeds
genoemde professoren zetten hun volleges voort. Prof. Ootuka beschouwde de
schoonheidsleer als een geesteswetenschap die zich bezig houdt met de beschrijving
en verklaring van de verschillende esthetische verschijningsvormen (Cfr. zijn
L'esthétique et les essais des arts, p. 40.). Prof. Hukade heeft zich meer gespecialiseerd
in de geschiedenis der esthetica. Zyuzô Ueda, die hem in 1922 als professor in Kyôto
opvolgde, publiceerde een Philosophie des arts, waarin hij de schoonheidsleer
benaderde van uit het standpunt der transcendentele wijsbegeerte. Kitarô Nisida, die
als wijsgeer beroemd zou worden, gaf in 1923 zijn werk uit over Art et moral. Twee
vertalingen, die in die tijd verschenen, dienen vermeld te worden: L'art au point de
vue sociologique van J.M. Guyau en System der Aesthetik van Lipps, evenals het
belangrijke werk Discours sur l'esthétique et sur la science des arts van Umari
Kaneko, professor aan de universiteit Waseda.
De wijsgerige esthetica kwam tot volledige uitbloei na de benoeming in 1929 van
Dr Yosinori Oonisi tot professor in Tokyo. Zijn eerste fijnzinnige studie over de
psychologische esthetica heeft hij later nog verdiept in zijn dissertatie over Kant. Na
de publicatie van een prachtig boek over l'Esthétique des Phénoménologues heeft
hij zich gezet aan de bestudering van de Japanse schoonheidsleer; de resultaten van
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te Tokyo beëindigd.
Er zijn vele verschillen tussen de opvattingen van de Westerse klassieke
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esthetica en die van het traditionele Japan. Het is geen gemakkelijke taak het
uitgestrekte terrein der hedendaagse phenomenologische en existentiële esthetica te
bestuderen tegelijkertijd met de traditionele Japanse gedachten en ze beide te
combineren. Toch hopen wij door deze moeilijke studie een weinig te kunnen
bijdragen tot de verdere uitwerking van de wetenschappelijke en wijsgerige
schoonheidsleer voor de toekomst.
Francesco Yosio Nomura

Forum
Monumenten van Geschiedenis en Kunst
Onze twintigste eeuw heeft in de eerste helft van haar bestaan geweldige vorderingen
gemaakt op technisch gebied. In het door ons bewoond deel van de wereld zijn
gedurende negen van deze vijftig jaren oorlogen gevoerd, die niet weinig hebben
bijgedragen tot het opvoeren van het technisch kunnen. De hierdoor verworven kennis
is uit den aard der zaak voor een groot deel ingesteld op vernietigen, ten deele ook
op het voorkomen van vernietigen. Wanneer nu een oorlogvoerende partij een voor
de oorlogvoering van de andere partij belangrijk industriecentrum vernietigt, boekt
eerstgenoemde winst; maar wanneer in dit centrum een kerk van de betekenis van
de beroemde Franse Kathedralen vernield, dan wel zeer zwaar geteisterd wordt, dan
komt die 'winst' in een bedenkelijk licht te staan.
Tegenover het tijdelijk voordeel staat mogelijk een blijvend verlies, dat de
beschaafde wereld geleden heeft. Een dergelijke kerk immers kan door de eraan
verbonden historische herinneringen en door haar architectonische betekenis een
gedenkwaardigheid zijn van internationale waarde, een cultureel bezit zijn van de
beschaafde wereld. Die historische herinneringen kunnen b.v. verbonden zijn aan
het leven van een geloofsverkondiger, die van verre landen komend hier zijn laatste
rustplaats vond; dit graf werd druk bezocht; de kleine kerk boven het graf opgericht
werd bij herhaling uitgebreid; zij is uiteindelijk uitgegroeid tot de grote kerk, die de
talrijke pelgrims van de verschillende landen kon opnemen. Zo neemt deze kerk een
plaats in in het godsdienstig leven der christenheid welke ver uitgaat boven de locale
betekenis van een parochiekerk.
Bovendien hebben de stichters van deze kerk in de verschillende stadia van haar
groei gestreefd naar iets schoons, hun patroon ter ere. De elkaar opvolgende perioden
hebben getracht het beste te geven, wat zij toen vermochten. Het zal denkbaar zijn,
dat de kunsthistoricus er een romaanse crypt in bewondert met een vroeg gotisch
koor, een rijzig luchtig schip, dat een tegenstelling vormt met de zware, stoere
onderbouw van de torenpartij in het westen, welke in latere eeuwen bekroond werd
met een verhoging en spitsen, die weer een eigen vormentaal spreken. Deze spitsen
zijn het kenteken geworden van de stad, die in een verre omtrek er door gekenmerkt
wordt.
Aan de uitvoering van dit bouwwerk hebben metselaars, timmerlieden en
steenhouwers gewerkt; beeldhouwers hakten kapitelen van bijzondere schoonheid,
glasschilders maakten vensters, die de jaren door bewondering genoten, een
koorgestoelte, een preekstoel, een doopvont en een koorhek, spraken van vak-
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kennis, smaak en liefde. De vernietiging van een dergelijk bouwwerk is bijgevolg
een verlies voor de beschaafde wereld in het algemeen.
Het is wel duidelijk, dat dergelijke bouwwerken recht hebben op de belangstelling
van de gehele beschaafde mensheid. En wat voor een zo uitgesproken geval als het
hier geschetste van zelfsprekend is, is het ook, maar in mindere mate, voor de hele
groep van 'monumenten van geschiedenis en kunst' die nu eenmaal in alle landen
aanwezig zijn, zij het ook, dat er een gradueel verschil is in de eraan toe te kennen
waarde. Deze zal soms niet verder gaan dan een locale, in andere gevallen zullen zij
een nationale betekenis hebben. Het kan immers voorkomen, dat het geboortehuis
van een historische figuur architectonisch gesproken vrij onbelangrijk is, maar dat
de herinneringswaarde tot eerbiediging en behoud aanleiding geeft. Het is ook
denkbaar, dat een kasteel, dat vóór en gedurende enige eeuwen een belangrijke rol
gespeeld heeft en als het ware de geschiedenis van een gewest, mogelijk zelfs van
het land, heeft helpen maken, in een staat van diep verval is geraakt. De
herinneringswaarde, ontleend aan het bont verleden zal behoud rechtvaardigen, maar
de vorm waarin dit geschieden moet is een ander probleem, want het kan zijn, dat
in de loop der jaren van het uiterlijk uit de perioden, waarin dit kasteel de zetel was
van geslachten die de geschiedenis maakten, te weinig meer over is; opvolgende
verbouwingen en verbasteringen kunnen het geheel ontluisterd hebben, maar ook
kunnen latere moderniseringen een nieuwe schoonheid in het leven geroepen hebben
die belangrijker is dan wat van de oudste periode overbleef. Intussen staat wel vast,
dat er een categorie bouwwerken bestaat die in het leven geroepen hebben die
belangstelling: de Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Een nadere omschrijving zou in dit verband kunnen luiden: voortbrengselen van
de bouwkunst, welke om hun herinneringswaarde, om hun architectonische mérites,
waard zijn aan het nageslacht overgedragen te worden. Deze taakomschrijving geeft
het standpunt aan, dat men bij de beoordeling van de problemen dient in te nemen.
Wanneer immers een bouwwerk waard is aan het nageslacht te worden overgedragen
betekent dit, dat het karakteristieke elementen heeft, die door onze generatie
gewaardeerd worden, maar dat deze dit ook zullen worden door volgende evengoed
als zulks door voorafgaande is geschied.
Er zijn talrijke factoren, die aanleiding kunnen geven tot deze waardering. Nu eens
zal het de massa zijn, het stoere karakter, zoals wij dat vinden in de westbouw van
de O.L. Vrouwenkerk te Maastricht, dan weer een zekere speelsheid en luchtigheid,
zoals wij die bewonderen in de dakruiter van de Oude Sint Bavo te Haarlem, een
andere keer is het de ligging van een of ander openbaar gebouw als afsluiting van
een straat of plein, waarbij gedacht kan worden aan de hoge gevel van het Dinghuis
te Maastricht of aan het Raadhuis te Culemborg; ook kan het zijn, dat de elkaar
opvolgende eeuwen aan een bouwwerk uitbreidingen gegeven hebben, die telkens
door de gebruikte vormgeving en materialen typerend zijn voor het tijdperk, waarin
zij ontstonden en toch in deze verscheidenheid van uitdrukking een geheel vormen,
zoals de aanbouwsels aan de Noorderzijde van de Zuiderkerk te Enkhuizen. Sterk
komt dit tot uiting bij onze kastelen, die immers uitgroeiden van een betrekkelijk
klein middeleeuws geval tot het meer comfortabele uit de latere eeuwen of wel na
een belegering en gedeeltelijke verwoesting herbouwd werden met behoud van oude
gedeelten. Uit het bouwwerk zelf valt dan de geschiedenis af te lezen van eeuwen,
waarvan elke haar eigen taal sprak.
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het probleem voor of men nu de taal der opvolgende eeuwen moet laten spreken of
dat men alleen de wat primitieve uitdrukkingswijze van den oorspronkelijken
bouwmeester moet laten horen met de consequentie, dat de spreekwijze van de latere
bouwmeesters wordt genegeerd, hun voortbrengselen worden verwijderd. Deze
opvatting doet naar mijn mening de geschiedenis geweld aan. Bij een restauratie van
het kasteel Keppel zou het toch niet verantwoord zijn de verbouwing van Meester
van Bommel ongedaan te maken. Deze bouwmeester heeft het in het begin van den
tachtigjarigen oorlog verwoeste kasteel herbouwd. Wij weten de speelse vormgeving,
waarin hij 'dit huys heft gebouwet' - zoals de gevelsteen vermeldt, stellig te waarderen.
Handhaven van deze vormgeving behoeft geen bezwaar op te leveren, want de
XVIIde eeuw bouwde op een wijze, die nu nog aanvaardbaar is. Moeilijker wordt
de kwestie wanneer het bouwwerk karaktertrekken vertoont, die typerend zijn voor
de stichtingstijd, maar niet meer te verenigen met de behoeften en eisen van heden.
Mede, omdat het glas in vervlogen eeuwen zeldzaam en duur was en men moeite
had om grote oppervlakten te voorzien, waren de vensters klein. Dit kan aanleiding
geven tot een conflict tussen moderne mogelijkheden en het oorspronkelijk karakter
van een bouwwerk. Bij het maken van een restauratieplan van een romaanse kerk
zal men er zich rekenschap van moeten geven of het handhaven c.q. terugbrengen
van kleine oorspronkelijke vensters van het schip voor den eredienst geen
onoverkomelijke bezwaren medebrengt. Evengoed kon het uit overwegingen van
practische bruikbaarheid onmogelijk zijn oorspronkelijke gotische kruiskozijnen
ongewijzigd te handhaven, kozijnen, welke slechts in de bovenhelft glas, en in de
benedenhelft alleen luiken hebben. Met dit type zijn wij weliswaar vertrouwd door
de interieurs geschilderd door onze primitieven; wij kennen ze ook aan de raadhuizen
van Tholen, Culemborg, Middelburg en Vianen, maar voor een woonvertrek zijn zij
zonder meer niet te handhaven.
Aan deze in de ontwikkeling liggende gang van zaken, dient geen belemmering
in den weg te worden gelegd, maar er dient gestreefd te worden naar een ontwikkeling
die met eerbiediging van sfeer en verhoudingen aan redelijk te stellen eisen tegemoet
komt.
Ook op het gebied van de kunstmatige verlichting heeft de techniek geweldige
vorderingen gemaakt Kaars en toorts, petroleum en gas herinneren aan een
ontwikkeling, die in de electrische mogelijkheden een oplossing zoekt.... maar hoezeer
falen deze technische prestaties vaak door een teveel. Hoe storend voor een
kerkinterieur werkt immers een krans van electrische peertjes om een beeld, en hoe
kan het koud en kil teveel aan licht op een gewelf dit interieur schaden, waaraan
diepte en sfeer ontnomen worden.
Uit een en ander volgt duidelijk, dat ook in details aan Monumenten zorg besteed
moet worden, een zorg, die uit den aard der zaak in hoofdzaken veel dringender is.
Deze groep bouwwerken is kwetsbaar, waarmede ik bedoel, dat zij bedreigd worden
door verschillende omstandigheden. Zij zijn immers oud en bijgevolg worden zij
vaak uitgemaakt voor verouderd; zij zouden niet meer bruikbaar zijn. Dit behoeft
niet het geval te zijn.
Van vele geteisterde kerkgebouwen erkennen de aanvankelijke voorstanders van
sloping, dat het gerestaureerde godshuis inmiddels waardevoller is dan welk nieuw
bedehuis ook. Met (plaatselijke) trots is menig Gemeentebestuur bezield voor zijn
uit verval herrezen raadhuis.

Streven. Jaargang 4

Welvaart, vooral plotseling opgekomen materiële welvaart, is voor den eigenaar
door de loop der eeuwen heen een aanleiding geweest hiervan te doen blijken door
modernisering; dit betekent en

Streven. Jaargang 4

309
betekende veelal een verarming van de karakteristieke elementen, die het bouwwerk
plaatsen in de bijzondere groep van Monumenten. Teneinde deze onderscheiding te
handhaven zal aan de voorgenomen wijzigingen beperking opgelegd moeten worden.
Een ander enthousiasme van den eigenaar kan evenzeer gevaarlijk zijn voor een
monument; dit is n.l. het geval wanneer dit enthousiasme gespeend is van kennis.
Dan toch kan onkunde het geld en de energie, die dit enthousiasme opbrengen, tot
een fiasco maken.
Ten slotte zijn de aanvallen, die de 'eisen van het verkeer' op Monumenten richten
zeer talrijk, maar bij ernstige bestudering veelal minder gegrond, dan aanvankelijk
werd verwacht. Onze generatie waardeert het dat stadspoorten als de Sassenpoort te
Zwolle en de Amsterdamse poort te Haarlem niet zijn gevallen, maar nog steeds
eerbied en bewondering afdwingen; dit zal ongetwijfeld ook het geval zijn bij
volgende generaties en dit te zekerder, naarmate de vertegenwoordigers van een
bepaald type zeldzamer worden.
Deze en andere factoren, die het voortbestaan van Monumenten van Geschiedenis
en Kunst bedreigen, hebben ertoe geleid, dat van Overheidswege daartoe beperkingen
aan den eigenaar worden opgelegd. In Frankrijk is men het eerst hiermede begonnen,
omdat tijdens de Franse Revolutie veel gedenkwaardigheden uit het verleden verloren
gegaan waren en vele andere in verband met de gewijzigde omstandigheden ten
onder dreigden te gaan. Een begin is daar gemaakt met het opmaken van een
inventaris, een lijst van Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Monuments
Historiques), die voor instandhouding in aanmerking kwamen. Aanvaarding van
deze lijsten door de Overheid riep de naam Monument Classé in het leven.
Verschillende landen in Europa beschikken over een Monumentenwet; de Regeringen
hebben erkend dat het behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst het
Algemeen Belang dient; bijgevolg worden beperkende maatregelen den eigenaars
opgelegd, waar tegenover de Staat ook tegemoet komt met bijdragen uit de Staatskas.
Ten onzent is het zo, dat de 'Inventaris' aanwezig is in de Voorlopige lijst van
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, waarin provinciegewijs en in alphabetische
volgorde van de Gemeentenamen alle monumenten in een bepaalde volgorde worden
opgenoemd.
Een Monumentenwet bezitten wij (nog) niet; weliswaar is bij onze capitulatie een
Besluit Wederopbouw verschenen, waarin een artikel handelt over Monumenten.
Hierin stond n.l. dat het verboden was een door de bevoegde instantie als Monument
van Geschiedenis en Kunst aangemerkt bouwwerk te slopen of te wijzigen zonder
goedkeuring van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Dit Besluit werd van Londen uit in Mei 1945 als Koninklijk Besluit vernieuwd en
kwam als F. 67 in het Staatsblad.
Intussen is het vervangen door de Tijdelijke wet-Monumentenzorg, die van gelijke
strekking is, maar de beslissing uitdrukkelijk aan de Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen laat.
Deze pleegt zich te laten voorlichten door zijn Adviescollege, de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg. Naast deze staat het Rijksbureau, dat de aangelegenheden
onderzoekt, de genoemde Rijkscommissie van voorlichting dient en het technisch
toezicht houdt op de restauraties, die vanwege het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen worden gesteund.
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Staatswege wordt bevorderd. Deze opvatting is een algemene, die niet beperkt blijft
binnen onze landsgrenzen.... maar vermindering van het budget heeft ten gevolge,
dat werkzaamheden, die nodig zijn, uitgesteld worden en alleen voorrang gegeven
kan worden aan die objecten, die op invallen staan, of bij niet ingrijpen verloren
dreigen te gaan. De 'normale' restauratie-objecten moeten bijgevolg wachten tot zij
de vereiste urgentie-graad bereikt hebben met het tweeledig gevolg, dat de restauratie
dan veel duurder wordt en dat men het verwijt zal maken veel te veel geld te besteden
aan een zo vervallen geval.... zo raken wij onze monumenten kwijt, die tot taak
hebben de glorie van het verleden aan het nageslacht over te geven; een belangrijke
factor voor ons nationaal bewustzijn.
Jhr. Dr E. van Nispen tot Sevenaer

Kerkelijke Kunst
Hoe komt het, dat onze generatie er zo zelden in slaagt van haar kerken een mooi
huis voor God te maken? Dat ze schoon zijn, is immers de eerste voorwaarde opdat
ze hun bestemming ook waardig zullen vervullen. Op de Wereldtentoonstelling van
Moderne Religieuze Kunst te Rome maakten de foto's van wat in België aan moderne
kerkinterieurs werd verwezenlijkt, een treurige indruk. De artistieke foto's mochten
die kerkruimten nog van uit hun voordeligste hoek, met het beste licht, weten voor
te stellen, de werkelijke armoede van het gepresteerde konden ze niet verbergen. En
zelfs waar de architect een aanvaardbare ruimte wist te scheppen, daar heeft na enkele
jaren een rommelige en wansmakelijke meubilering de atmosfeer meestal bedorven.
Vaak krijgen we te horen, dat onze kerken tegenwoordig te arm zijn, om zich een
kunst- en smaakvol interieur te kunnen aanschaffen. Maar schoonheid kost niet meer
dan wansmaak, de mooiere vorm is gewoonlijk ook eenvoudiger, en bespaart nutteloos
en duur werk. Hoe komt het trouwens, dat juist de kerken, waar niet wordt gekeken
op de uitgave van honderdduizenden en millioenen, de kroon spannen in de cultus
van het lelijke, en dit in dienst van de transcendent Schone? Om geen namen uit
eigen land te noemen, de aanblik van de pompeuze, theatrale basiliek van Lisieux,
of van het kermisachtig schreeuwerige 'nationaal heiligdom' van Pompeï, stemt eerder
tot ergernis en droefheid, dan tot bewondering en vroomheid.
Er wordt geklaagd over gebrek aan smaak, aan oprechte beleving en kunstzin bij
de opdrachtgevers. Maar ook in vroegere tijden waren deze niet begaafder: uit de
bewaarde teksten van opdrachten en bestellingen blijkt veeleer, dat zij zich helemaal
niet bevoegd achtten op kunstgebied, - en hierin zal wel het grote verschil liggen met
hun huidige opvolgers -; ze gaven aan de kunstenaar de zorgvuldige opsomming van
wat ze wilden voorgesteld zien of de leerstellige inhoud van het uit te voeren werk,
doch ze lieten het aan hem over te beslissen hoe en met welke vormentaal hij dit zou
uitvoeren, tenzij ze speciaal een voor die tijd lange reis ondernamen naar een meester
die zijn roem dankte aan het nieuwe van zijn scheppingen.
Reeds sedert jaren strijden de paters Couturier en Régamey, O.P., in hun tijdschrift
Art sacré een enigszins bittere strijd tegen de wansmaak en voor de herleving van
de religieuze kunst. Ze hebben er gezocht naar al de diepere en onmiddellijke oorzaken
van de verwording, en naar de gezonde beginselen, die aan de basis van een levende
kunst moeten liggen. Maar in hun strijd voor een
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moderne religieuze kunst brengen zij één, nochtans zeer voornaam, element weinig
naar voren, uit vrees wellicht dat het dadelijk tot verkeerde opvattingen en
interpretaties zou voeren, nl.: de bezinning op het verleden.
Bezinning betekent niet copie zonder begrip. Het is een verstaan, een zich inleven
in de geest, waaruit de kunstwerken zijn ontstaan, die onze kerken versieren of,
helaas, versierden. Veel van deze werken, geboren uit geloof en kunstvaardigheid,
staan verloren en veronachtzaamd in verborgen hoekjes van zijbeuken en kapellen,
- hoe zou de stem van hun bescheiden, smaakvolle schoonheid zich ook kunnen laten
gelden tegen de luidruchtigheid van klatergoud en gepolychromeerd gips die de
ereplaats hebben veroverd op voetstukken en op.... altaren? - En veel ook van wat
in wanklank geraakte met de nieuwe 'stijl', verhuisde naar musea en particuliere
verzamelingen, gedoemd om definitief te behoren tot de relikwieën van een dood
verleden.
Toen in Antwerpen vóór een paar jaar de Tentoonstelling van Kerkelijke Kunst
werd gehouden, heeft menigeen voor het eerst duidelijk en concreet beseft wat een
rijkdom aan schoonheid ons land eenmaal kon scheppen in Gods huis, en des te
scherper de ontstellende leegte en armoede aangevoeld van de ersatz-productie
waarmee wij thans nog in staat blijken onze kerken te vullen. Het was voor menigeen
een ontdekking en een verrassing, met welk een nooit falende zekerheid en
onuitputtelijke vormenrijkdom de kunstenaars tot aan de eenvoudigste voorwerpen
van het kerkmeubilair hun beste kunnen wijdden, en er zowel de originaliteit van
hun persoonlijkheid, als de geest en de vroomheid van hun eigen tijd in wisten uit
te drukken.
Het jaar daarop verscheen naar aanleiding van deze tentoonstelling onder de leiding
van Ad. Jansen en Ch. Van Herck het boek Kerkelijke Kunstschatten1). Dit boek werd
opgevat en uitgevoerd met de zin voor het schone die Antwerpen nog steeds eigen
is, wanneer het eenmaal iets dergelijks wil voortbrengen. Na een korte inleiding over
de verschillende kunsten biedt het honderden platen uit de rijkdom van wat ons
Vlaamse land eenmaal kon scheppen voor de heerlijkheid van Gods huis. Er is iets
uitbundigs en overweldigends in deze rijkdom. Het contrast met de huidige armoede
is des te schrijnender. Het is bijna onmogelijk aan te nemen dat ons volk de
karaktertrekken en de levenskracht zou hebben verloren, die het in staat stelden tot
deze ononderbroken schepping, vaak in tijden die nog bewogener en treuriger waren
dan de onze. Maar zeker is de liefde verloren gegaan voor het mooie werk, volmaakt
zijn functie dienend, en toch uitdrukking van de persoonlijkheid van de maker, om
plaats te maken voor vlug seriewerk, dat als kunstambacht de indruk geeft van
slordigheid en gebrek aan inspiratie, en dat slechts enkele gestandardiseerde vormen
produceert, die zich dan zo goed en zo kwaad als het gaat moeten aanpassen aan
iedere omgeving. Dit gebeurt omdat het zg. commercieel voordeliger is en meer
renderend. Maar zelfs louter materieel beschouwd hebben we hier te doen met een
kortzichtige, om niet te zeggen averechtse redenering. Het kunstambacht gelijkt op
de kip met het gouden ei. Reeds méér dan eens heeft onze kunstnijverheid deze
ervaring opgedaan, zonder dat wij in staat blijken er de juiste conclusie uit te trekken:
éénmaal was het werk van onze Brabantse beeldsnijders wereldberoemd. Gans Europa
1) Ad. Jansen en Ch. Van Herck, Kerkelijke kunstschatten, met bijdrage van Kan. Dr Fl. Prims.
- Helicon, Antwerpen, 32 × 24 cm, 102 pp., 1 kleurenfoto en 367 buitentekstplaten, (1950).
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uitbuiten door seriewerk te leveren, stereotiep en steeds onpersoonlijker. Het gevolg
liet niet op zich wachten: de bestellingen bleven uit, en de bloeiende kunstindustrie
ging te niet.
In de grote perioden van onze kerkelijke kunst belette de eerbied voor de traditie
de kunstenaars niet hun eigen weg te gaan: barokke communiebanken en gracieuze
koorafsluitingen in XVIII-eeuws smeedwerk brachten een heel nieuwe noot in het
kerkinterieur, maar bleven gewoonlijk in volmaakte harmonie met het gotische
gebouw. De contrareformatie legde het accent op de sacramenten, vooral op biecht
en communie. En de nieuwe biechtstoel werd niet vervaardigd als een anachronistische
neogotieke kast, ergens onder aan de wand ingeschoven, maar als een volwaardig
kunstmeubel, dat een functie te vervullen had in de kerk, en voor deze functie schiepen
de kunstenaars een nieuwe uitdrukking in de triomfantelijke vormentaal der barok:
in de constructie ingewerkte sculptuur verheerlijkte de liefde en het berouw, de grote
bekeerlingen en boetelingen uit de gemeenschap der Heiligen. Het altaar moest voor
het Misgebeuren een luisterrijk kader scheppen, de schrale kleinheid van stervende
laatgotiek ruimde de plaats voor triomfbogen met gedraaide zuilen en met
stralenbundels doorbroken frontons, voor monumentale altaren, even jubelend
bewogen als de feestelijkste hymnen ter ere van het Allerheiligste. - Ook in deze
tijden leefden mensen, die zich ergerden aan de ongewone, nieuwe vormen van wat
een onafhankelijke kunstenaarsverbeelding ontwierp. Maar wie denkt nog aan hen?
Integendeel, wij zijn de opdrachtgevers zowel als de kunstenaars dankbaar, dat zij
het hebben aangedurfd, zo onbeschroomd 'modern' te zijn.
Het boek van Jansen en Van Herck, met zijn rijke verzameling kerkelijke
kunstschatten uit ons verleden, noemde burgemeester Craeybeekx 'een dokument
van waarde, dat de hulde bestendigt aan het artistieke gevoel van de Antwerpse
kunstambachten'. Die woorden lijken wel eniszins op een citaat uit een 'oraison
funèbre', want op de laatste eeuw zijn ze bezwaarlijk toepasselijk. Maar misschien,
rijker geworden door de bezinning op het verleden, scheppen onze kunstenaars weer
eenmaal een nieuwe religieuze stijl, die zowel aan de geest en de vroomheid van
deze tijd een eigen vormentaal schenkt, als aan ons volkskarakter een oprechte en
gaaf-gezonde uitdrukking.
A. Deblaere S.J.

Het Ve Nederlands-Belgisch Historisch Congres
Op 30 en 31 Maart 1951 had te Amsterdam het vijfde congres der lagelandse historici
plaats. Evenals de vorige jaren had men slechts een twintigtal geschiedkundigen uit
het Noorden en evenveel uit het Zuiden uitgenodigd; aanwezig waren 14 Belgen en
19 Nederlanders, waaronder, op een paar uitzonderingen na, alle vooraanstaande
figuren uit de Nederlandssprekende historische wereld. Zo waren er drie professoren
van de Katholieke universiteit van Leuven, drie van de staatsuniversiteit van Gent,
twee van de vrije universiteit van Brussel, één van de faculteit van philosophie en
letteren van Namen en één van de theologische faculteit S.J. te Leuven. Van de
gemeentelijkeen van de vrije (calvinistische) universiteit van Amsterdam waren er
samen 7 professoren opgekomen en vier van de rijksuniversiteit van Groningen,
terwijl de katholieke universiteit van Nijmegen enkel door prof. Rogier, de
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Dr de Pater en Dr Th. Luykx waren aanwezig. Enigszins opvallend was wel, dat er
van de 14 Belgen 8 Katholieken waren, terwijl van de 19 Nederlanders, naar ik meen,
prof. Rogier de enige Katholiek was. Is dit wellicht een waardemeter van de katholieke
belangstelling in de geschiedkundige productie van Noord en Zuid?
Elke dag werden er 's morgens van 9 tot 13 u. drie lezingen gehouden om de beurt
door een Noord- en een Zuid-Nederlander. De eerste dag fungeerde prof. Dr I.J.
Brugmans van de gemeentelijke universiteit van Amsterdam als voorzitter, en de
tweede dag prof. Dr F. Van Kalken van de vrije universiteit van Brussel.
Prof. Dr E.I. Strubbe (Gent) hield een degelijke en tevens heldere uiteenzetting
over de Grote Raad van Philips de Goede; de interessante en langdurige discussie
stelde de grondige kennis van het onderwerp van de Gentse hoogleraar in het volle
licht. Daarna las prof. Dr J. Romein (Amsterdam) een paar uittreksels voor uit een
korte biografie van Bakhuizen van den Brink, die echter weinig aanleiding tot
discussie gaven; dit verdroot blijkbaar de strijdlustige prof. Geyl die dan toch een
detailpunt even aanraakte, waarop prof. Romein antwoordde, het ditmaal met prof.
Geyl eens te zijn: een glimlach zweefde op alle lippen! De E.H. Doc. J.M. De Smet
(Leuven) hield een zeer geleerde lezing over Karel de Goede, graaf van Vlaanderen,
'martelaar'; hij toonde aan dat Karel de Goede niet enkel als een slachtoffer van de
vete met de Erembaldi, zoals Ganshof beweert, is gevallen, maar als verdediger van
de door de Kerk beschermde Godsvrede en dus werkelijk martelaar is.
De volgende dag opende Dr A.G. Jongkees (Groningen) de sessie met een
spreekbeurt over de koningsplannen van Philips de Goede in 1447 en 1448 en
verdedigde tegen Bonenfant van Brussel de stelling, dat de Boergondische hertog
wel degelijk naar dit koningschap heeft verlangd. Als tweede hield prof. J. Gilissen
(Brussel) een merkwaardige lezing over de pogingen tot eenmaking van het
gewoonterecht in de Nederlanden in de XVIe en de XVIIe eeuw: van 692 bij het
begin der XVIe eeuw was men op het einde van de XVIIe tot 140 gezakt, al met al
nog een eerbiedwaardig aantal. In de discussie werd nog duidelijker dat de eenmaking
niet van het centraal maar van het provinciaal bestuur was uitgegaan en dat het juist
aan de eigenaardige samenstelling van de Vlaamse Staten ligt, dat er in het graafschap
Vlaanderen weinig van eenmaking terecht kwam. Prof. H. Smitskamp (Amsterdam)
sprak vervolgens over het Réveil en het Verenigd Koninkrijk en toonde aan dat het
Réveil toenadering had gezocht tot de katholieke Belgen om het liberalisme te kunnen
bestrijden. In de discussie merkte prof. Rogier nog op dat ook later, zoals b.v. bij het
herstel der kerkelijke hiërarchie in 1853, de Calvinisten van het Réveil heel wat
begrijpender stonden tegenover de Katholieken dan de anderen.
Gelukkig boden de congresdagen meer dan die vier zwaar geladen morgenuren.
Reeds op de vooravond was er een receptie geweest in de 'Blauwe Zaal' van het
American Hotel. Na de geleerde debatten van de eerste morgen werd ter plaatse,
zittend of staand, een versterkende lunch genoten, waarbij, naar het bescheiden
oordeel der Belgen, het kopje koffie meer bedoeld was om even de lippen te
bevochtigen dan als drank. Daarna gaf Mr A. le Cosquino de Bussy, erestadsarchivaris
van Amsterdam, aan de hand van oude plattegronden, op geestige wijze een overzicht
van de ontwikkeling van de grote havenstad. Een Amsterdammer, zo besloot hij, zal
nooit zeggen dat zijn stad het Venetië van het Noorden is, maar, wanneer hij b.v. op
oudejaarsavond onder zijn vrienden van de genoegens des levens geniet, wel, dan
zal hij in die allerprettigste stemming misschien toege-
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ven dat Venetië het Amsterdam van het Zuiden is. Eigenlijk was deze causerie slechts
een inleiding op de rondvaart door Amsterdam die het gemeentebestuur aan de
congresserende historici aanbood: wij werden aan de Herengracht afgehaald en na
een heerlijke rondvaart door de grachten en de haven, aan wal gezet voor het stadhuis,
waar een officiële receptie door het gemeentebestuur plaats vond. 's Avonds waren
wij te gast bij het Comité voor Belgische, Nederlandse en Luxemburgse samenwerking
dat ons op een groots diner onthaalde.
Het meest interessante van het congres was zeker - de hooggeleerde sprekers
nemen het mij niet kwalijk! - het persoonlijk contact met die vooraanstaande historici.
Opvallend was vooral de voorname en tevens stemmige toon van het hele congres,
de gentleman-discussies, het stijlvolle en toch gemoedelijke; niet één wanklank onder
die geschiedkundigen die elkaar in hun geschriften wel eens in het haar vliegen. Van
de tegenstelling tussen gelovigen en vrijzinnigen, tussen Katholieken en Calvinisten
was niets te merken; in een dergelijke atmosfeer blijkt het mogelijk om met vereende
krachten de objectieve historische waarheid iets dichter te benaderen. Dit wordt
trouwens ook gedaan. Het zijn toch ongeveer deze zelfde historici die samen het
tijdschrift 'Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden' uitgeven, en werken aan
de 'Algemene geschiedenis der Nederlanden' in twaalf lijvige delen. En wanneer
deze leidende geschiedkundigen van Noord en Zuid, in hun zoeken naar de volle
waarheid, constateren dat de Nederlanden in vroeger eeuwen meer één zijn geweest
dan men tot nog toe meende en meer op elkaar zijn aangewezen dan men durfde
vermoeden, dan hebben zij hun aandeel bijgedragen voor een nauwere toenadering
van de beide landen in de toekomst.
M. Dierickx S.J.

Boekbespreking
Godsdienst
Emmanuel MISTIAEN, S.J., La vérité qui délivre. - E.
Vercruysse-Vanhove, Sint-Andries (Brugge), 1950, 216 pp., Fr. 60.
Schrijver biedt ons een bundel serene meditaties, die putten uit de rijke liturgische
teksten en uit de evangeliën. Zij spreken rechtstreeks tot de moderne mens, niet om
in te gaan op zijn problematiek, doch om hem verdieping en verinnerlijking te leren
te midden van het jachtige leven. Zo brengen ze hem in stille ingetogenheid tot grotere
intimiteit met God doorheen Christus, terwijl hij trouw blijft aan zijn dagelijkse taak.
R.H.
Christus in de godsdienstige vorming. Dl 2: Jaarboek 1950 Studiecentrum
voor godsdienstige vorming, Brussel; Verslagboek Priesterstudiedagen
Aartsbisdom Utrecht. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1950, 128 pp.
Dit jaarboek brengt ons vooreerst de tekst der lezingen gehouden op de
Priesterstudiedagen te Utrecht: aan godsdienstleraren geven ze van zeer bevoegde
zijde een antwoord op enkele der meest actuele vragen. Het tweede deel biedt een
zestal uitgewerkte schema's over biecht, Jezus' psychologie, Jezus' voorspellingen,
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'Onafhankelijke zedenleer', enz. Tenslotte krijgen we de aanvulling der bibliographie
over alle gedurende het afgelopen jaar verschenen catechetische boeken en artikelen.
Het is een onmisbare aanvulling bij de serie 'Leven in Christus' en biedt allen een
rijke bron van inlichtingen en actuele gegevens.
R. Hostie
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Hugo RAHNER, S.J., Maria und die Kirche. - Marianischer Verlag,
Innsbruck, 1950, 128 p., 4 platen, ing. DM. 18. geb. DM. 24.
Dat de katholieke Kerk zo onwrikbaar vasthoudt aan de Mariaverering ligt niet aan
enige, zij het dan nog vrome, sentimentaliteit maar aan de geloofswaarheid dat, in
de heilsorde, het schepsel een eigen ofschoon ondergeschikte rol te spelen heeft: de
mens mag met God medewerken, daarin bestaat zijn hoogste eer. Mariologie en
Ecclesiologie zijn dan ook onafscheidelijk verbonden in de leer van het Mystisch
Lichaam en hun ontwikkeling houdt gelijke tred. De moeder van het Hoofd en de
moeder van de ledematen delen in één zelfde zending: de nieuwe mensheid ter wereld
brengen die uit God wordt geboren. Deze parallel ontwikkelt de oostenrijkse theoloog
vanuit Maria's voorrechten en illustreert haar met vele teksten van oude Kerkvaders
uit het eerste millenarium. Deze leer klimt immers op tot een Irenaeus - en langs hem
misschien tot de aposteltheologie van Klein-Azië. Tevens verheugt zij zich in nieuwe
actualiteit daar de Kerk en Maria de twee grote devotie's zijn van het huidig
katholicisme, dat er evenwel soms de synthese van mist.
R. Leijs
Thomas van CELANO: Eerste en Tweede levensbeschrijving van de
H. Franciscus van Assisi, vertaald door P. Theophilus O.F.M. Cap.
Uitgave: Derde Orde Centrale, Hees-Nijmegen, 1951, 345 pp., f 8,50.
Het doet goed deze oudste biografie over Sint Franciscus in haar simpele stijl te
lezen. Dit is echt, zoals een schilderij der Primitieven echt is, al zouden we vinden
dat heel veel dingen volmaakter - volgens onze normen - hadden uitgebeeld kunnen
worden. Ach ja, misschien had er meer psychologie en meer historische achtergrond
en minder uitbundigheid om die prachtige Sint Franciscus kunnen zijn, maar neem
het Celano eens kwalijk, dat hij schrijft als een Middeleeuwer en vol is van zijn
Heilige.
Het boek bevat twee levensbeschrijvingen waarvan de tweede een aanvulling en
verbetering is van de eerste. Pater van den Borne geeft een uitstekende inleiding en
de vertaling van P. Theophilus is zo, dat men er de statigheid van het Latijn in proeft
en de leesbaarheid van goed Nederlands er niet in mist.
Jac. de Rooy
Die Heilige Margareta Maria Alacoque. Leben und Offenbarungen.
Paulusverlag, Freiburg, 1950, 255 pp., Fr. 7,50.
Dit boek is een Duitse vertaling van de bekende Franse auto-biographie der Heilige:
Sainte Marguerite-Marie, Sa vie écrite par elle-même. De inhoud behoeft dus geen
aanbeveling meer. Wie enigszins thuis is in de literatuur rond de H. Hart-devotie
kent het belang van dit werk. Hoe het reeds vele herdrukken en vertalingen heeft en
het boeiende, vaak huiveringwekkende verhaal is van deze grote Apostel van het H.
Hart.
De vertaling is prima verzorgd en geeft behalve enige 'Vorbemerkungen' nog een
'Nachwort' en 'Anhang', met bijzonderheden over de Heilige en H. Hart-devotie.
Voor wie niet in staat is het Franse origineel te lezen, zeer aanbevolen.
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Jac. de Rooy
Martin GRABMANN, Pater Anton Jans. Ein Mystikerleben der
Gegenwart. - Verlag 'Ars Sacra', München, z.j., 256 pp., 11 diepdrukken,
geb. DM. 7.
Deze aantekeningen van een jonge karthuizer (1903-1932) geven meteen een gedegen
theologisch gegronde leer en doen de sublieme waarde van een intieme omgang met
de Drieëne God gevoelen. Een duidelijke verwantschap met de leer van de kleine
Theresia maakt van dit boek een eerste mannelijke en evenwichtige vertolking van
deze spiritualiteit. Overgave aan Gods liefde in het volbrengen van zijn Wil in het
dagelijks gebeuren, rustige zelfbeheersing, ook in het geestelijke, gaan hier gepaard
met echt beschouwend gebed in vereniging met de gekruisigde en verheerlijkte
Christus. Nederig bewust van Gods gaven kon deze jonge monnik met recht uitroepen:
'Mein Leben is nur ein Jubel'. Een Nederlandse vertaling zou zeer welkom zijn.
J. Beyer
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A. RYCKMANS, La paroise vivante. - Casterman, Doornik-Parijs. 1950,
372 pp., Fr. 75.
Met een waar genoegen zullen alle priesters en lekenapostelen dit zeer mooie boek
lezen. Uit eigen ervaring en met zeer veel inzicht heeft schrijver de bezwaren en
opinies van meer 'sociale' confraters en van bepaalde jeugdige milieus besproken
en soms hard maar o.i. zeer juist becritiseerd. Zijn weerlegging is verre van negatief;
het is een bezielende critiek die tegen het huidig 'defaitisme' van vele
parochiegeestelijken en van hun medewerkers in, een optimistische kijk geeft over
het parochiaal apostolaat, zijn blijvende waarde en zijn concrete realisaties. De
niet-ingewijden zullen verstomd staan bij het beschouwen van de overweldigende
last die de moderne parochiegeestelijkheid, bijzonder in de grootsteden, te torsen
heeft. Zeer leerrijk zijn de opmerkingen over de sociale toestanden (bl. 46), over
liturgische taal (bl. 57), over de herkerstening van het proletariaat (bl. 51), over de
doelmatigheid van de volksmissies (bl. 95). Daar de schrijver ons een ander boek
aankondigt over de aanpassing van de apostolaatsmethoden, verwijzen we hier niet
naar de vele wenken die doorheen dit boek reeds werden gegeven.
J. Beyer
Dr Fulton J. SHEEN: Zielevrede. - J.H. Gottmer, Haarlem-Antwerpen,
1950, 322 pp., f 6,90.
Niet lang geleden bespraken wij in dit tijdschrift de radiotoespraken van Mgr Dr
Sheen getiteld '.... Van de daken....' De moderne ziel op zoek naar God. Het was een
genoegen om met de Amerikaanse weergave van het katholiek leven op deze manier
kennis te maken. Thans dient 'Zielevrede' zich aan dat in wezen niets anders geeft
dan het eerder verschenen boekje. De indeling der hoofdstukken, ja de titels soms
zijn dezelfde. Zielevrede werkt de onderwerpen alleen wat omvangrijker uit. Dit
heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Die nadelen zijn o.a. dat de door alles
heenlopende strijd met Freud en wat Freudiaans is op de duur in herhalingen treedt
en daardoor vervelend wordt, vooral daar het geheel zich beweegt op het terrein van
het populair-wetenschappelijke'.
Als we eerlijk mogen zijn; de grondgedachten van Sheen over de ontgoocheling,
angst, schuldontkenning, psycho-analyse en biecht hebben we reeds, en wie er dieper
op in wenst te gaan, is zeker ook competent het oorspronkelijke te lezen. M.a.w.
misschien had het boek onvertaald kunnen blijven. Nu dit echter niet geschied is zal
het priesters en ontwikkelde leken zeker van dienst kunnen zijn. De uiterlijke
verzorging van de uitgave is Gottmer waardig.
Jac. de Rooy
Archimandrite SPIRIDON, Mes Missions en Sibérie. Souvenirs d'un
moine orthodoxe russe. Intr. et trad. de Pierre Pascal (Russie et Chrétienté,
nr 4). - Editions du Cerf, Parijs, 1950, 156 pp.
Opmerkenswaardige autobiographie uit het 'Heilige Rusland' van vóór de Revolutie!
Wij vinden er in terug de grootgestemde Russische ziel, met haar hoogten van mystiek
en laagten van passie en zonde; ook Rusland, met haar staretsen en heilige boeren,
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bedevaarten en kloosters, en ook de ijzige vlakte van Siberië, waar misdadigers hun
ziel verliezen in verbittering of God terug vinden in offer en lijden. Voor priesters
is dit verhaal des te interessanter, daar het tevens de orthodoxe praktijk beschrijft
voor Communie en Biecht, waar wij soms wat uit te leren krijgen. Boven alles moeten
wij westerlingen, hopeloos gevangen in ons rationalisme, er het directe en levende
geloof in bewonderen in de geheimvolle vreugde van Gods genade.
P. Fransen
Mr I.A. DIEPENHORST, Hoe bereiken wij de Communisten met het
Evangelie. - J.H. Kok N.V. Kampen 1951, 48 pp., f 1,25
Dit werkje geeft ons een bezinning van gereformeerde zijde op een actuele vraag in
de zielzorg. De inhoud is breder dan de titel suggereert. De omstandigheden, die in
het algemeen het aannemen van de Blijde Boodschap door de mens van de moderne
wereld bemoeilijken, worden vaak raak geschetst, en daartegenover worden suggesties
gedaan over de houding van aanpassing door de kerk
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(in Protestantse zin). De specifieke aard van het contact en de bekering van
Communisten blijft slechts in het preliminaire stadium van enige paragrafen over de
Communistische wereldbeschouwing.
Ofschoon 48 bladzijden geen adaequate behandeling kunnen geven van de
aangeraakte problemen, en er niets in gevonden wordt wat voor ons volslagen
onbekend is, kan een kennismaking toch zijn nut hebben omdat zij een beeld geeft
van wat men in gereformeerde kring hierover denkt.
H. Hoefnagels

Theologie en wijsbegeerte
Prof. Dr Kan. Jacques LECLERCQ, Proeve ener Katholieke moraal. 4:
Christelijk evenwicht. Vert. door Seb. Koningsloo (Bibliotheca Spiritus).
- 't Groeit, Antwerpen; Nelissen, Bilthoven, 1950, 474 pp., ing. Fr. 160. f
9,25, geb. Fr. 180, f. 10,25.
Dit vierde deel is al even welkom als de vorige. De wijze, onderlegde, zelfstandige,
oprechte en zelfs soms ietwat loslippige professor, biedt ons in dit deel een reeks
vruchtbare en inspirerende hoofdstukken over de christelijke, evenwichtige houding
in een wel geordend leven. Er ligt een bemoedigende oprechtheid in deze bladzijden,
die in alle eenvoud van uiteenzetting, het deugdelijk leven omschrijven. Nederigheid,
voorzichtigheid, matigheid, armoede, gehoorzaamheid, geduld, rechtvaardigheid,
sterkte en volharding worden achtereenvolgens behandeld en bieden aan de schrijver
ruime gelegenheid om allerhande aspecten van het menselijk leven christelijk te
belichten. Het exposé vermijdt alle strenge systematiek. Er wordt verstandig
gesproken. Terwijl men het boek leest, luistert men vanzelf met sereniteit naar de
dikwijls originele, soms vrijmoedige bedenkingen van een diepgelovige, in het
christelijk leven vertrouwde moralist. Lettercultus valt weg voor het ernstig streven
naar een oprechte gezindheid. Het boek biedt aan ieder ontwikkeld mens een
verdiepende, versterkende geestelijke lectuur. Zij zal bewerken dat velen hun taak
in de scheppingsorde met edelmoedigheid en diep geluk vervullen en aldus zullen
bouwen aan de civitas Dei. De vertaling is verzorgd en laat zich vlot lezen. Op p.
359 vlg. hadden we liever over vroomheid horen spreken dan over Godsverering.
A. Snoeck
Albert MULLER, S.J., La morale et la vie des affaires. - Casterman,
Doornik, 1950, 236 pp., Fr. 60.
Een meesterwerkje van gezonde moraal en van ruim begrip voor werkelijkheid vinden
wij in deze nota's over zakenmoraal. De beroemde schrijver heeft een lang leven
gewijd aan de studie van zijn onderwerp en aan de oordeelkundige raadgeving aan
talloze zakenlui die hem de ingewikkelde praktijken aanwezen welke achter de
schermen van de contracten gebruikelijk zijn. Mochten onze katholieke zakenlui iets
opdoen van de ernstige en gezonde geest die in deze bladzijden heerst. Dan zou er
vanzelf een gezonder atmosfeer ontstaan, die vele onsmakelijke oplossingen van
gevallen overbodig zou maken. Men bewondert hier tevens de sociale gezindheid
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van de auteur, die voortdurend het beroep als een dienst aan de gemeenschap wil
blijven beschouwen, het heldere, verzekerde bezit van de gezonde princiepen der
moraal, en daarbij het begrijpende gezond verstand, dat het rechtmatig verlangen
naar een redelijke winst, als tegenprestatie voor de dienst aan de gemeenschap blijft
erkennen in praktijken, die ofwel alleen de schijn hebben van bedrog, ofwel als
jammerlijk gegroeide, algemeen verspreide stylisatie van het beroep zijn gevestigd.
Ook wanneer men niet akkoord gaat met sommige oplossingen die misschien zoals
b.v. op p. 103 de medewerking met oneerlijkheid in de hand zouden werken, zal men
toch de aannemelijkheid ervan kunnen erkennen. Uitzonderlijk goed zijn de
hoofdstukken over de prijzen, over de commissies en over belastingplicht. Tegenover
de machtsontplooiing van monopolies en van cartels is schrijver wellicht al te
toegevelijk. Een korte maar uitgelezen bi-
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bliographie verrijkt het boekje, en een goede index verhoogt er de bruikbaarheid van.
Het is een werkje dat ieder serieus zakenman zou moeten overwegen. Moralisten
vinden er een aangename en levendige voorstelling van hun traktaat de justitia in
terug. Het verdient grote verspreiding onder onze mensen, die van hoog tot laag, aan
de hand hiervan met grote vrucht een klein gewetensonderzoek kunnen doen.
A. Snoeck
Dr A.M. HOSTEN, O.P., De kunstmatige inseminatie. Zedelijke
beoordeling. - 'T Groeit, Antweren; Nelissen, Bilthoven, 1950, 144 pp.,
Fr. 50, f 3,90.
Een merkwaardig overzicht van de morele instellingen omtrent een veelbesproken
kwestie, door iemand die én de problematiek én de bibliographie over het onderwerp
beheerst. Sensatie moet men hier niet zoeken. Het boekje is blijkbaar bedoeld voor
moralisten en voor ontwikkelden die het standpunt van de moralist willen begrijpen:
een uitstekend kommentaar op de toespraak van Z. Heiligheid aan de katholieke
dokters. De schrijver betoogt, dat, ook na de Pauselijke toespraak, de oneigenlijke
kunstmatige inseminatie, na een voltrokken huwelijksdaad, moreel verdedigbaar is.
De voornaamste bibliographie van de laatste jaren wordt achteraan vermeld. Een
fijne en knappe verhandeling.
A. Snoeck
Dr P.W. van LEEUWEN S.C.J. Het Paulinisch Voorrecht. Ernest van
Aelst, Maastricht, 1950, 132 blz.
Het doel, dat Schr. met dit boek beoogt, is 'door een vrij uitvoerige behandeling van
het Paulinische Voorrecht vooral de Nederlandse Missionarissen van dienst te zijn
bij hun bekeringswerk onder de heidenen'. Dit is zeer zeker een nuttige opzet, en het
werk voldoet aan alle eisen, die men aan volledigheid, duidelijkheid en
betrouwbaarheid kan stellen. De uiteenzetting van can. 1125, die niet zelden ook
buiten missiegebieden toepassing kan vinden, valt met name te vermelden.
P. Huizing
LEPPER, Dr J.L.M. de, De Godsdienst der Romeinen. (Serie 'de
Godsdiensten der Mensheid') Dl III. - J.J. Romen en Zn, Roermond, 1950,
214 pp., f 8,50 en f 10.
Toen Goliath verslagen neerlag, kwamen de Joden niet zijn lijk bespotten maar zich
in eerbied en dankbaarheid verwonderen over het grote dat Jahweh door de kleine
David had gedaan: 'Ziet, hij is zes el en een span lang; zijn schubbenpantser weegt
aan koper vijfduizend sikkels, de spits van zijn lans aan ijzer zeshonderd sikkels'.
Met eenzelfde respect en nauwgezetheid heeft De Lepper de godsdienst der Romeinen
geobserveerd en het is bewonderenswaardig, met hoeveel rust, zorgvuldigheid,
verstandigheid, uitvoerigheid hij deze weergeeft, op de hoogte van alle gegevens en
stromingen der wetenschap. Het lijkt, alsof hij slechts popularizeert en aan de
wetenschap geen enkele nieuwe visie mee geeft, maar de slotzin bewijst het tegendeel.
De Romeinse godsdienst heeft hij gezien, niet als een allegaartje van primitieve
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voorstellingen en ijdele gedragingen, innerlijk uitgehold en overleefd, doch als een
sterke man die flink zijn erf bewaakte maar door een sterkere geest werd overwonnen.
P.Cl. Beukers
Dr H. DOOYEWEERD, Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte.
Boek I. Het griekse voorspel. - T. Wever, Franeker, 1949. 496 pp., geb.
f 20,-.
De calvinistische Wijsbegeerte der Wetsidee beoogt een onderzoek naar de religieuze
vooronderstellingen van het wijsgerig denken, omvattende naast de verantwoording
der te volgen methode, een transcendentale critiek van het Westers denken en een
positieve opbouw van eigen systeem, gegrond in het christelijk grondmotief van
radicale Godsafhankelijkheid.
Prof. Dooyeweerd, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, schreef de
summa van deze wijsbegeerte in de jaren '35-'36 en heeft thans de eerste band van
een nieuw driedelig werk gepubliceerd, waarin hij zijn gedachten verder uitwerkt en
voltooit. Geheel in de lijn van de vroegere summa omvat dit werk een nadere
verklaring van de beginselen,
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een voorlopige afsluiting van de eerder ingezette transcendentale critiek, nu over het
tijdperk der griekse en voor-reformatorische filosofie, en een belangrijke uitbouw
van de W.d.W. door de ontwikkeling van een wijsgerige anthropologie.
De samenhang van titel, inhoud van het I deel en kern van de totaalopzet is hiermee
gegeven, dat juist op het stuk van de anthropologie de W.d.W. zich critisch heeft te
onderscheiden van de scholastieke grondhouding, die op haar beurt als synthesepoging
van griekse en christelijke inspiratie, alleen te verhelderen is vanuit de
vorm-materie-dialectiek in het griekse denken.
De weergave van dit griekse voorspel draagt daarom een sterk thetisch karakter,
biedt wel vanuit zelfstandig ondernomen bronnenstudie en eigen oorspronkelijk
inzicht van de schrijver menige interessante beschouwing, maar schematiseert toch
te sterk en vooral te beslist, om niet als constructie de bewijskracht van de vele
waarschijnlijke en slechts veronderstelde elementen te buiten te gaan. Zo zou het I
deel kunnen worden vergeleken met Aristoteles' inleiding op de Metaphysica,
waarmee Prof. D. niet alleen gemeen heeft, ook alles te willen vatten in één schema,
hier dat van vorm en materie.
Vervolgens hangt met de opzet van het gehele werk samen, dat de Leitmotive van
de W.d.W. sterk domineren: het religieuze karakter der grondmotieven, de telkens
teruggewezen metaphysische verabsolutering van de theocratische denkrelatie, de
richting van het theoretisch denken op de Oorsprong in een dynamische idee. Wordt
daardoor tevens de functie en de inhoud van deze Leitmotive duidelijker, hetzelfde
kan men niet zeggen ten opzichte van de scholastieke wijsbegeerte, die gedwongen
is in het herhaaldelijk geopend perspectief van haar griekse antecedenten te
verschijnen. Ondanks alle zorg en moeite die Prof. D. zich heeft getroost, om de
thomistische opvattingen juist weer te geven, is bovendien alleen reeds reserve
gewettigd, omdat hij zelf aantekent, geen rekening meer te hebben kunnen houden
met de vroeger door Prof. Robbers naar voren gebrachte bezwaren.
Tenslotte mogen de Uitgevers bij de verhoopte spoedige voltooiing van het II en
III deel, aan de lezers de vermoeiende studie in etappen besparen: er zijn dit maal,
behalve de tekst, corrigerende en aanvullende aantekeningen, vervolgens enige
bladzijden corrigenda, tenslotte nog een los vel corrigenda, terwijl het een geringe
moeite zou zijn, deze serie met een vierde etappe uit te breiden.
Mich. Marlet
R. KWANT en A. KIEVITS: Phenomenologie en wijsbegeerte. Spectrum,
Utrecht-Brussel 1950, 48 pp.
Twee lezingen gehouden op de 15e algemene vergadering van de vereniging voor
thomistische wijsbegeerte. De eerste meer historische voordracht van de directeur
van het Husserlarchief te Leuven, H. van Breda, kon helaas niet worden opgenomen.
Nu worden achtereenvolgens behandeld: 'Phenomenologie en Ontologie' en 'Phen.
en Ethiek', met de gedachtewisseling voorzover deze werd ingezonden. Het zou
gewenst zijn, dat men zich in het nederlands hield aan de schrijfwijze
'phaenomenologie' en zich hier niet door frans of engels liet beinvloeden.
J. Nota
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Literatuur en cultuurleven
Elizabeth DREW, T.S. Eliot - The Design of his Poetry, Eyre &
Spottiswoode, London, 1950, xvi - 256 pp., 12s. 6d.
Dertig jaar geleden schreef Mr. Eliot: 'the historical sense compels a man to write
not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole
of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of
his own country has a simultaneous presence and composes a simultaneous order'.
Als iemand heel de geschiedenis der mensheid in zich voelt leven, en, dank zij zijn
grote eruditie en dichterlijke intuitie, zich
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met de tradities en culturen der wereld één heeft gemaakt, ze in zich geintegreerd
heeft, dan toch zeker T.S. Eliot
Miss Drew begeeft zich dus op gevaarlijk terrein, wanneer zij een parallel wil
uitwerken, die zij meent ontdekt te hebben in de werken van Eliot en die van Jung.
Ten eerste bewijst de duisterheid van haar stijl - wat een verschil met het steeds
lucide proza van Eliot - en haar navertellen van enkele opvattingen van Jung, dat zij
het terrein van de psychologie geenszins beheerst; vervolgens bestaat er tussen Eliot
en Jung geen grotere overeenkomst, dan die welke voor de hand liggend is bij twee
personen, die eenzelfde materiaal bewerken. Dit gedeelte van haar werk maakt teveel
de indruk van een onrijpe thesis, en had beter achterwege kunnen blijven. Oude of
moderne philosophen, als Heraclitus of Sartre; dichters, als Dante, de Engelse
'Metaphysicals', of de Franse symbolisten; de Oosterse en vooral de Westerse mystici,
met name S. Joannes van het Kruis, zouden in ieder geval meer voor de hand liggende
onderwerpen zijn, en veel meer inzicht geven in Eliot's dichtkunst.
Gelukkig is de Jung-parallel zo weinig verwerkt, dat we kunnen volstaan met de
eerste twee hoofdstukken, behalve de analyse van Mr. Apollinax, ongelezen te laten.
Er blijven dan een achttal hoofdstukken, die een uitvoerige en begrijpelijke analyse
geven van de gedichten van Prufrock tot en met de Four Quartets. Het is een zeer
gedetailleerd commentaar, een analyse, die moed vereist, omdat niet iedereen het
met elke interpretatie eens zal zijn. Dat is niet erg, omdat in ieder geval meerdere
gelijktijdige betekenissen dikwijls bewust of onbewust in een gedicht verwerkt zijn.
Sommigen zullen vinden, dat de analyse dodend werkt, dat de schrijfster het gedicht
zelf te weinig laat spreken. Beginners echter zullen dankbaar zijn voor haar uitgebreide
analyses, speciaal ook van de kleinere gedichten, zoals Prufrock, The Hollow Men,
The Journey of the Magi, en Coriolan, daar zij deze lastig elders zullen vinden.
Het is geen literaire critiek, die ons hier geboden wordt; dit is geen boek, dat Prof.
F.O. Matthiessen's werk en de meer recente critiek van Helen Gardner kan vervangen.
Dit laatste werk was blijkbaar nog niet uit toen Miss Drew's boek ter perse ging. Zij
kent blijkbaar alleen Helen Gardner's artikel over de Four Quartets, dat slechts een
hoofdstuk vormt van het latere boek over 'The Art of T.S. Eliot'. Maar F.R. Leavis,
'New Bearings in English Poetry', en andere studies van de Cambridge school in
Scrutiny, hadden in Miss Drew's bibliographie vermeld dienen te worden.
T.S. Eliot is een moeilijk dichter, maar de bestudering van zijn werk openbaart
ons een diepte van inhoud, die een grote winst betokent, mits wij na deze
voorbereidende phase het gedicht zelf op ons laten inwerken. Wij moeten eerst met
de dichter onze moeizame weg gezocht hebben door de Donkere Nacht van de
Purgatorio, alvorens wij deel kunnen hebben aan zijn visie.
J. van de Poel
Graham GREENE, The Lost Childhood and other essays. - Eyre &
Spottiswoode, London 1951, 191 pp., 12 s. 6 d.
Het merendeel van deze opstellen zijn boekrecensies die de schrijver heeft laten
uitgroeien tot literaire beschouwingen van twee of drie bladzijden. Wil men bijgevolg
deze essays op hun juiste waarde beoordelen dan wordt enige kennis vereist van
voornamelijk moderne Engelse auteurs. Wij zijn van mening, dat deze verzameling
niet zo zeer onze belangstelling verdient om Greene's oordeel over schrijvers en
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boeken op zich genomen - daarvoor is het oordeel vaak te summier en soms te
eenzijdig - als wel om zijn houding tegenover de roman, die in deze critieken naar
voren komt. We krijgen de indruk bij het lezen van dit boek dat Greene ons even in
zijn atelier binnenlaat en we begrijpen weer veel beter dat zijn grootste werken (The
Power and the Glory, The Heart of the Matter) niet op de eerste plaats 'stories' zijn.
Deze essays laten zich niet gemakkelijk lezen; ze munten niet uit door eenvoud
en klaarheid van stijl. Maar voor wie Greene ook als literair artist leerde apprecieren
in zijn romans, zijn deze opstellen des te boeiender; want dezelfde sterke suggestiviteit
wordt
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in deze teruggevonden; maar soms zit dit prachtkleed een beetje onwennig.
W. Peters
Monomenta Christiana, 2de reeks, Geschriften uit de Middeleeuwen en
uit de nieuwe Tijd. Dl. 1: HROTSVITHA VAN GANDERSHEIM
LEESDRAMA'S vert. door Dr H.J.E. ENDEPOLS. - Het Spectrum,
Utrecht, Brussel, 1950, 163 pp., geb. f 8,50.
In de reeks Monumenta Christiana verschijnt deze vertaling met inleiding van de
10de eeuwse Benedictines Hrotsvitha of Roswita van Gandersheim, die enige Latijnse
dramatische schetsen - in de verte op Terentius lijkend - schreef, een merkwaardig
verschijnsel uit zo verre tijd. Dat deze stukken nu nog de aandacht trekken bewijst
dat Roswitha talent gehad heeft. Dr Endepols heeft alles wat 'drum und dran hängt'
bestudeerd en licht de lezer in omtrent tijd, omgeving, dichtwijze enz. en het Spectrum
zorgde voor een keurige uitgaaf. Als tiende-eeuws curiosum verdient dit werk
ongetwijfeld aller belangstelling.
J.v.H.
Anna BLAMAN, Ram Hoyna en andere verhalen. J.J. Meulenhoff,
Amsterdam, 1951, 153 pp., f 6,25.
De naam Anna Blaman moet hier de lading dekken. Er is in deze bundel van zeven
verhalen waarschijnlijk geen enkel dat, geschreven door een on- of weinig bekende,
waardig gekeurd zou zijn in een aparte uitgave te verschijnen. De wereld van Anna
Blaman is, zoals men weet, een wereld, waarin weinig zon schijnt, waarin helemaal
geen eeuwig en nauwelijks een tijdelijk uitzicht is. Daarbij beantwoorden deze
schetsmatige schrifturen bijna geen van alle aan wat men een verhaal noemt. Te
verwonderlijker is het daarom dat zij zulk een kostbare uitgave mochten genieten.
J.v.H.
Pär LAGERKVIST. Barabbas. Vert. uit het Zweeds. - J. Meulenhoff,
Amsterdam, 1951, 148 pp., f 5,90.
Het is moeilijk over iemand, van wie men niet meer weet dan zijn naam, een
levensroman te fantaseren. Pär Lagerkvist bewijst dit weer met het levensverhaal
van de moordenaar die zijn leven dankte aan Jesus' verwerping. Een geslacht dat
realistisch ingesteld is als het tegenwoordige, voelt te zeer het louter imaginaire of
imaginatieve van zulk een roman, ook al tracht de schrijver enige kennis der Romeinse
oudheid in zijn verhaal te verwerken. Ondanks de hoge lofspraken op de omslag
heeft dit boek over Barabbas ons meer verveeld dan bekoord. Het is een boek zoals
er honderden per jaar geschreven worden en dat beter onvertaald was gebleven.
J.v.H.
Herman TEIRLINCK. Mijnheer J.B. Serjanszoon en Johan Doxa. Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1951, 280 pp., f 4,90.
De uitgaven van de Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde blijven regelmatig
verschijnen. In dit deel verzorgde Raymond Herreman de uitgave van Mijnheer
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Serjanszoon en Johan Doxa, twee reeds oudere werken van Teirlinck. Een uitstekende
voorrede leidt de lezer in tot het novellistisch oeuvre van deze Vlaming, die
Rubensachtig weelderig en voluptueus schrijft over Vlaamse mensen uit vroeger en
later tijd. Bewerking en uitgave zijn zoals steeds in deze Bibliotheek goed verzorgd.
J.v.H.
José ORTEGA y GASSET, De opstand der horden. Geautoriseerde
vertaling van Dr Johan Brouwer, - Leopold, Den Haag, 1947, 7e druk,
275 pp..
Dit boek verscheen in de jaren 1926 tot 1928 onder de vorm van artikelen in een
grote Madrileense krant. Enige uitingen zijn verouderd, bepaalde vooruitzichten zijn
sindsdien in vervulling gegaan, maar de grondgedachte blijft verbazend juist.
Zij komt hierop neer: Heden ten dage beheerst de massamens het openbare leven
in al zijn geledingen. Deze massamens is ontledigd van zijn geschiedenis en van zijn
eigen onvervreemdbaar innerlijk leven, hij is de gelijkgeschakelde, de genivelleerde,
hij streeft naar de vrije ontplooiing van al zijn begeerten en driften, hij meent alleen
rechten en geen verplichtingen te hebben, hij is de cultuurloze en zonder eerbied
voor de mening van
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anderen, hij heeft de macht in handen genomen en hanteert als zijn groot wapen het
geweld. Daartegenover laat de auteur de zegeningen van het liberalisme uitkomen dat echter niet het negentiende-eeuwse liberalisme is! - en hij verklaart dat het de
edelste leuze is die ooit op de aardbol heeft weerklonken. Tenslotte ziet hij enkel
redding voor het ondergaande Europa in een 'Super-Staat', waarin echter het
gedifferentieerde en de huidige pluraliteit van de nationale volkskarakters en culturen
behouden moeten blijven. 'Voor Europa is geen heil te verwachten, zolang zijn lot
niet is toevertrouwd aan mensen die waarachtig van deze tijd zijn, en die tevens in
zich de roerselen van het ganse verleden gevoelen' (p. 161).
De lezer wordt getroffen door de vele trekken van overeenkomst met Huizinga's
diagnose in 'In de Schaduwen van morgen' en met hetgeen Gheorghiu en Weber als
de dreiging van het functionarisme en het totalitarisme voorstellen. Daarom, al kan
men betreffende ondergeschikte punten een andere mening huldigen, Ortega y Gasset
heeft in dit boek wel degelijk de vinger gelegd op een zeer wonde plek van het huidige
Europa.
M. Dierickx
Edmund SCHLINK, Zum theologischen Problem der Musik. 2e dr.
(Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet
der Theologie und Religionsgeschichte, 188). - J.C. Mohr (P. Siebeck),
Tübingen, 1950, 31 pp., DM. 1,50.
Theologie en muziek, hoe rijmt men dat samen? Met grote voorzichtigheid, denkt
de auteur! Philosophisch immers vormt de muziek een van de schoonste uitingen
van het spel, als objectivering van het subjectieve in de twee hoofdmomenten van
orde en vrijheid. Zoals de Christenheid deze in hoofdzaak Platonische opvatting heeft
trachten te kerstenen, zo staat de evangelische, d.i. lutherse theologie voor een
fundamenteel bezwaar. Voor haar is de muziek 'een poging van wereldvlucht door
de spelende erkenning van Gods Wet'. Dit is echter het gevaarlijkste zelfbedrog. De
Wet immers spreekt het oordeel uit over onze verlorenheid in de zonde. Het Kruis
veroordeelt de wereld, waaruit geen uitkomst is dan in het geloof. Doch hier straalt
het morgenlicht van onze Verlossing. In het Kruis worden wij kinderen van God.
Op de lijn van het geloof in de zalige verwachting van onze uiteindelijke Verlossing
in de Hemel, kan de muziek de bescheiden rol vervullen van dienares. Zij geeft ons
een schuchtere voorsmaak van ons heil. Maar daarom moet de muziek dienen, en
niet worden, wat het de laatste eeuwen is geworden, een Ersatz voor godsdienst. Zo
kan ten slotte alleen maar christelijke muziek zuivere muziek zijn, al moet deze steeds
met de grootste omzichtigheid worden aangewend in de liturgie. Afgezien van het
typisch Lutherse pessimisme, biedt dit werk een goede gelegenheid tot bezinning
over de religieuze zin en betekenis van de muziek.
P. Fransen
R. DRUWé, Peter Pauwel Rubens of Adam Van Noort? Een Inleiding
tot het Rubensprobleem. - Lannoo, Tielt, 3e j. (1951), 112 pp., 48
afbeeldingen.

Streven. Jaargang 4

Het eerste boek van R.D., Rubens' Naam- en Jaartaltechniek, verschenen in 1944,
heeft al heel wat opschudding verwekt, dit nieuwe boek zal het nog meer doen. Door
een interpretatie van Rubens' brieven en een aantal andere documenten, wil de auteur
aantonen dat Rubens niet de geniale kunstenaar is geweest waarvoor de
kunstgeschiedenis hem houdt, maar een zeer matig schilder die vooral in dienst heeft
gestaan van Spanje; dat hij een van de Spaanse diplomatieke agenten of 'écouteurs'
is geweest, die enkel het schildersvak heeft moeten leren om des te gemakkelijker
belangrijke personages te kunnen uithoren en de staatszaken te kunnen bespieden.
In feite zou Rubens, volgens D., dan ook geenszins de geroemde kunstwerken hebben
gemaakt die hem worden toegeschreven. Door middel van de jaartallen,
monogrammen, picturale allusies en verborgen spot-miniaturen, die hij in tal van
aan Rubens toegeschreven schetsen en schilderijen ontdekt, is D. tot de conclusie
gekomen dat de feitelijke tekenaar en schilder hiervan Rubens' leermeester, Adam
Van Noort, is. Zijn boek wil enkel nog
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maar een 'inleidende motivering' brengen voor de gegrondheid van deze voor Rubens
zo bezwarende stelling. Een meer uitgewerkte bewijsvoering en verantwoording
hoopt de auteur binnen afzienbare tijd in het licht te geven. - Het is natuurlijk niet
altijd gemakkelijk om op de afbeeldingen, die aan het boek werden toegevoegd,
steeds terug te vinden wat wellicht op de oorspronkelijke doeken te zien is. Intussen
heeft D. een vraag gesteld, die men niet meer eenvoudig ontwijken kan en die in alle
geval zeer verontrustend is; want indien D. zijn theorie door verder bewijsmateriaal
zal weten te bevestigen, dan staan we hier voor een van de verschrikkelijkste
ontdekkingen van de kunstgeschiedenis.
L. Vander Kerken
CHAGALL, with Notes by the Artist and an Introduction by Michael
Ayrton. (The Faber Gallery). - Faber and Faber, London, z.j., 31,5 × 25
cm, 24 pp., 10 gekleurde platen, 7 s. 6 d.
Chagall's werk kan men niet beoordelen of ook maar enigszins leren kennen met
behulp van de zwart-wit fotografie. Dit album met verrassend zuivere
kleurenreproducties zal voor menigeen 'a joy for ever' zijn, en de beste inleiding om
deze kinderlijke en geraffineerde onder de hedendaagse schilders te begrijpen: vroom
en uitbundig, vol fantasie en eenvoud, revolutionnair en traditionalistisch volks. De
commentaar bestaat uitsluitend uit citaten of toelichtingen van Chagall zelf, die ons
toelaten door te dringen tot de kern en bron van zijn inspiratie.
A. Deblaere
Adrian STOKES, Art and Science. A Study of Alberti, Piero della
Francesca and Giorgione. - Faber and Faber, London, z.j., 76 pp., 24
buitentekstplaten.
Drie studies over repraesentatieve figuren uit de Italiaanse renaissance. Schr. belicht
in het streven van deze meesters, van wie de eerste meer theoreticus was dan
scheppend artist, een aspect dat de kunsthistorie zeker niet terzijde mag laten, nl. het
'geleerde' karakter van hun kunst. Hun werken zijn experimenten, toepassingen en
illustraties van theorieën, die met hun louter wetenschappelijktechnische inhoud op
de kunst eerder een verdorrende invloed schenen te moeten uitoefenen, maar die
integendeel, bij geniale meesters, een vorm waren van de beheersing en verovering
van de materie, een zelfopgelegd discipline, die de kunstschepping tenslotte blijkt
gediend te hebben door haar strengheid, en die dan ook in de studie van hun werk,
als bewust aanwezig element, moet worden onderzocht. Een interessante bijdrage,
terzelfdertijd vlotte vulgarisatie van een degelijk wetenschappelijke studie.
A. Deblaere
John ROTHENSTEIN, Turner (1775 1851). The Faber Gallery, London,
1949, 31,5 × 25 cm, 24 pp., 12 kleurplaten.
Een prachtig Turner-album, met geslaagde kleurreproducties - voorzover
kleurreproducties van Turner's werk mogelijk zijn! -, met opzet gekozen uit de niet
altijd meest bekende en afgebeelde, maar toch zeer repraesentatieve werken van de
schilder. De donkere, neutrale tint van het papier laat licht en kleur van de
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afbeeldingen beter tot him recht komen. De commentaar, bondig en bevoegd, mist
niet een zeker lyrisch accent.
A. Deblaere

Psychologie en paedagogie
ROLIN, Jean, Het waarheidsserum. Helmond, Helmond, 1950, 242 pp.,
f 7,90.
De leugenontdekker en het waarheidsserum zijn twee der meest besproken juridische
technieken van de na-oorlogse tijd. Jean Rolin toont in dit boek aan, dat de benaming
'waarheids'-serum voor het chemisch preparaat Penthotal onjuist is. In dit uitgebreide
werk, waarin hij het probleem langs alle zijden bestudeert, wijst hij op het grote
gevaar, dat de
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verdachte alles zal bekennen, wat de ondervrager wenst. Dat dit gevaar geenszins
denkbeeldig is, tonen o.a. de monsterprocessen in Oost-Europa aan.
Rolin houdt daarom een hartstochtelijk pleidooi ter bescherming van de
gewetensvrijheid tegen de aanvallen van een mechanistisch materialisme. En hierin
vindt hij - in het inleidingswoord - de bijval van Prof. Mr. van Bemmelen, hoogleraar
in het strafrecht en de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Ook deze
betoogt, dat de narco-analyse onder alle omstandigheden in foro een ongeoorloofde
methode is.
A. Schr.
VERJAAL, Dr A. Agnosie, Aphasie, Apraxie. - De Erven F. Bohn,
Haarlem, 1950, 57 pp., f 2,50.
In dit werkje wordt getracht een neurologische synthese te geven van het
feitenmateriaal over het zo belangrijke vraagstuk der agnosie, aphasie en apraxie. In
de plaats van de klassieke globale diagnostiek poneert de schrijver, in navolging van
Nielsen, de stelling, dat de klassieke ziektebeelden zijn samengesteld uit een complex
van verschillende elementaire agnostische, aphatische en apractische stoornissen.
Vandaar dat het zwaartepunt wordt gelegd op de localisatie.
Ondanks de voordelen, die deze werkwijze biedt, zal toch de theoretische
achtergrond niet zonder meer door eenieder, die zich met deze problematiek
bezighoudt, worden aanvaard.
A. Schr.
ZORAB, G., Wichelroede en 'Aardstralen'. - G.W. Breughel, Amsterdam,
1950, 203 pp., geb. f 3,90.
Zorab heeft nog een werkje toegevoegd aan de uitgebreide literatuur, die de laatste
jaren over dit onderwerp is verschenen. Hij heeft dit boekje zo overvloedig met
allerhande merkwaardige gevallen geïllustreerd, dat het zeer lezenswaardig is
geworden.
Na gesproken te hebben over de historie der wichelroede en haar aanwending voor
allerlei doeleinden, behandelt de schrijver de drie verklaringstheorieën nl. de
physische, de psychologische en de parapsychologische theorie. Na de eerste en de
tweede als ontoereikend te hebben gekwalificeerd, verklaart hij zich voorstander van
de parapsychologische theorie.
In het laatste hoofdstuk geeft hij een slotbeschouwing, waarin enkele conclusies
worden samengevat. In het kader van dit boekje is dan wel van bijzonder belang,
wat aangaande het bestaan van aardstralen wordt geconcludeerd. Daar deze
aardstralen, volgens de schrijver, staan of vallen met de physische theorie, kan hij
beweren, dat het aardstralengebouw op geen enkele reeële, aanvaardbare basis berust.
Ofschoon de aardstralen de laatste tijd onder de parapsychologen verwoede
tegenstanders hebben gevonden, is toch het laatste woord in deze nog niet gesproken
c.q. geschreven.
A. Schr.
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HEYN, Prof. Dr Ir F.A. en J.J. MULCKHUYSE. Vorderingen en
Problemen van de Parapsychologie. - Waltman, Delft, 1950, 103 pp., f
4,75.
Dit boekje, dat werd samengesteld ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van
de Studievereniging voor Psychical Research, wil een indruk geven van de
ontwikkeling der parapsychologie in de laatste jaren. Een verdienste van dit werkje
is, dat bijna overal een critische positief-wetenschappelijke houding wordt bewaard.
Daarom is het des te meer te betreuren, dat de auteurs die critische houding laten
varen omtrent een der allervoornaamste punten nl. de postmortale manifestaties. Zij
suggereren, dat het postmortale residu niet onverwoestbaar zou zijn, terwijl ze toch
zelf niet weten welke realiteit door de term 'residu' geintentioneerd wordt.
Hier, zowel als elders in dit werk, treedt duidelijk naar voren, dat deze
natuurkundigen zich niet hebben weten los te maken van a priori's op wijsgerig
gebied. In deze omstandigheden is het goed, dat de schrijvers niet expliciet
metaphysische problemen aanraken, ofschoon dit op zich een tekort is.
Toch bevat dit werk zoveel critisch-verantwoorde gegevens, dat het zeer waardevol
is. Deze waarde wordt

Streven. Jaargang 4

325
nog verhoogd door de uitgebreide literatuurlijst met korte beoordelingen, die eveneens
gezond-critisch zijn.
A. Schr.
WILKESHUIS, C., Psychologie voor de nijverheidsacten. - A.
Kemperman, Haarlem, Antwerpen, Djakarta, 1950, 180 pp., f 4,50 en f
5,50.
Daar de Nijverheidsscholen opleiden voor een levensterrein, waar de psychologie
een grote invloed heeft ontwikkeld, nl. het bedrijfsleven, is dit boek speciaal afgestemd
op de bijzondere problemen, die zowel bij het Nijverheidsonderwijs als bij het
bedrijfsleven liggen. De schrijver legt derhalve de nadruk op de practische zijde der
psychologie: Bij het overlopen van de vele capita der psychologische wetenschap,
beoogt hij telkens de concrete toepassingen, zoals daar o.a. zijn: beroepskeuze,
personeelsselectie, het zoeken van betere arbeidsmethoden, de doelmatige opbouw
van het bedrijf etc.
Het werkje bevat een groot aantal wetenschappelijk verantwoorde gegevens, en
geeft zodoende aan de opleiding voor de Nijverheidsacten een goed houvast. Een
orienterende bibliographie voor verdere studie geeft de mogelijkheid tot verbreding
van de horizon.
A. Schr.
SALZMANN, Chr. G., Het Mierenboekje. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam, Antwerpen, 1950, 117 pp., geb. f 2.Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811) is de enige z.g. 'Philanthropijn', die deze
paedagogische richting der Aufklärung overleefd heeft. Zijn Kreeftenboekje
(Aanleiding tot een onverstandige opvoeding der kinderen) en Mierenboekje
(Aanleiding tot een verstandige opvoeding der opvoeders) zijn welbekend.
Er is echter weinig behoefte aan een rationalistische opvoedkunde en al dragen
de werken van Salzmann ook niet zo sterk uitgesproken het Aufklärungskarakter,
toch vormen zij in onze tijd niet veel meer dan historische documenten.
A. Schr.
ESSER, Dr P.H., Karakterkennis en Neuroseleer. - J.H. Kok, Kampen,
1951, 185 pp., f 6,90.
Dit boek, dat bestemd is voor practiserende psychologen, maatschappelijke werkers
en studenten, wil een inleiding geven in het psychiatrisch-psychologisch denken van
de laatste decennia. Dit eerste deel maakt de lezer vertrouwd met enkele aan de
biologie en physiologie ontleende begrippen en leidt hem vervolgens binnen in het
probleem der tegenstellingen. Moge het aangekondigde tweede deel, waarin de
karakteranalyse, enkele typologieën en de dieptepsychologie behandeld zullen worden,
ook van een dergelijke waarde zijn. Niet alleen voorziet dit boek in een lang gevoelde
behoefte, maar ook geeft de positief-Christelijke houding van de schrijver de gezonde
stellingname, die bij een dergelijke oriënterend werk onontbeerlijk is.
A. Schr.
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TIBOUT, P.H.C., Over het onderzoek en de behandeling van kinderen
met afwijkend gedrag. - J. Muusses, Purmerend, 1950, 2e druk, 333 pp.
f 7,50 en 8,50.
Dit boek, dat ontstaan is uit een twintigjarige practijk in binnen- en buitenland en
een grondige bestudering van een uitgebreide literatuur, bevat psychiatrisch-sociale
beschouwingen over het onderzoek en de behandeling van kinderen met afwijkend
gedrag; deze vormen een zeer waardevolle poging om de synthese van oude en
nieuwe opvattingen in de kinderpsychologie en -psychopathologie te bevorderen en
wel op basis van een der weinige punten, waarover alle deskundigen het eens zijn
nl. dat over de psychische validiteit grotendeels wordt beslist in de kinderjaren. Het
werk is niet alleen van bijzonder belang voor allen, die op kinderpsychiatrisch en
orthopaedagogisch terrein werkzaam zijn, maar ook voor alle opvoeders en artsen,
omdat juist zij degenen zijn, die het eerste contact met de kinderen opnemen en
zodoende het eerst op de hoogte zijn van die gevallen, waar een speciaal onderzoek
en een speciale behandeling nodig zijn.
A. Schr.
Johan van KEULEN, Jongens vragen...! Een boek voor jongens van 16
jaar en ouder, Uitgeverij Kirchner, Amsterdam, 1950, 169 pp., f 2,25 - f
3,25.
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Johan van KEULEN, Meisjes vragen...! Een boek voor meisjes, Uitgeverij
Kirchner, Amsterdam, 1950, 167 pp., f 1,90 - f 2,90.
Degenen, die uit de titel reeds concluderen, dat deze boekjes over sexuele voorlichting
gaan, hebben gelijk. Eens te meer worden wij weer in een overtuiging versterkt, dat,
als jongens en meisjes iets te vragen hebben, dit de sexualiteit geldt. Ik zou op deze
feitelijkheid niet de aandacht willen vestigen, wanneer deze boekjes niet voor de
jeugd zelf bestemd waren. Ik geloof niet, dat het juist is door de titel de suggestie te
wekken, dat met de behandeling van het sexuele vraagstuk de kous af is.
Overigens zijn deze boekjes, die vanuit een positief christelijke levensbeschouwing
geschreven zijn, naar mijn mening waardevol. Het is nu eenmaal een feit, dat vele
ouders er niet toe kunnen komen hun kinderen sexueel voor te lichten en geen andere
uitweg zien, dan te verwijzen naar geschriften over voorlichting. Welnu de schrijver
weet de kwesties gezond en kies te behandelen, zodat - bij het in gebreke blijven der
ouders - de jeugdigen voldoende op de hoogte komen, zonder door het gelezene in
verwarring te geraken.
Bovendien kunnen deze boekjes van nut zijn voor ouders, die zelf hun taak willen
vervullen, maar niet weten, hoe zij het zullen doen. Vanzelfsprekend zullen zij deze
boekjes niet slaafs mogen volgen, maar daaruit alleen leren, hoe zij over deze
onderwerpen onbevangen kunnen spreken.
Dr N. Perquin
Fr. S. ROMBOUTS, Wat doen we met onze linkse kinderen?,
Opvoedkundige Brochurenreeks no. 151, R.K. Jongensweeshuis Tilburg,
1951, 88 pp., f 1,75.
Feitelijk is deze brochure een antwoord op de vraag, of het gewenst is een kind, dat
van nature geprononceerd linkshandig is, te dwingen zich rechts te oefenen bij het
schrijven en eten bijv..
Het door Fr. Rombouts gegeven antwoord is te lang om het hier te herhalen en
enkele grepen daaruit zouden misverstand kunnen wekken, maar zeker is het, dat de
schrijver hier een zeer belangrijk onderwerp op verantwoorde en practische wijze
behandelt. Aan alle onderwijzers zij dit boekje dringend aanbevolen.
Dr N. Perquin
Daniel A. LORD, S.J., Contact met de ouders. 2e dr., uit het Engels door
L. Van de Poel, S.J. en L. Sterkens, S.J. - Lannoo, Tielt, 1950, 242 pp.,
ing. Fr. 76, geb. Fr. 100.
Bij het verschijnen van de eerste druk werd in dit tijdschrift over Lord's boek de
uitbundige lof gesproken die het verdient (K.C.T.-Streven, 1947-8, blz. 440). Op
prettige en humoristische wijze, zonder enig vertoon van vakgeleerdheid of
gewichtigdoende psychologie, wordt hier aan de ouders in hun eigen taal gezegd wat
zij voor hun kinderen kunnen en moeten zijn en hoe zij hun taak, 'het belangrijkste
beroep ter wereld', moeten aanpakken. Misschien wordt de kleuterleeftijd wel wat
al te haastig behandeld, en zullen bij de voor zes- tot zestienjarigen bedoelde
bladzijden Nederlandse lezers zich moeten herinneren dat het boek op Amerikaanse
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lezers afgestemd is, bij wie de intrede van de jeugd in het society-leven vroeger
begint dan bij ons. Maar in zijn geheel genomen zal dit boek voor alle ouders
verrijkend en bemoedigend zijn, en zal het hun bij heel wat opvoedingsmoeilijkheden
de juiste oplossing aan de hand doen. Het is daarom verheugend dat van dit
uitstekende vulgarisatiewerk reeds zo spoedig een tweede druk mocht verschijnen.
L. Monden

Geschiedenis
Prof. Dr G. CASTELLA, De Geschiedenis van de Pausen - J. Romen &
Zonen, Roermond, Maaseik, 1950, afl. 3 en 4. In 20 afl. van 36 pp. per
afl. f 2,75.
Deze afleveringen zetten het verhaal voort tot paus Johannes XXII. Ze zijn even vlot
geschreven als de voorafgaande. In afl. 3 vinden we meermalen vermeld, dat de
gekozen
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paus geconsacreerd wordt. Omdat een wijding tot paus niet bestaat, zal die
consacrering wel betrekking moeten hebben op de wijding tot bisschop. Het ware,
om misverstand te voorkomen, niet overtollig geweest, indien dit duidelijk was
gezegd. Want de tekst, gelijk die er ligt, kan aanleiding geven tot verwarring.
K.J.D.
Dr M. DIERICKX, S.J., De oprichting der nieuwe bisdommen in de
Nederlanden onder Filips II. 1559-1570. Uitgegeven met medewerking
van de Universitaire Stichting van België. - N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen; Het Spectrum, Utrecht, 1950, 348 pp., 16 buitentekstplaten,
3 uitslaande kaarten, ing. Fr. 160, geb. Fr. 190.
Het werk van Dr. Dierickx vult een leemte in de geschiedenis der zestiende eeuwse
Nederlanden.
De oprichting der nieuwe bisdommen werd weliswaar behandeld in de nationale
of kerkelijke geschiedenissen om haar betekenis voor de politieke ontwikkeling van
dit tijdperk; ook werden ettelijke monographieën gepubliceerd over de oprichting
van verscheidene bisdommen vooral steunend op het bronnenmateriaal uitgegeven
door Gachard, Groen van Prinsterer, Weiss, Poullet, Piot enz.; doch geen enkele
synthese verscheen die dit belangrijk onderwerp op samenvattende wijze behandelde.
Dr Dierickx heeft zich niet beperkt tot het benutten van het vroeger uitgegeven
bronnenmateriaal om zijn synthese op te bouwen, doch is teruggegaan tot de
oorspronkelijke archivalia. Hoe breed zijn informatie is kan men zien in de
opsomming der geraadpleegde archieven. Dat dit niet zonder nut was bewijzen
ettelijke terechtzettingen en ophelderingen van betwiste of minder opgeklaarde
punten. Zijn uiteenzetting is helder en laat ons dit ingewikkeld onderwerp
overschouwen.
Na in korte trekken de voorhistorie van die belangrijke wijziging, men zou kunnen
zeggen van die omwenteling in de kerkelijke reorganisatie der Nederlanden, bespreekt
hij een project uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Dr D. is de eerste geweest
om dit stuk dat zeker ten grondslag ligt aan de oprichtingsbul van 1559, te dateren
op 1551-1552 en er de belangrijkheid van aan te tonen. Voor het uitvoeren der
oprichtingsbul 'Super Universas' waren er twee grote bezwaren: de benoeming van
Granvelle tot Aartsbisschop van Mechelen en primaat der Nederlanden, en de drie
Brabantse bisdommen Mechelen, Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Deze laatste
maatregel, die terugging op het project van 1551-1552, bood voordelen naar
verschillende kanten, maar bracht tevens drie door de koning benoemde bisschoppen
in de Provinciale Staten van Brabant, waarvan de hoge adel tot dan toe practisch de
leiding had. Dit verwekte een taai verzet, dat eindigde met de terugroeping van
Granvelle in 1564. Ook de trouwens ongerechte, vrees van het volk voor het invoeren
van de Spaanse Inquisitie onder het mom der nieuwe bisschoppen bracht het volk in
beroering. Het zwakke bestuur der edelen na Granvelle's vertrek bracht stilaan de
hele nieuwe kerkelijke organisatie in gevaar, en eerst Alva zou de laatste zes der
veertien nieuwe bisschoppen installeren, en de hele zaak haar beslag geven.
Twee opmerkingen: op blz. 124 staat een drukfout: De reis van Montigny naar
Spanje geschiedde in Juni 1562, en niet in 1561.

Streven. Jaargang 4

In de tekst geeft Dr D. herhaaldelijk de hertogelijke titel aan Jean de Ligne, de
eerste Nederlandse graaf van Arenberg. Dit is een licht anachronisme; het graafschap
Arenberg werd eerst in 1644 tot hertogdom verheven.
Dr D. heeft ons in zijn studie een zeer interessant werk geleverd dat door zijn
objectiviteit en rijk bewijsmateriaal menige beoordeling over personen en zaken zal
rechtzetten. Hij heeft ook een klaar en duidelijk beeld van die ganse ingewikkelde
aangelegenheid geschetst, dat goed afsteekt tegen de achtergrond der politieke
ontwikkeling van dit tijdperk.
Zijn boek is keurig uitgegeven, geïllustreerd met goed uitgekozen reproducties en
verlicht door drie landkaarten en een goed register.
A. De Bil
Philip HUGHES, The Reformation in England, Vol. I, 'The King's
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Proceedings'. The Macmillan Company, New York, Hollis and Carter,
London, 1951, 404 pp., 42 sh.
De Hervorming in Engeland - waarvan hier de periode van 1517 tot 1540 wordt
behandeld - werd van boven af zo effectief doorgevoerd dat enkele eeuwen lang de
geschiedschrijving, zoals trouwens het gehele wetenschappelijke en culturele leven,
in handen van de hervormden was. Het bijna onvermijdelijke gevolg is geweest een
alleszins verklaarbare maar daarom nog niet te verontschuldigen eenzijdigheid bij
de behandeling van het begin der hervorming, waardoor de toestand der Kerk zo
zwart getekend werd dat daarmee de verlossing door de hervorming meteen gegeven
was. Het curieuze is dat aanvankelijk katholieke geschiedschrijvers geneigd waren
de zwarte bladzijden te excuseren en daarbij sterk te beklemtonen dat ziek-zijn nooit
euthanasie rechtvaardigt - en van dit laatste beschuldigden zij dan de hervorming.
Zodoende bleven de geruchten over de meer dan ergerlijke toestanden van clerus en
kloosters, over hun rijkdommen, hun asociale houding, enz. hun weg vinden in de
geschiedenis-boeken. Hughes distancieert zich van dit alles en met een eerlijke
zakelijkheid legt hij de lezer het feiten-materiaal voor betreffende de
godsdienstbeleving van het gewone volk, de opleiding van de plattelandspriester en
diens onwetendheid, de toestanden in de kloosters, de wereldsheid van de prelaten
en vooral ook het nawerken van de invloed van Wycliff en de Lollards. Iedere lezer
met enig onderscheidingsvermogen kan voor zichzelf oordelen in hoeverre de toestand
in het pre-reformatorische Engeland gekwalificeerd dient te worden als beneden alle
peil op godsdienstig terrein, in hoeverre 'veel menselijke zwakheid' een juistere
typering is dan 'gewilde boosheid'. Even sober, evenwichtig en deskundig als
waarmede een overzicht gegeven werd van het godsdienstig leven, wordt door schr.
de beinvloeding getoond van de continentale nieuw-lichters, vooral in de
Universiteiten, waarbij men moeilijk hun verbijsterende verantwoordelijkheid kan
ontkennen. Als derde element bij het tot stand komen der hervorming komt dan zeer
uitvoerig de echtscheidingskwestie ter sprake. Afdoende wordt hier duidelijk gemaakt
dat de voorstellingswijze dat Henri de Achtste verliefd was geraakt op Ann Boleyn
en genoeg had van Catherine en daarbij vurig een zoon verlangde, toch wel erg
simplistisch is en geen rekening houdt met de politiek van die dagen.
Schr. verwijst niet alleen naar zijn bronnen, maar citeert deze overvloedig. Dit
brengt met zich mee dat deze studie soms iets aan leesbaarheid voor de leek verliest
- te meer daar hier en daar een duidelijker en minder zwaar geladen zinsbouw gewenst
ware -, maar voor de vakhistoricus waardevoller is. De uitgave, met vele illustraties
en kaarten, is royaal, maar kostbaar.
W. Peters
W.K. FERGUSON, La Renaissance dans la pensée historique. Vert. uit
het Engels. - Payot, Parijs, 1950, XVII-366 pp., gen. Fr. frs. 840.
De New-Yorkse hoogleraar Ferguson bestudeert hier niet het wezen en de kenmerken
der Renaissance, maar wel de opvattingen en interpretaties van de Renaissance sinds
vijf eeuwen: het is meer een historiografisch dan een historisch werk in stricte zin.
De Italiaanse humanisten beschouwden de Renaissance als een herleven van de
schone letteren na duizend jaar ondergang, de Duitse als een terugkeer tot het
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evangelisch geloof na tien eeuwen verbastering. De Aufklärung zag eveneens de
Renaissance als een breuk met de Middeleeuwen, maar wees haar de bescheiden rol
toe, 'le siècle des lumières' te hebben voorbereid. Het Romantisme rehabiliteerde
echter de Middeleeuwen, de Gothiek en de ridderschap en sloeg de Renaissance op
verre na zo hoog niet aan. Toen kwam Burckhardt (1860) en imponeerde gedurende
een halve eeuw zijn visie op dit probleem: de oorzaak en het wezen van de
Renaissance liggen eerst en vooral in de Italiaanse volksgeest, slechts in tweede
instantie is zij een 'wedergeboorte' der Oudheid, en hij beklemtoonde tevens sterk
het heidense en het zedeloze. In de twintigste eeuw is er scherpe critiek ge-
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komen op Burckhardt: het 'Italiaans' karakter der Renaissance vond men ten Noorden
van de Alpen sterk overdreven, Huizinga zag in de Renaissance een voortzetting van
de Middeleeuwen, Toffanin poneerde dat het humanisme fundamenteel orthodox
was, enz.
Dit historisch overzicht van de interpretaties der Renaissance leidt tot een dubbel
besluit. De historici zien de grote cultuurstromingen met de ogen en de interesse van
hun tijd: vandaar het noodzakelijk relatieve in de historische visie op dergelijke ruime
problemen. Wat echter het voorwerp van dit boek zelf aangaat: het is nu duidelijk,
dat de Renaissance op de Middeleeuwen heeft voortgebouwd, al heeft ze op bepaalde
aspecten van de cultuur een eigen accent gelegd.
M. Dierickx
Dr J. PRESSER, Napoleon. Historie en Legende, - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1950, tweede druk VIII-596 pp., geb. frs. 200, f 12,50.
Zoals Pressers boek over Amerika is ook dit over Napoleon geen gewoon boek.
Dezelfde realistische vaak rauwe taal en vlotte boeiende stijl, eenzelfde uitstallen
van een ruime belezenheid en ook hetzelfde bijna cynisch te noemen afrekenen met
historische objectiviteit.
De auteur geeft in dit boek geen levensbeschrijving van Napoleon in de
gebruikelijke zin. Behalve de hoofdstukken 'Jeugd en Leerjaren' en 'Dictatuur in
oorlog' volgt hij alles behalve de chronologische volgorde. In plaats van een zoveelste
biografie te schrijven, onderzoekt hij op stelselmatige wijze wat de legende aan
Napoleon heeft toegedicht, zonder grond tenzij de zucht haar held te verheerlijken.
Na lezing van deze 600 grote bladzijden tekst zal ook de meest verwoede
Napoleon-maniak wel tot een bescheidener oordeel en tot matiger lof zijn genoopt.
Men heeft dit boek een 'knappe compilatie van de anti-Napoleon literatuur' genoemd,
en terecht, maar een onpartijdige Napoleon-studie, een, voor zover dit mogelijk is,
historisch-getrouwe, objectieve biografie van 'le petit caporal' kan men het bezwaarlijk
heten.
Dat dit werk in 1947 de Wijnaends-Franckenprijs verwierf en nu in tweede druk
verschijnt, bewijst wel dat het waarde heeft en een ruime lezerskring heeft gevonden.
Als aanvulling bij en rechtzetting van de vaak overdreven lovende en bewonderende
biografieën heeft deze op een uitgebreide voorstudie steunende monografie zeker
een rol te vervullen.
M. Dierickx
Edith EUCKEN-ERDSIEK, Grösse und Wahn. Drei Essays über Friedrich
II, Napoleon I, Hitler. - H. Lauppsche Buchhandlung, Tübingen, 1950,
209 pp., geb. DM 6.80, gen. DM 4,80.
Wat is echte en wat is schijngrootheid? In drie essays toetst de schrijfster het leven
van drie 'groten' dezer aarde aan de normen van ware grootheid: Frederik II, die
Pruisen tot een der Europese grootmachten maakte; Napoleon, die keizers overwon,
koningen benoemde en heel West-Europa de wet voorschreef; Hitler, die nooit
vermoede triomfen boekte en de mensheid in een wereldbrand wierp. De schrijfster
volgt elk der drie staatsmannen op hun weg door het leven van hun kinderjaren af

Streven. Jaargang 4

tot aan hun dood, en zoekt philosophisch en psychologisch naar de diepe drijfveren.
Zo blijkt Frederik II, die met talloze moeilijkheden te kampen had, de echte grootheid
nabij te komen; Napoleon, door de hybris aangegrepen, kent geen grenzen voor zijn
machtswellust; Hitler, de hystericus, is het type van de nihilist, die geen menselijke
of goddelijke wet boven zich erkent, en tenslotte met het Duitse volk in de vreselijkste
vernietiging ondergaat. Deze glanzend geschreven essays zijn een verrijking voor
elke intellectueel, speciaal in onze tijd van verdraaiing der heiligste wetten en
principes.
M. Dierickx

Sociologie en economie
Prof. Dr F.J.H.M. VAN DER VEN, Schaduwen van het Modernisme.
- Paul Brand, Bussum, 1951, 162 pp., f 6,90.
Dat de sociale kwestie, ondanks machtige organisaties, verhoogde welvaart, groter
bestaanszekerheid bij de arbeiders, nog niet is verdwe-
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nen, is de stelling van dit belangwekkende boek. Immers de sociale kwestie is op de
eerste plaats een zedelijke kwestie. De vorm, waarin zij zich nú aan ons stelt, is de
noodzakelijkheid tot humanisering en democratisering, in de beste christelijke
betekenis van het woord, van het bedrijfsleven. Het gaat om de redding van de
persoonlijkheid bij een productie-techniek, die de persoonlijkheid steeds meer schijnt
te absorberen.
Bij al de winsten, die de afgelopen periode heeft gebracht, ziet Prof. van der Ven
toch grote gevaren voor de geestelijke waarden, waarop iedere christelijke cultuur
moet gebouwd zijn. Er dreigt een modernisme, dat alle traditie-goederen wil
verwerpen, omdat zij niet modern zijn, en dat elke vernieuwing toejuicht, omdat zij
nieuw is.
Het boek van Prof. van de Ven is rijk aan gedachten. Niet ieder zal de essay-achtige
vorm even sterk bekoren. Het is te hopen, echter, dat datgene wát er gezegd wordt,
allen die zich in het sociale leven bewegen, tot bezinning en discussie zal brengen.
Th. Mulder
Cyr. van OVERBERGH, Marx, son oeuvre, Bilan du Marxisme I. Office du Livre, Brussel, 1948, 432 pp.
Enerzijds het feit, dat honderd jaar geleden 'Het communistisch Manifest' verschenen
is en anderzijds de naoorlogse bedreiging van het Communisme, hebben aanleiding
gegeven tot veelvuldige en veelzijdige studies over Marx en het Marxisme. C. van
Overbergh, Staatsminister en Senator, heeft zich de zware taak gesteld een 'Collection
d'Etudes Marxistes' uit te geven, die alle aspecten van het Marxisme wil belichten.
Het eerste deel is een algemene inleiding: in vijf hoofdstukken weet hij op zeer
gelukkige wijze het leven van Marx te karakteriseren en er tevens een scherpe balans
van op te maken.
Hoofdstuk II 'Le Négateur' toont hoe Marx tot zijn 30e levensjaar met al het
bestaande intellectueel en psychologisch heeft geworsteld en het tenslotte verwierp:
hegeliaans idealisme, godsdienst, Judaisme, staat, gemeenschap, geschiedenis.
Hoofdstuk III behandelt de 'positieve' Marx: de theoreticus van het wetenschappelijk
socialisme. 't Dialectisch denkschema van Hegel, zij het dan ook omgeworpen, past
Marx toe op het materiaal dat hij tijdens zijn historisch-economische studies te Londen
heeft verzameld. De voornaamste capita uit dit deel zijn: het Kapitalisme, het
Collectivisme en het Communisme. Marx was niet alleen philosoof en econoom, hij
was ook politicus: hoofdstuk IV beschrijft het leven en de gedachten van de
'Agitateur'. Het belangrijkste uit dit hoofdstuk draait rond de beide Internationalen
en de Commune van Parijs. In hoofdstuk V wordt de balans opgemaakt: op de
passiefzijde wordt de critiek van de waardeleer en het protest van de feiten
ingeschreven. Op de actiefzijde, die tien posten bevat, worden op heterogene wijze
de verdiensten van Marx geboekt inzake geschiedenis, economie en sociale
gerechtigheid.
Het is niet gemakkelijk deze inleiding op een 'Summa communistica' te beoordelen:
wat duister is of onvolledig schijnt wordt wellicht in volgende delen uitvoerig
behandeld. Indrukwekkend is de opbouw van deze inleiding; de vele citaten vooral
dan van Communisten en Socialisten uit Duitsland en Frankrijk wijzen erop dat de
auteur zich op bekend terrein beweegt; overvloedig is het feitenmateriaal dat de
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schrijver aanvoert, onverholen en gedurfd zijn instemming met de verlangens van
de huidige arbeidersorganisaties in West-Europa. Toch veroorloven we ons enkele
opmerkingen. In deze globale Inleiding worden de philosophische jeugdwerken en
de zuivere politieke geschriften van Marx te weinig benut: het 'Manifest' en 'Het
Kapitaal' schijnen de enige bronnen te zijn. Voor de economische theorie van Marx
wordt alleen beroep gedaan op het 1e deel van 'Het Kapitaal' en de daarmee
tegenstrijdige stukken uit het 3e deel: waarom niet de originele gedachten over
evenwicht en kringloop uit het 2e en 3e deel gebruikt? Tenslotte: dikwijls wordt
geciteerd zonder duidelijke opgave van bladzijde, werk of auteur.
Deze Inleiding schept echter het verlangen naar de te komen detailstudies en dat
is het voornaamste wat een Inleiding brengen moet.
J. De Mey
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Cyr. van OVERBERGH, Karl Marx. Critique de son economie politique.
- Office du Livre, Brussel, 1949, 360 pp.
Het 2e deel van de 'Collection d'Etudes marxistes' bestrijkt het economisch aspect
van het Marxisme. Het eerste deel ervan legt 't verband tussen de philosophische
opvattingen van de jonge Marx en zijn economische studies, en geeft tevens aan
welke auteurs hij heeft doorgewerkt en welke methode hij heeft gevolgd. Het tweede
deel behandelt analytisch en eerder vluchtig het economisch systeem en de
economische critiek van Marx op het Kapitalisme: de waarde, de arbeid, de ruil en
het geld, de prijs, het kapitaal, de overwaarde, de onderneming, het loon, de wet van
de verarming, de accumulatie, de concentratie van de ondernemingen en het eigendom,
de crisis, het collectivisme. Aan de hand van de subjectieve waardeleer en het
marginalisme wordt in het derde deel een scherpe critiek gegeven op de marxistische
arbeidswaardeleer in het algemeen en op de reductie van de gekwalificeerde arbeid
tot de eenvoudige arbeid in het bijzonder. Acht indrukwekkende feitenreeksen worden
nog naar voren gebracht om de theoretische critiek op deze punten kracht bij te zetten.
De andere problemen belooft de auteur in de volgende aflevering van het 2e deel te
behandelen.
Terecht verwerpt de schrijver de arbeidswaardeleer van Marx en wijst hij op de
onoverkomelijke moeilijkheden bij het probleem van de reductie. Toch geeft hij de
indruk de subjectieve waardeleer te overschatten: deze leer, verfijnd door de techniek
van het marginalisme, geeft zeker een verklaring voor het waardeprobleem in de
korte periode en bij bepaalde voorwaarden; een strict wetenschappelijke verdelingsleer
voor de lange periode is daarop tot nog toe niet uitgebouwd geworden.
Of de kritiek op de arbeidswaardeleer zo vernietigend is voor andere punten uit
de marxistische analyse is niet onmiddellijk duidelijk: moderne economici, het spoor
van J.M. Keynes volgend, hebben in het 2e en in het 3e deel van 'Het Kapitaal'
gedachtengroepen ontdekt die, losstaande van de arbeidswaardeleer, niet zo sterk
afwjjken van moderne economische opvattingen. Het is jammer dat de zeer belezen
auteur deze theorieën niet heeft verwerkt: het gedachtengoed van de Oostenrijkse
School wordt voortdurend aangewend, marxistische en socialistische publicisten en
politici worden overvloedig als kroongetuigen opgeroepen, de moderne angelsaksische
economici schijnen ter zake niet bevoegd geoordeeld te worden.
Mogen we erop wijzen dat citaten vaak onduidelijk worden aangegeven en dat bij
meerdere eigennamen drukfouten zijn ingeslopen.
Met spanning mogen we het volgende deel van deze collectie verwachten: zeer
belangrijke problemen, als: loon, groeiende verarming, accumulatie en concentratie,
crisis, zullen daarin behandeld worden.
J. De Mey
Dr Rudolf SCHLESINGER, Marx, his time and ours (International
Library of Sociology and Social Reconstruction, editor K. Mannheim). Routledge & Kegen, Londen, 1950, X-440 pp., sh. 30.
Onder de vele naoorlogse werken over het marxisme neemt dit moeilijk maar
lezenswaard boek een eigen plaats in. De schrijver, naar alle waarschijnlijkheid een
duits-sprekend emigrant, is meer jurist en socioloog dan philosoof of economist.
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Waar hij Marx situeert in de XIXe en de XXe eeuw belicht hij tevens aspecten van
het marxisme die dikwijls veronachtzaamd worden maar voor de ontwikkeling onzer
maatschappij toch van kapitaal belang zijn. In dit verband willen wij de aandacht
vestigen op twee gedachtengroepen: 'Thought-Society' in het eerste deel dat handelt
over de philosophische grondslagen, 'Revolution-Party' uit het derde deel waar hij
Klasse en Staat ontleedt. Het tweede deel, de anatomie van de burgerlijke
maatschappij, is lezenswaard, maar brengt toch niets nieuws voor lezers die bekend
zijn met de moderne marxistische literatuur. Interessant en meer dan ooit actueel is
het vierde deel, de voorwaarden tot de realisatie: grondig ontleedt de schrijver het
internationaal aspect zowel van het kapitalisme als van het marxisme. Het vijfde
deel, de komende maatschappij, syn-
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thetiseert de volgende gedachtenkoppels: planning en gelijkheid, staat en wet, individu
en collectiviteit, nationaliteit en internationalisme.
Naast het doel dat door de titel van het boek is uitgedrukt, heeft de schrijver willen
afbakenen, in zover dat voor een dynamische maatschappij mogelijk is, welke
utopische elementen Marx in zijn synthese heeft overgenomen van het liberalisme
en het niet-marxistisch socialisme; pertinent ook is zijn eerder sociologische dan
philosophische kritiek op het klassen-, staat- en gebrekloze communisme.
De positief-sociologische beschouwing van begrippen en realiteiten als ideologie,
revolutie, staat, natie, vrijheid kan spiritualistisch denkende lezers vaak cynisch
voorkomen, het is en blijft een feit dat zulk een analyse reeële, zij het dan partiële,
aspecten van de werkelijkheid belicht en voor een spirituele of politieke actie
practische waarde kan bezitten.
Jammer vinden we het echter dat de schrijver enerzijds een volledig gebrek aan
begrip vertoont voor het katholicisme in het algemeen en voor de katholieke sociale
stromingen in het bijzonder; anderzijds meent hij het russische experiment
onvoorwaardelijk positief te moeten duiden!
Kritische lezers die de moed en de tijd hebben deze zware duitse gedachten, in
een vlot engels uitgedrukt, door te werken, zullen hun kennis van het marxisme
verruimen en tevens bepaalde sociale en politieke aspecten van onze tijd beter
begrijpen.
J. De Mey

Varia
Sir James JEANS, De groei der natuurwetenschap. Vert. door W.
IJzerdraad en Y Foppema. - H.P. Leopold, Den Haag, 1949. 407 pp., geb.
8,90.
De bekende Engelse physicus en astronoom Sir James Hopwood Jeans, tevens
vruchtbaar schrijver van populair-wetenschappelijke lectuur, heeft zich in dit werk
op het terrein der geschiedenis gewaagd. Zijn bedoeling was om voor algemeen
ontwikkelde lezers zonder bijzondere vakkennis, en 'misschien ook voor hen die met
de studie der natuurwetenschappen willen beginnen', een beschrijving te geven van
de grote lijnen die de natuurwetenschappen, met inbegrip van de wiskunde en de
sterrenkunde, in hun ontwikkeling hebben gevolgd. De Schrijver is geslaagd. Het
werk is zeer leesbaar en interessant, wat mede te danken is aan een zekere smaak
voor al datgene in menselijke verhoudingen, wat de geschiedenis der zuivere
wetenschap kan kruiden. Hier heeft de objectiviteit soms onder geleden. Een uitspraak
als: 'Het is een botte ontkenning van het Bijbelse scheppingsverhaal, te beweren dat
de aarde een bol is', (p. 127) in het hoofdstuk over 'De Duistere Middeleeuwen', kan
niet zeer juist genoemd worden. De volgende passage is bepaald onaangenaam: 'in
de Middeleeuwen was de religie de grootste belemmering voor de vooruitgang
geweest. In die tijd tyranniseerde de Kerk het denken der mensen op een wijze die
we ons thans nauwelijks kunnen voorstellen' (p. 175). Dergelijke feilen maken het
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werk alleen geschikt voor lezers met onderscheidingsvermogen, voor wie het dan
alleszins lezenswaard is.
J.B.
Sir JAMES JEANS, Het Heelal, zijn bouw en zijn vraagstukken. H.P.
Leopold, 's-Gravenhage, 1951, 4e druk, f 11,50.
De nieuwe druk van dit werk verschilt aanmerkelijk van de vorige. Een groot gedeelte
is opnieuw geschreven, het overblijvende heeft belangrijke wijzigingen ondergaan.
De boeiende opstellen, die in vele landen vermaard zijn, vertellen ons over sterren,
over atoomkernen, over bouw en geschiedenis van het heelal. Enkele meer
speculatieve opmerkingen over oorsprong en toekomst van het menselijk leven zijn
minder gelukkig. De christelijke lezer, die de Schrijver heeft gevolgd bij zijn
beschrijvingen van zoveel wondere heerlijkheid, zal zich geneigd voelen om met het
hart op te stijgen naar de Schepper van al dit schoons; maar in plaats daarvan komt
hij in de laatste pagina's te staan voor een ontstellende leegte. Deze passages ne
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men gelukkig echter een zo geringe plaats in, dat het overigens fraaie werk er niet
merkbaar door wordt gekleurd.
J.B.
MULDER, G.J.A. Handboek der Geografie van Nederland. Deel I N.V. De Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1949, 529 pp., f 19,50.
Het verschijnen van dit handboek is een gebeurtenis van betekenis voor de geografen.
Groot moet indertijd de invloed geweest zijn van Schuiling's handboek, dat een 6e
druk beleefde, en met 2 supplementen werd verrijkt. Dat aan deze nieuwe Schuiling,
om het zo uit drukken, thans onder redactie van Mulder, een zó grootse opzet zou
gegeven worden, hadden we niet kunnen verwachten. In 5 delen zal het uitkomen,
het 2e deel verscheen onlangs. We bespreken hier het eerste deel.
De hoofdschotel vormt de geologie. Sinds we een uitstekende geologie van Faber
bezitten, was de behoefte aan dit gedeelte niet zo groot; zelfs zal menigeen het boek
van Faber met meer genoegen ter hand nemen; voor een gedeelte is dit ook wel toe
te schrijven aan het feit, dat Faber niet het karakter van handboek heeft.
Het meest werd uitgezien naar een samenvattende morphologie. Hierover bestond
tot nog toe geen overzichtelijk geheel van enig formaat. We zijn Prof. Hol dankbaar
voor dit belangrijke hoofdstuk en betreuren alleen, dat het niet nog wat uitgebreider
mocht worden. Een morphologie voelt zich toch zeker meer thuis in een handboek
voor geografie dan een geologie.
Ook klimaat en hydrografie krijgen een uitvoerige en uitstekende behandeling.
Van de laatste verwondert het ons, nauwelijks enige literatuur te kunnen ontdekken.
De uitgevers zijn blijkbaar van plan dit kostbaar boek op de hoogte van de tijd te
houden door supplementen. We hopen dat dit niet betekent, dat zij niet te gelegener
tijd een nieuwe druk zullen laten verschijnen. De ontwikkeling, vooral van geologie
en morphologie is tegenwoordig zó snel, dat een reeks supplementen een soort
lappendeken zou worden, waar niet meer uit te komen zou zijn.
J. Gerver
Prof. Dr H.N. ter VEEN: Van aardrijkskunde tot sociale wetenschap.
- H.J. Paris, Amsterdam, 1950, 329 pp., f 12.50.
Deze bundel bestaat uit een aantal geschriften van Prof. ter Veen, die hem werd
toegezegd bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit in 1948. Helaas moest
het boek, toen het uitkwam, een 'ten geleide' worden meegegeven, daar ter Veen in
1949 kwam te overlijden.
Voor zijn oud-leerlingen zal deze bundel uit de aard der zaak de meeste waarde
hebben. Voor andere geografen zijn de artikelen, die deels vóór de oorlog verschenen,
nog al verschillend van waarde geworden.
J. Gerver
D.A. STRACKE, S.J., Volksslaap en en ontwaken. - N.V. Vonksteen,
Langemarkt, 1951, 161 pp. Fr. 64.
Hierin werden drie voordrachten verzameld van vóór de eerste wereldoorlog:
Volks-slaap en -ontwaken, Recht en Liefde, en Arm Vlaanderen; één uit de tweede
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wereldoorlog: Ons bewuste Koningschap, en één uit de tweede wereldoorlog: Hymne
aan de Moedertaal. Ten slotte is hier nog aan toegevoegd het antwoord op Pirenne's
stelling in zake de historische tweetaligheid: Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?
Deze verhandelingen en voordrachten van P. Stracke, al is hij 75 jaar en weldra
60 jaar Jezuïet, verdienden een herdruk. Het is verbazend hoe actueel Arm Vlaanderen
nog steeds is na zegge veertig jaren. Daarin klaagde P. Stracke dat de Vlamingen
hun geschiedenis en hun taal niet kennen; hij bewees het en.... zou daar nog veel van
kunnen bewijzen. Er valt geschiedenis te leren in deze bladzijden, zelfbewustzijn,
strijdlust, bezinning, hoger realisme. Het was Stracke's lot een teken van tegenspraak
te zijn, en de huidige generatie kan het zich nog steeds niet permitteren het woord
en de lessen van deze nog niet uitgestreden oud-strijder achteloos voorbij te gaan.
J. Noë
Weer een Duits Leger? Bescherming of bedreiging? D.A. Daamen, Den
Haag, 1951, 46 pp., f 2,40.
Over dit probleem laten vier schrij-
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vers in deze brochure hun licht schijnen. Achtereenvolgens komt in bespreking, hoe
het buitenland tegenover een Duitse herbewapening staat, hoe de leidende kringen
in Duitsland en tevens de gemiddelde Duitser zelf er over denken. De vraag wordt
afgewogen, welke invloed een gewapend Duitsland in een eventuele oorlog kan
hebben. De redactie van de 'Duitse Kroniek' geeft als slotbeschouwing: 'Aan het
beginsel van een Duitse bijdrage op basis van gelijke rechten en plichten aan de
defensie van Europa mag niet getornd worden'. Ofschoon enigszins buiten het verband
van het vraagstuk vallend, is de bijdrage van Dr B.H.M. Vlekke 'De Duitse militaire
traditie', niet alleen interessant, maar ook bijzonder leerzaam.
K.J.D.
Leo LINDEMANS, Proeve van een objectieve talentelling in het
Brusselse (K.V.H.U., verh. nr. 414). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1951, 91 pp., Fr. 25.
Dit kort degelijk verslag over deze reeds veel besproken kwestie zal menigeen
interesseren. Vooral de enkele conclusies van dit enkwest zijn te onthouden: dat er
in de Brusselse agglomeratie een half millioen Nederlandstaligen wonen, dat de grote
helft daarvan geboren is in het Vlaamse land (hieruit blijkt dat het vraagstuk van de
immigratie te Brussel het belangrijkste is in de strijd om de hoofdstad), dat de Vlaamse
immigratie met de jaren toeneemt, dat de Noord-Westelijke gebieden van Brussel
een aaneengesloten Vlaams gebied vormen, terwijl de Waalse immigratie enkel in
de Zuid-Oostelijke voorsteden zeer sterk is....
J. Noë
Prof. Dr Gerlach ROYEN, In Andermans Vaarwater. Een bonte rij in
hun doen en laten wat nader beschouwd. - Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1950.
Dat in de Nederlandse taal, ondanks de recente spellingsvereenvoudigingen, toch de
nodige voetangels en klemmen zijn overgebleven, maakt de schrijver in dit
populair-wetenschappelijke boekje duidelijk. Hij behandelt een reeks woorden, bij
voorkeur paarsgewijze, die tot verschrijving en onderlinge verwisseling aanleiding
kunnen geven. Hij bespreekt het grammaticale, het lexicale - en waar nodig bovendien
het historisch zo gegroeide - verschil en levert zo een nuttige bijdrage voor de
orthographie van onze moedertaal, ditmaal niet in een lijvig boekdeel, maar in een
handig en voor elke niet-vakman prettig en onderhoudend leesbaar boekje.
B.T.
L. van RUYVEN en R. ZEINSTRA, Latijns Schoolwoordenboek. - De
Sleutel, Antwerpen, 1950, 252 en 80 pp., Fr. 100.
Dit boek is zeker goedkoop. En toch durf ik het niet aanbevelen. Voor een boek dat
zo'n belangrijke rol gedurende lange jaren in de humanoria moet spelen, mag niet te
veel gekeken worden naar de prijs. Ik denk hier vooral aan het eerste deel: want het
themalexicon van 60 blz. zou kunnen volstaan, ten minste daar weinig aan thema
gedaan wordt. Maar voor de vertaling uit het latijn is een flink woordenboek
onontbeerlijk. Met dit boek zal de leerling zich misschien wel weten te redden en
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met tasten en raden een vertaling vinden die in zijn tekst past. Maar nadenken zal
hij niet, en een inzicht krijgen in de betekenis van het latijnse woord, nog veel minder;
wat wél het geval is met Geerebaert's woordenboek. Deze geeft minder synoniemen
maar heel wat meer begrip van het woord, niet alleen door een keuze van treffende
citaten, maar ook door het groeperen van de betekenissen, waarbij hij uitleg geeft.
In dit boek ontbreekt die uitleg en dat is zeer erg.
Typografisch is dit woordenboek ook niet gelukt: de letter en de druk maken het
zoeken allesbehalve gemakkelijk.
G. De Jaegher
Kan. Insp. C. RAEYMAEKERS, Latijnse spraakkunst (Roma. Latijnse
cursus voor humanioraklassen onder redactie van C.R. e.a.). - De Sleutel,
Antwerpen, 1950, 474 pp.
Dit mooie boek - gedrukt met 'n mooie letter en op mooi papier - is ook een rijk boek.
- Daarom wens ik het in handen van alle leraren en van
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alle Candidaten in de klassieke philologie. O.m. vind ik er nuttige aanhangels over
voor- en achtervoegsels, en over stijlfiguren (dit mocht zelfs wat uitgebreider). En
dan een rijkdom, soms een echte overvloed van voorbeelden, van opmerkingen, van
uitdrukkingen, - die echter zijn nadeel kan hebben. Deze spraakleer is te omvangrijk
voor leerlingen (vooral voor de jongste) en typografisch minder overzichtelijk.
Sommige van deze zaken horen meer thuis in een oefeningsboek of een phraseologie
dan in een spraakleer. Sommige uitzonderingen of opmerkingen zullen meer gevaar
bieden dan nut b.v. Urbs Mycenae (is dit geen meervoud?, reus in de betekenis van
schuldig (niet klassiek). Laten we de uitzonderingen van de postklassieke schrijvers
niet te veel vermelden, dat zal de leraar doen.... met voorzichtigheid. Trouwens zijn
de leerlingen - tegenwoordig - in staat om zich al die rijkdom eigen te maken?
Prijzenswaardig dunkt me de groepering van alles wat de indirecte rede betreft,
alsook de groepering der stamtijden naar soorten; maar niet de typografische schikking
van die lijst, en ook niet de plaats van de stylistische opmerkingen midden in de
woordleer; al was het maar voor de jongeren: gedurende twee of drie jaar hebben ze
daarmee niets te maken, en dat maakt de eigenlijke spraakleer weer omvangrijker.
G. De Jaegher
G.R. LAMB, Roman Road. Sheed and Ward, London-New York, 1950,
125 pp., 7 s. 6 d.
De titel van dit pretentieloos stukje autobiographie zou doen vermoeden dat hier
enkel een bekeringsgeschiedenis werd geboden. De schr., halverwege de eerste
wereldoorlog geboren, geeft echter veel meer. Hijzelf is een typisch product van zijn
tijd en zijn land, waardoor zijn autobiografie een interesse bezit dat zich ver buiten
de persoon van de schr. uitstrekt. Op sublieme wijze slaagt hij er in het millieu te
tekenen zowel van de arbeidersklasse waaruit hij voortkwam, van Cambridge waar
hij, dank zij zijn verstandelijke begaafdheid en vele beurzen, in geduwd werd en
eigenlijk een 'displaced person' was en bleef, alsook van een curieuze groep pacifisten
die in het begin van de tweede wereldoorlog onder leiding van de bekende - nu
overleden - criticus Max Plowman een soort kloostergemeenschap vormden en het
land bewerkten. Dit alles met een scherpe kijk op personen en situaties, met een bijna
volmaakt aanvoelen van hoofd- en bijzaken, en met een pen die in enkele woorden
een onvergetelijk beeld geeft van het Engeland in de dertiger jaren en tijdens de
laatste oorlog. Vaak doet dit boekje denken aan Merton's Louteringsberg, en wij
prefereren dit soberder, zakelijker en dieper verhaal.
W. Peters
W. LUBBERINK, Onze Samenleving. - P. Noordhoff, Groningen, 1951,
188 pp., f 3,90.
Deze 'burgerschapskunde voor iedereen' beschouwt de mens in de samenleving, in
de wereld van de arbeid en als burger. Er komen verschillende vraagstukken, zij het
slechts oppervlakkig, ter sprake, waarmee de mens in de samenleving te doen krijgt.
Aan velen zal de lezing van dit werkje een verhelderend inzicht verschaffen, hoe zij
zich naar eisen van de samenleving te gedragen hebben. Ook kan het hen leren, welke
machtsbevoegdheid het gezag de plicht en het recht heeft uit te oefenen.
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K.J.D.
Dr Hans ZEISSIG, Neuer Geschichtsund Kulturatlas. Von der Urzeit
zur Gegenwart. - Atlantik-Verlag, Hamburg, Frankfurt-München, 1950,
26 × 19, X-138 pp., halflinnen DM 8.90.
De ongeveer 150 kaarten van deze handige atlas reiken van het Oudere Steentijdperk
(300.000-15.000 v. Chr.) tot 'Het wereldbeeld in Juli 1950'. Zij zijn mooi, eenvoudig,
niet overladen en daardoor zeer sprekend en duidelijk.
Het eigenaardige van deze historische atlas is wel dat hij tevens cultuuratlas is.
De auteur wil breken met de oude opvatting van de politieke en militaire geschiedenis:
daarom gaan een kleine helft der kaarten over de cultuur in al haar vormen. Er zijn
kaarten met de verbreiding van de letterkunde in het Romeinse
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rijk, van de Romaanse, Gothische, Renaissance- en barokstijl, van de universiteiten
en de boekdrukkunst, van de missionering van Europa en van de
Cluniacenser-beweging, van het Christendom, de Islam, de Reformatie en de
Contra-Reformatie, van industrie en techniek, van spoorwegen en zeelijnen, enz.
Onze lezers moeten nochtans weten dat deze atlas voor de Duitse scholen bestemd
is en dus hoofdzakelijk Duitsland behandelt, al deelt hij ook veel mede over de andere
Europese landen en de hele wereld. Natuurlijk zou men op de cultuurkaarten heel
wat kunnen aanmerken. Aldus die van de XVIIe eeuw (p. 84): Rubens en Van Dyck
staan bij Londen aangegeven en Lipsius, de Zuid-Nederlander die de veertien laatste
jaren van zijn leven in Leuven doceerde, bij Den Haag, terwijl de Bollandisten,
Jansenius, Teniers, Jordaens, enz. ontbreken. Toch al met al ook voor onze landen
een interessante en leerrijke atlas.
M. Dierickx
F. CRAPS, Nederlands-Frans aanschouwelijk woordenboek. Tekeningen
van F. NEYS. - Brepols, Turnhout, 1950, 14 × 20 cm., 588 pp. waarvan
200 pp. tekeningen, Fr. 210.
De auteur van dit soort Nederlandse Duden heeft goed werk verricht. Het bevat 12000
verklaarde trefwoorden en 200 plaatjes. Juist in ons land, waar het Frans nog steeds
op zulke hinderlijke wijze de juiste Nederlandse technische benamingen verdringt,
is een dergelijk werk meer nodig dan elders, en de tweetaligheid van dit woordenboek
verhoogt de waarde ervan aanzienlijk.
Voor zover we konden nagaan, neemt de auteur een zuiver algemeen Nederlands
standpunt in, en vernoemt slechts Zuidnederlandse woorden wanneer ze vrij algemeen
gebruikt worden, steeds tussen haakjes en met de vermelding ZN.
De moeilijkheid van een dergelijk woordenboek zal wel vooral gelegen zijn in de
vraag: waar te beginnen en waar te eindigen? Nemen we bv. plaat 133: de auto, de
personenwagen. We merken dat er een 70-tal namen opgegeven worden met hun
Franse vertaling. Toch vinden we niets vermeld over de verschillende soorten wielen:
schijfwielen, spaakwielen, draadwielen, dubbelwielen; evenmin vinden we vermeld:
de antislipfiguren op het loopvlak van de banden, het inrijden van de auto,
voorwielaandrijving, wielvlucht enz. Dit is niet bedoeld als afbrekende critiek, doch
het wijst er allicht op dat aan dit voortreffelijk woordenboek nog heel wat kan worden
toegevoegd zonder al te uitvoerig in het louter technische te vervallen.
Dit woordenboek verdient alle aanbeveling voor leraren, leerlingen van het
middelbaar onderwijs, onderwijzers, ambtenaren, tolken enz.
J. Noë
Raoul STEPHAN, Het Westen op de Dwaalweg. Vert. door Dr G.G.
Baardman. - T. Wever, Franeker, 1951, 101 pp., f 2,25 en f 3,25.
De schrijver van dit in zekere zin apologetisch werkje is een protestante
romanschrijver. De verwording van onze westerse cultuur schrijft hij toe aan de
ontgeestelijking en verstoffelijking onzer wereld. De mens heeft zijn evenwicht
verloren. De opvoeding is opgeofferd aan het onderwijs; gevoel, verbeelding, intuitie
aan het verstand. Hij is onderworpen aan de machine, hij leeft in voortdurende zorg
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voor het stoffelijke en is bezeten door het bijgeloof van de snelheid. Omdat de mens
geschapen is tot aanbidding, moet hij het evenwicht herstellen door het licht van
Gods genade in gebed af te smeken. De Godzoekers van alle tijden hebben ons dit
geleerd. Hoewel bekroond door de 'Academie française' en gevuld met doorgaans
gezonde gedachten voldoet dit werkje niet positief genoeg aan wat een katholiek in
dit opzicht verlangt.
K.J.D.
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Corrigenda
In het Meinummer stond in de inhoudsopgave aangegeven: L.J.M. van den Berk:
Brief uit Berlijn.
Dit stuk is echter in ons tijdschrift niet opgenomen, omdat het reeds elders volledig
was gepubliceerd.
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[1951, nummer 10]
De vierhoek van 'Rerum Novarum'
ER zijn teksten, die eeuwig jong blijven, omdat zij in een bepaalde problematiek zo
diep ingrijpen, dat zij er de blijvende kern van blootleggen. Het veranderlijke en
momentele wordt zo doorgelicht, dat de diepe gronden te voorschijn komen. Het
kunnen psychologische teksten zijn, als b.v. bij Homerus het afscheid van Hector en
Andromachè. Daar wordt in de liefde van het Trojaanse echtpaar de eeuwige liefde
van man en vrouw in haar zuivere psychologische essentie uitgedrukt. Ofwel zijn
het philosophische teksten, zoals de rede van de vreemdelinge van Mantinea in het
Banket van Platoon, waar de eeuwige drang van de ziel, van de Eros naar het absolute
wordt verwoord. En het kunnen ook sociale bladzijden zijn. waarin de verhoudingen
van mens tot mens tot in hun fundamentele condities worden doorschouwd.
Dergelijke teksten verouderen niet. Zij dragen weliswaar zeer duidelijk de stempel
van hun tijd, maar wat ze eigenlijk te zeggen hebben, blijft steeds actueel, want onder
de stroom van tijdelijke wisselvalligheden bewaren zij de onbewogen eenheid van
het mens-zijn, dat de tijd overstijgt.
Tot de sociale teksten van die aard, behoort ongetwijfeld de pauselijke encycliek,
waarvan thans de zestigste verjaardag wordt gevierd, de sociale wereldbrief Rerum
Novarum. Sedert het verschijnen van dit document hebben er op sociaal gebied vele
diepgaande veranderingen plaats gehad. Veertig jaar later werden in de encycliek
van Pius XI Quadragesimo Anno deze veranderingen besproken, maar op grond van
de sociale beginselen, van Rerum Novarum. En wanneer we nu, na zestig jaren, deze
brief lezen, dan treft ons de actualiteit van de daarin verkondigde leer. Zelfs - moeten
we helaas! niet dikwijls zeggen vooral - niet-katholieken worden getroffen door de
blijvende waarde van deze encycliek. Een niet-katholiek economist van internationaal
gezag, voorzitter van de economische afdeling van de Brown University, schreef in
America (22 April 1950): 'Niettegenstaande hun ouderdom doen deze documenten
(R.N. en Q.A.) levendiger en frisser aan dan vele hedendaagse uitlatingen over de
sociale problemen. Niet alleen geven zij een nauwkeurige diagnose van de
economische kwalen van onze tijd, maar de voorgeschreven geneesmiddelen hebben
hun
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doelmatigheid bewezen in het verleden en zijn krachtig genoeg, om ook op deze dag
hulp te bieden'.
Wat aan R.N. een blijvende, klassieke waarde geeft, is het feit dat deze encycliek
naar de kern grijpt van het economisch gebeuren dat in de grond een menselijk
gebeuren is, waarin de mens in al zijn dimensies op een bepaalde wijze tot uiting
komt. Zij ontbolstert in de economie het natuurrechtelijke, nl. datgene wat, welke
ook de concrete vormen van de economie mogen wezen, met de natuur zelf van de
mens gegeven is. Het is immers de mens, in zijn geestelijk-materiële totaliteit, die
economisch handelt; bij gevolg trancendeert hij de economie op het ogenblik zelf
dat hij zich aan de economische wetmatigheid schijnt te onderwerpen. Zo overtreft
de leer van R.N. zowel de liberale theorie van de 'homo oeconomicus' als de
marxistische van de mens-als-arbeider, die beiden de geestelijke substantie van de
mens beperken tot zijn economische bedrijvigheid.
Van uit dit standpunt wordt het mogelijk de reële, blijvende relaties te ontdekken
tussen de mens en de natuurlijke dingen (het eigendomsrecht), tussen de economie
en de zedelijke waarden, (ethiek van de arbeid), tussen de arbeidende mens en het
recht (sociale wetgeving), tussen de arbeidende mensen onderling (het
verenigingsrecht). Deze vier aspecten van het volledig mens-zijn in de economische
sfeer vormen als de vier dimensies die de structuur van R.N. bepalen.
De mens als geestelijk-stoffelijk wezen schept in zijn actieve verhouding tot de
economische waarden de betrekking van het particulier eigendom. De stoffelijke
goederen, in hun universaliteit beschouwd, zijn weliswaar voor het levensonderhoud
van alle mensen bestemd; maar zodra de concrete mens door zijn arbeid een bepaalde
stof bewerkt, ontstaat er tussen hem en het bewerkt object een eigendomsverhouding.
Deze persoonlijke eigendomsverhouding komt rechtstreeks voort niet uit de
behoeftedekking als zodanig - want ook de dieren, die geen eigenlijke eigendom
kennen, moeten door een zekere bedrijvigheid in hun behoeften voorzien, - maar uit
de rationele wijze, waarop dit bij de met rede begaafde mens moet geschieden. Ziehier
een klassieke bladzijde van R.N. over deze verhouding tot de natuur.
8. - 'Inderdaad, bestaat er een groot verschil, ook in dit opzicht, tussen
mens en dier. De dieren immers besturen niet zichzelf, zij worden geleid
en gedreven door een dubbele natuurdrang welke hun werkkrachten
onderhoudt en hun vermogen passend ontwikkelt, en tevens al hun
handelingen opwekt en richt. Door de ene drang worden zij gedreven tot
zelfbehoud, door de andere
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tot instandhouding van de soort. Dit dubbele doel bereiken zij gemakkelijk,
omdat alles wat zij daartoe behoeven, in hun onmiddellijk bereik ligt. Iets
meer te doen, ware hun overigens onmogelijk, omdat zij alleen geleid
worden door de zinnen en door het concrete goed dat met de zinnen wordt
waargenomen. Volkomen anders is de natuur van de mens. In hem is
volledig ook aanwezig de kracht van de zinnelijke natuur. Daarom is het
ook aan de mens gegeven, niet minder dan aan het dier, de stoffelijke
goederen te gebruiken. Maar de dierlijke natuur moge nog zo volmaakt
zijn, ze is niet de gehele mens; integendeel, zij staat veel lager dan de
natuur van de mens en is er op aangewezen om te dienen. Wat in ons
uitschittert, wat de mens tot mens maakt en wat mens en dier zo doet
verschillen, is het verstand of de rede. En omdat nu alleen de mens onder
de dierlijke wezens verstand bezit, moet het hem mogelijk worden niet
enkel de goederen te gebruiken, want dat doet ook het dier, maar hij moet
ze in blijvende eigendom kunnen bezitten, en niet uitsluitend de goederen
die bij het gebruik worden verteerd, maar ook die welke bij het gebruik
blijven voortbestaan. Dat blijkt vooral duidelijk, wanneer de menselijke
natuur dieper wordt beschouwd. Omdat de mens met zijn verstand ontelbare
dingen kent, en aan het tegenwoordige de toekomst verbindt en vasthecht,
en omdat hij meester is van zijn handelingen, daarom bestuurt hij onder
de eeuwige wet, onder de macht van God, die alles in zijn voorzienigheid
leidt, zichzelf met vooruitziendheid, waartoe zijn verstand hem in staat
stelt, en dientengevolge heeft hij het in zijn macht om die dingen uit te
kiezen die hem het meest geschikt voorkomen voor zijn
behoeften-verzorging niet enkel van het ogenblik maar ook in de toekomst.
Daaruit volgt dat de mens niet alleen moet bezitten de vruchten der aarde,
maar ook de aarde zelf, omdat hij ziet dat uit hetgeen de aarde oplevert,
hem ook verschaft worden de dingen, die hij nodig heeft voor de toekomst.
De behoeften van iedere mens keren als het ware onophoudelijk weer,
zodat zij, vandaag bevredigd, morgen nieuwe eisen stellen. De natuur moet
dus de mens iets geschonken hebben wat duurzaam is en blijvend, en
waaruit voortdurend hulp kan worden verwacht. Welnu, die blijvende hulp
kan door niets anders worden geschonken dan door de aarde met haar
veelzijdige vruchtbaarheid'1).

1) De vertaling van de teksten van R.N. ontlenen wij aan het pas verschenen werk van
Prof. Dr C. van Gestel: De grote Keure van de sociale orde. R.N. historisch ingeleid
en toegelicht (Antwerpen-Bilthoven).

Streven. Jaargang 4

340
Nu mogen de concrete vormen van de persoonlijke eigendom nog zozeer verschillen
van plaats tot plaats en van tijd tot tijd, toch zal steeds waar blijven dat door de arbeid
een persoonlijk recht ontstaat tot bezit, tot een bezit, dat de mens vergunt als een
wezen te leven, dat door een deelhebben aan de goddelijke Voorzienigheid, met zijn
verstand in zijn eigen toekomst kan voorzien.
Maar indien de eigendomsrelatie tot de natuurdingen in de mens gebaseerd is op
diens geestelijke eigenschappen, dan kan er geen sprake meer zijn, het economisch
gebeuren over te laten aan zgn. economische wetten, die zich met
natuurnoodzakelijkheid aan de mens zouden opdringen. Het abstracte denkbeeld van
de 'homo oeconomicus' wordt radicaal doorbroken. Economische handelingen zijn
menselijke handelingen. En alhoewel zij enigszins een eigen wetmatigheid vertonen,
toch blijft deze wetmatigheid ondergeschikt aan de mens-als-mens. Dit betekent, dat
men de economie niet kan onttrekken, zoals én het liberalisme én het socialisme dit
doen, aan de ethische normen die de menselijke handelingen als dusdanig moeten
leiden. De eerste morele waarde, die hier dient te worden gehandhaafd is de
rechtvaardigheid, het verstandelijk inzicht in een zekere gelijkheid tussen hetgeen
iemand verdient door zijn arbeid, en hetgeen hem aan persoonlijk bezit in feite wordt
toegewezen. Geen enkele technische regeling op economisch gebied kan daarom op
zichzelf het sociale probleem tot een reële oplossing brengen. In een samenleving,
waarin de ethische norm der rechtvaardigheid verloren gaat, zijn technische
regelingen, hoe vernuftig ook, niet alleen ondoelmatig, maar zij kunnen slechts de
economische ontreddering verhaasten. In de menselijke economie is de tchniek
ambivalent: haar waarde - die zeer reëel is - hangt af van de zin voor morele
verantwoordelijkheid die in al de standen van de samenleving de menselijke sfeer
moet scheppen voor een gezonde economie. Daarom, als hoedster van de zedelijke
wetten, beschouwt de H. Kerk zich als gerechtigd om in het sociaal-economisch
gebeuren in te grijpen. Zij doet dit in R.N. o.a. in de volgende bladzijde:
28. - 'Op de eerste plaats is de gehele leer van de Godsdienst, die door de
Kerk wordt bewaard en verklaard, bijzonder geschikt om patroons en
arbeiders met elkaar te verzoenen en tot samenwerking te brengen, nl.
door beide klassen te herinneren aan hun wederzijdse plichten, vooral aan
die welke door de rechtvaardigheid worden voorgeschreven.
Van die verplichtingen hebben sommige betrekking op de proletariër, de
arbeider: hij moet volledig en getrouw de taak uit-
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voeren, waartoe hij zich door een vrije en billijke overeenkomst heeft
verbonden; hij mag geen schade toebrengen aan het bezit van de patroon
noch diens persoon krenken; bij het verdedigen van zijn belangen zal hij
zich onthouden van geweld en geen oproer stoken; hij zal zich niet
aansluiten bij misdadige personen die, listig, overdreven verwachtingen
en grote beloften voorspiegelen, met, als gevolg, telaatkomende
ontgoocheling en grote verliezen.
Andere plichten hebben betrekking op de rijken en de patroons: zij mogen
de werklieden niet als slaven beschouwen; zij moeten in hen hun
persoonlijke waardigheid eerbiedigen, welke nog veredeld wordt door hun
christen-zijn; zij moeten bedenken wat én de stem der natuur én die der
christelijke wijsbegeerte ons leren, dat loonarbeid de mens niet tot schande
strekt maar tot eer, omdat hij hem een eerbare gelegenheid biedt om in
zijn levensonderhoud te voorzien. Het is eerder schandelijk en onmenselijk
mensen te gebruiken als zaken om winst te maken en hun waarde enkel
te schatten naar hun spierkracht. Het is ook plicht met de godsdienst en
de zielsbelangen van de arbeider rekening te houden. Daarom moet de
patroon er zorg voor dragen, dat de arbeider gepaste tijd vinde om zijn
godsdienstplichten te vervullen; hij mag hem niet blootstellen aan
verlokkingen van bederf en aan gelegenheden tot zonde. Hij mag niemand
ook maar in het minste af leiden van de zorg voor zijn gezin en van de
neiging tot spaarzaamheid. Hij legge hem ook geen werk op dat zijn
krachten te boven gaat of dat met zijn leeftijd of geslacht niet overeenkomt'.
Maar de mens is ook als mens een gemeenschapswezen; in zijn geest zowel als in
zijn lichaam is hij deel van elkaar insluitende totaliteiten: het gezin, het beroep, het
volk, de staat, de grote gemeenschap van de hele schepping. Het economisch leven
heeft een betekenis voor elk dezer maatschappelijke vormen, en het druist in tegen
de totaalmenselijke leer van R.N. het economische handelen van deze totaliteiten
niet alleen te willen onderscheiden - hetgeen gewettigd en noodzakelijk is - maar ze
uit die samenhang te willen losrukken. Zowel het liberalisme als het marxisme
verminken de economische realiteit, het ene met elke staatsbemoeiïng op dit gebied
af te wijzen, het andere met als ideale toestand een staatloze maatschappij van
producerende mensen te fantaseren. Het was een der voornaamste bedoelingen van
Leo XIII bij het schrijven van R.N., de noodzakelijkheid van de tussenkomst
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van de staat in het economisch leven te beklemtonen, en tevens de grenzen van die
tussenkomst af te bakenen. Vele katholieken, onbewust doordrongen met een
liberalistische wereldopvatting en overigens terecht verschrikt door de communistische
bedreigingen, wilden de heersende sociale mistoestanden verhelpen uitsluitend door
het privaat initiatief, door vermaningen aan de bezitters en door weldadigheid.
Wederom grijpt R.N. naar de noodzakelijke, blijvende natuur van de staat, om in
deze omstreden kwestie te beslissen en de theoretische basis te leggen voor de sociale
wetgeving.
45. - 'Zoals wij reeds opmerkten, is het niet goed dat de burgers en de
gezinnen door de staat worden opgeslorpt; het is billijk, aan beide het
gebruik van hun vrijheid te laten zolang zij noch tegen het algemeen welzijn
noch in strijd met de rechten van anderen handelen. Toch moet de overheid
over de belangen van de gemeenschap en van hare delen waken. Van de
gemeenschap, omdat de natuur de zorg daarvoor aan de overheid heeft
opgedragen en wel zo, dat de zorg voor het algemeen welzijn niet enkel
de hoogste wet, maar ook de enige bestaansreden is van het staatsgezag.
Van de delen, vermits, naar het eenstemmig getuigenis van de wijsbegeerte
en het christelijk geloof, de natuur zelf eist dat het land bestuurd worde,
niet in het belang van de overheid zelf maar in dat van de haar
toevertrouwde bevolking. En wijl de macht om te regeren van God komt,
en in zekere zin een deelhebben is aan Zijn oppergezag, moet ze
uitgeoefend worden naar het voorbeeld van de Goddelijke macht, welke
haar vaderlijke zorg niet minder spreidt over elke zaak afzonderlijk dan
over het geheel. Daarom, indien iets het algemeen belang benadeelt of
bedreigt of het belang van een of andere bijzondere klasse, en op geen
andere wijze dit euvel kan weggenomen of voorkomen worden, dan moet
de openbare macht ingrijpen......
Derhalve, als in feite er wanorde dreigt wegens arbeiderscoalities en
werkstakingen, als de natuurlijke banden van het gezin bij de arbeiders
losser worden, als de gondsdienst verzwakt bij de arbeiders omdat zij niet
voldoende gelegenheid krijgen hem te beoefenen; als het samenzijn van
beide geslachten of andere verlokkingen tot zonde in de werkplaatsen de
zedelijkheid in gevaar brengen, als de werkgevers aan hun arbeiders te
zware lasten opleggen of lasten, die niet overeenstemmen met hun
menselijke persoon en waardigheid, als door te zware arbeid of door arbeid
die niet past aan hun geslacht of leeftijd, de gezondheid wordt benadeeld,
in al die gevallen is het volstrekt geboden -
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voorzeker binnen bepaalde grenzen - dat de wet dringend ingrijpe. De
reden zelf van dat ingrijpen bepaalt de grenzen ervan. De wet mag noch
meer omvatten noch verder gaan dan nodig is om het misbruik op te heffen
of het gevaar te verwijderen'.
46. - 'De rechten van wie dan ook moeten ongeschonden gehandhaafd
worden en om ze voor ieder te waarborgen, moet de openbare macht het
onrecht voorkomen of bestraffen. Maar bij het beschermen van de rechten
der enkelingen, dient men vooral bekommerd te zijn voor de zwakkere en
armere stand. De rijkere klasse is door eigen krachten beschut en behoeft
minder de openbare bescherming; de arme massa daarentegen kan zichzelf
niet verdedigen en heeft dan ook bijzondere behoefte aan de bescherming
der overheid. En daarom moet de staat, met bijzondere zorg en inspanning,
zich bemoeien met de arbeiders, daar deze tot de behoeftige menigte
moeten worden gerekend'.
Tenslotte leeft de mens als mens ook in zijn beroepsgemeenschap, waarin hij
onmiddellijk zijn economische handelingen uitoefent. Alleen door de dwang van
onrechtvaardige wetten, die aan de arbeider het verenigingsrecht ontzegden, was het
mogelijk in het economisch leven het liberale beginsel met ongekende noodlottige
gevolgen door te drijven. Ook het marxisme kent geen vrije beroepsverenigingen;
juist zoals het liberalisme plaatst het het individu rechtstreeks tegenover de staat in
afwachting dat deze laatste verdwijnt om plaats te maken voor een totaal ondenkbare
sociale toestand.
Tegenover deze dwalingen, die onder allerlei vormen de ontwikkeling van het
sociaal leven begeleiden plaatst R.N. de natuurrechtelijke leer over de vrije
verenigingen.
58. - 'De duidelijk aangevoelde ontoereikendheid van eigen krachten spoort
de mens aan en brengt hem ertoe, zich de hulp van anderen te verzekeren.
Het is een uitspraak van de H. Schrift: “Het is beter dat twee tezamen zijn
dan dat iemand alleen is; want dan hebben zij het voordeel van hun
samenzijn. Indien de ene valt, zal hij door de andere worden ondersteund.
Wee de eenzame: want als hij valt, heeft hij niemand om hem op te richten”
(Eccl. IV 9-12); en nog: “De broeder die door zijn broeder geholpen wordt,
is als een sterke stad” (Spreuken, XVIII, 19). Evenals nu de mens, door
een natuurlijke aandrift, gebracht wordt tot samenwerking in de burgerlijke
maatschappij, zo wil hij bovendien met zijn medeburgers andere
verenigingen
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vormen, kleine weliswaar en onvolmaakte, maar toch verenigingen. Tussen
deze en de grote, burgerlijke maatschappij bestaat er groot onderscheid
wegens het verschil van naaste doeleinden. Want het doel, dat de staat
moet nastreven, strekt zich uit tot allen, wijl het bestaat in het algemeen
welzijn dat naar recht aan allen en aan ieder in passende verhouding moet
ten goede komen. Daarom wordt die maatschappij de “openbare” genoemd,
omdat door haar “de mensen met elkaar in onderlinge gemeenschap treden
in het vormen van een staat” (S. Thomas, Contra impugnantes Dei cultum
et religionem, cap. II).
Maar de verenigingen die in haar schoot gevormd worden, heten
particuliere, en zijn het ook, omdat haar naaste doel is het welzijn van de
particulieren, en alleen betrekking heeft op hare leden. “Een particuliere
vereniging is die, welke gevormd wordt om een of ander particulier belang
te behartigen, zo als wanneer twee of drie een maatschappij stichten om
handel te drijven” (S. Thomas, t.a.p.). De particuliere verenigingen bestaan
wel in de staat en ze maken er als het ware zovele delen van uit; maar toch
heeft de staat in het algemeen en op zich geen bevoegdheid om haar bestaan
te belemmeren. Want het is de mens van nature geoorloofd particuliere
verenigingen op te richten, en de staat is ingesteld om de natuurlijke rechten
te beschermen en niet om ze te vernietigen. En indien de staat verbood dat
verenigingen van burgers gevormd worden, kwam hij met zichzelf in
tegenspraak, daar hijzelf, zo goed als de particuliere verenigingen, zijn
ontstaan ontleent aan het beginsel dat de mens van nature tot vereniging
geneigd is'.
59. - 'Er kunnen zich wel eens omstandigheden voordoen, waarin wettelijke
bepalingen zich terecht tegen dergelijke verenigingen verzetten, nl. wanneer
zij krachtens haar opzet, iets nastreven dat met goede zeden, de
rechtvaardigheid of het algemeen welzijn duidelijk in strijd is. In dergelijke
omstandigheden kan de staat ertoe gerechtigd zijn te verbieden dat zij
worden opgericht en ze te ontbinden indien zij reeds bestaan. Maar hij
behoort hierbij uiterst voorzichtig te werk te gaan, om de schijn te ontgaan,
dat hij de rechten der burgers verkracht en om niet, onder het voorwendsel
van het algemeen belang, iets te verordenen dat de rede niet kan
goedkeuren. Want in zoverre heeft men te gehoorzamen aan te wetten, als
zij overeenstemmen met de rechte rede en dus met de eeuwige wet van
God'.

Streven. Jaargang 4

345
Men zal tevergeefs in heel de sociologische literatuur teksten zoeken, die zozeer aan
de tand des tijds ontsnappen, en die zozeer als blijvende toetsstenen voor het
economische tijdsgebeuren kunnen dienen. Bij gelegenheid van het zestigjarig
jubileum van R.N. hebben we maar enkele teksten ervan willen belichten en ter
overweging aanbieden. Er zijn nog veel meer onvergankelijke bladzijden te lezen in
dit document, maar wij menen toch de vierhoek ervan in het licht te hebben gesteld.
In de natuur zelf van de economische activiteit van de mens ligt een theorie besloten
over het eigendomsrecht, over het rechtvaardigheidsprincipe, over de sociale
wetgeving en over het recht der beroepsvereniging. De allerconcreetste oplossingen
van de huidige sociale problemen staan in R.N. niet te lezen. Deze oplossingen
moeten gevonden worden door het zoekend en experimenterend verstand, maar dit
zoeken en experimenteren zullen slechts tot nuttige conclusies leiden, indien ze
geschieden in het licht van de altijd nieuwe beginselen, die in Rerum Novarum een
klassieke verwoording vonden.
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Evenwicht in het Gebedsleven II
door J. van Mulken S.J.
VAN meet af aan zijn we met den lezer overeengekomen om niet te trachten een
volledige synthese van het gebedsleven te geven, maar ons te beperken tot 'tegenwicht'
op die punten waarop ten gevolge van vroegere excessen te eenzijdig de aandacht is
blijven vallen. Dientengevolge zal op heel onze beschouwing enigszins het stempel
van de reactie komen te staan: een noodzakelijk kwaad, waarmee men evenwel nog
accoord zou kunnen gaan indien niet tevens een ernstig nadeel er aan verbonden was;
het gevaar namelijk dat aan elke reactie inhaerent is om uiteindelijk zelf te vervallen
tot de dwaling die men trachtte te bestrijden.
Wij reageerden in de voorafgaande bladzijden tegen die exclusieve beklemtoning
van de liturgie welke miskenning van een persoonlijk gebedsleven impliceert, en we
poogden aan te tonen dat dit ook op een verarming van het liturgisch leven zelf moet
uitlopen, daar dit zonder de bezieling van een individueel verkeer met God dreigt te
ontaarden in steriel formalisme. We poneerden dus met enige klem de
noodzakelijkheid van het persoonlijk gebed voor de liturgie; maar lag in deze
beschouwing niet evenzeer een onderschatting van het eigen vroomheidsideaal, als
ware dit slechts middel ter beleving van de liturgie en geen doel in zich? Wij menen
ons van die dwaling te mogen vrijpleiten; want wel hebben wij - overigens in het
voetspoor der encycliek! - over het persoonlijk gebed als middel gesproken, maar
uitdrukkingen als 'slechts middel' en 'geen doel in zich' hebben we trachten te
vermijden. Onze opzet moet praktisch blijven en onze apologie mag niet ontaarden
in speculaties over de verhouding van middel en doel. We merken slechts op, dat de
verhouding 'persoonlijk gebed - liturgie' in grote lijnen parallel loopt met de
verhouding 'individu - gemeenschap'. Het individu ontleent zijn bestaan aan de
gemeenschap, is tevens met heel zijn wezen op haar gericht en bereikt slechts in haar
zijn perfectie; tóch blijft de persoon doel-in-zich en is hij nimmer louter-middel tot
de volmaaktheid der gemeenschap. Iets dergelijks geldt ook van het persoonlijk
gebed: het ontleent zijn waarde en kracht niet aan zichzelf, maar vindt slechts
welbehagen voor God in het éne Offer van Zijn veelgeliefden Zoon, dat Hem door
de tijden heen wordt aangeboden in de cultusgemeenschap der Kerk. Het gebed kan
niet bestaan zonder Offer en Sacramenten; gebed immers is geen menselijke prestatie
maar
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menselijke daad uit genade; genade echter is in deze heilseconomie gebonden aan
uitwendige tekenen van Offer en sacramentele riten. Gebedsgenade is dus afhankelijk
van, en daarmee tevens geheel en al gericht op 'de openbare eredienst, welke onze
Verlosser als Hoofd der Kerk aan Zijn hemelsen Vader brengt, en welke de
gemeenschap der Christengelovigen aan haar Stichter en door Hem aan den eeuwigen
Vader schenkt' (20). Het gebed van den enkeling heeft door die gerichtheid dus ook
een taak ten opzichte van de liturgie; maar daarmee is geenszins gezegd dat
persoonlijk contact van de ziel met God 'louter middel' zou zijn en 'geen doel in zich'.
Wél echter volgt, dat het persoonlijk gebed zich slechts ten volle kan ontplooien
indien de band met liturgie en liturgisch gebed, zijn 'bron en centrum' (199), meer
bewust wordt vastgehouden: het individuele gebedsleven heeft behoefte aan oriëntatie
op de liturgie. Dit moge meer in concreto worden geillustreerd.
Guardini wijst in zijn 'Vorschule des Betens' er op dat men ook voor het gebedsleven
rekening moet houden met de wet, volgens welke in alles wat leeft de sterke kant en
de zwakke zijde dicht bij elkander liggen. De kracht van het persoonlijk verkeer met
God is gelegen in de heilige en innige eenzaamheid waarin het zich voltrekt, - 'God
en mijn ziel, anders niets' (Newman); het eigene er van ligt in de oorspronkelijkheid
waarmee het telkens een nieuwe vorm vindt voor andere zielsgesteltenissen, - in de
vrijheid waarmee het zich aanpast aan andere situaties en aan nieuwe ervaringen van
den biddenden enkeling: een gebed dat vandaag goed is, zal mogen wellicht niet
meer voldoen, evenmin als het gebed van zijn intiemsten vriend den mens bevredigen
kan. Ieder benadert God op zijn eigen, vrije, oorspronkelijke wijze overeenkomstig
de stuwing der genade; elke gebedsgenade welke God schenkt is een fenomeen op
zich, dat slechts getypeerd kan worden met het wonderlijke woord van de Apocalyps
(2, 17): 'Wie overwint, geven zal Ik hem van het verborgen manna, en geven zal Ik
hem een wit steentje, en op het steentje een nieuwe naam geschreven die niemand
kent tenzij wie hem ontvangt'. Het bezit van deze schat houdt echter voor de mens
ook een gevaar in: de eenzaamheid van het persoonlijk contact kan uitlopen op
isolement, de vrijheid kan doorslaan tot willekeur, het originele kan ontaarden in het
zonderlinge. Nu is het getuigenis der feiten, dat juist in die kringen waar men de
liturgie heeft losgelaten, het persoonlijk gebed het gemakkelijkst zulke ongezonde
vormen aannam. Uitgevers en geestelijke schrijvers besparen ons thans gelukkig de
zoetelijke en sentimentele gebedenboekjes, welke gevoelens
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veronderstellen die een normaal geestelijk-gezond mens niet kan hebben; men
herinnert zich hoe ze met elkander eerder in hoogdravendheid en overdrijving dan
in oprechtheid van toon wedijverden; en men kent ook hun neiging om uitdrukkingen
van zelfverachting, ontsproten aan de bijzondere toestand waarin heiligen verkeerden
of aan hun eigengeaarde psyche, te generaliseren of ze zelfs onder het mom van
christelijke deemoed als levenshouding aan te bevelen. God wordt slechts gediend
in eerlijke oprechtheid en in waarheid; laatste norm echter voor die waarheid is niet
de eigen religieuze ervaring van den enkeling, maar het gebed der Kerk. De liturgie
toch is 'lex orandi', gebedsregel, niet slechts in die zin dat zij hun die aan de eredienst
deelnemen, voorschrijft hoe zij hun dienst te verrichten hebben; maar ook en vooral
omdat zij onvergankelijke normen in zich bevat voor de waarheid en gezondheid
van alle gebed, dat steeds dus aan het gebed der Kerk getoetst dient te worden.
Behalve negatieve norm is de liturgie voor het vrije gebedsleven tegelijkertijd
positief-inspirerend door de rijkdom van gedachten welke vooral in haar tijdeigen
opvalt. Onder dit aspect de voorrang van temporale boven sanctorale toe te lichten,
valt buiten ons bestek; we herinneren slechts even aan de uitspraak van de encycliek,
dat het sanctorale 'van lagere en ondergeschikte rang is' (164), en merken op, dat de
samensteller van een kalendarium, die de uitdrukking 'missa est de festo; permittitur
missa de feria' in de vastentijd corrigeerde tot 'missa est de feria, vel de festo', zich
daarin niet alleen een kenner van liturgie-historie en rubrieken toonde, maar ook een
dienst bewees aan het geestelijk leven. Nergens toch vindt onze godsvrucht
substantiëler voedsel als in het tijdeigen van het missaal. Terwijl de buitenliturgische
vroomheid den Vader ziet als de algoede Voorzienigheid en den Zoon als gezel van
ons formaat, benaderd vaak met menselijke psychologie, geeft de liturgie de
noodzakelijke aanvulling hierop in het besef van Gods grootheid en luister; daar
vinden wij die onontbeerlijke 'vreze des Heren' terug, die eerbied in handelen en
denken welke de liefde niet schaadt maar sterk maakt. Aan dit besef van Gods
transcendentie, waardoor de liturgie beheerst wordt, heeft volgens Kardinaal Suhard
(Le sens de Dieu, 1948) de hedendaagse spiritualiteit het meest behoefte, want slechts
dit doorleefde Godsbesef kan ons weer in onderwerping, maar ook in lof en in vrijheid
des harten, de knie doen buigen en de zuivere houding tegenover God doen
weervinden. Het is waar dat deze grote gedachten der liturgie veler gevoel niet direct
aanspreken; bij de eerste ontmoeting lijken zij zelfs verstandelijk en koel. 'Verre
echter van de intieme gevoelens der christenen te verstikken,
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verwarmt de heilige liturgie deze integendeel, en zij stimuleert ze om zich te laten
opnemen in Jesus Christus en zich door Hem tot den hemelsen Vader te laten leiden'
(122), Wie in geduldige meditatie tracht binnen te dringen in deze gedachtenwereld
van het missaal, zal daar onvermoede schatten aantreffen. Het liefdevol contact met
de liturgie bevrijdt de ziel van geestelijke eenzelvigheid en roept in haar de schone
affecten wakker die Christus' leven hebben gedragen. De persoonlijke godsvrucht
zal er allerminst door verarmd worden, maar gebedsstof vinden die niet, zoals
zoetelijke gedachten, op de duur gaat tegenstaan: bij herhaalde viering van de
liturgische jaarkring zal men steeds meer smaak er in vinden. Heel het geestelijk
leven komt dan te staan op hechte fundamenten, welke het anders zo vaak mist
tengevolge van een averechtse instelling tegenover God, als stond Hij óns slechts
ten dienste, - een mentaliteit die haar konsekwente uiting vindt in de verslapping van
religieus plichtsbesef 'omdat het óns niets zegt'. Maar zó, in die fiere en blijde
onderwerping aan God gelijk de liturgie dat leert, is de mens klein maar tevens groot;
zij leert immers fiere dienstbaarheid, welke weet dat God dienen heersen is; en het
is deze deemoedige fierheid die het leven waar en de godsvrucht mannelijk-sterk en
oprecht maakt.
Is de liturgie 'lex orandi' inzoverre zij ons persoonlijk gebed voor ongezonde
afwijkingen behoedt en het tevens voedt door de sterkte van haar gedachten, zij is
dit wel op de eerste plaats doordat zij het in contact brengt met de mysteriën van ons
geloof. Deze geloofswaarheden toch zijn niet primair studie-object voor theologen:
zij zijn ons geopenbaard om er van te leven! Hoe dieper we er in trachten door te
dringen, des te schoner ontplooit zich dus ons christelijk bestaan. Ons innerlijk leven
groeit en wordt voller, naarmate een dieper doorleefd geloofsbesef zich van ons
meester maakt: het besef van te staan tegenover Vader, Zoon en heilige Geest, - de
Allerheiligste Drieëenheid waaruit wij óns leven putten. Van dit besef is de liturgie
doordrenkt; als 'lex orandi', gebedsregel, is zij identiek met de 'lex credendi', de
geloofsregel: zij is 'ten innigste verbonden met die beginselen der leer, welke door
de Kerk als punten van allerzekerste waarheid worden voorgehouden' (44). Niet de
een of andere geloofswaarheid houdt zij ons voor (dit zou slechts diegenen helpen
wier aard daarmede overeenstemt; en op de duur zouden zelfs dezen aanvulling
behoeven in andere geloofswaarheden, omdat liefde volle waarheid zoekt). De liturgie
echter voert in haar gebed de Waarheid binnen in gans haar omvang en samenhang
(vgl. het 'Exsultet' van de Paasnacht); zij is 'gebeden waarheid'. Ook onder dit aspect
is het dus een winst, dat het tijdeigen
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uit zijn overwoekering door de heiligenkalender wordt vrijgemaakt, daar juist op de
Zondagen en in de ferie-missen van de Vasten de voornaamste waarheden naar voren
worden gebracht: schepping en voorzienigheid; zonde, gerechtigheid en verlangen
naar verlossing; de Menswording van den Zoon, zijn verlossende Dood en Verrijzenis,
zijn triomfantelijke Hemelvaart en de Zending van den heiligen Geest. De liturgie
is 'een voortdurende belijdenis van het katholiek geloof' (46), 'een belijdenis van de
hemelse waarheden, staande onder het hoogste gezag der Kerk' (47).
Na in een vorig artikel er op gewezen te hebben dat het persoonlijk gebed noodzakelijk
en de volksdevoties wenselijk zijn voor het liturgisch leven, poogden we hierboven
aan te tonen dat het omgekeerde evenzeer gezegd moet worden: bewuste gerichtheid
op de liturgie is voor de individuele vroomheid een levenskwestie. Diezelfde lijn
willen we nu doortrekken tot in het gebied der volksdevoties; en daar bij de motivering
weer hetzelfde thema zou terugkeren - namelijk de bewuste oriëntatie op de oorsprong,
als voorwaarde voor een harmonische groei van alle gebedsleven - mogen we ons
hier beperken tot enkele summiere illustraties.
Men noemt de devoties gaarne: een toepassing van de leer op de ziel van het volk.
En terecht, immers hier vinden de dogma's hun concrete uitdrukking: het mysterie
der Menswording in de devotie tot het Kribje, het Verlossingswerk in de Kruisweg,
de Gemeenschap der Heiligen in de vertrouwelijke omgang met den volksheilige.
Diepste inhoud van de devoties zijn dus in wezen steeds de waarheden van het geloof;
doch een of ander concreet moment, dat de psyche en vooral het gevoel van het volk
meer onmiddellijk aanspreekt, wordt er uit gelicht en in de devotiepraktijk meer
bijzonder beklemtoond. Dit is op zich niet verwonderlijk, want steeds zoekt menselijke
genegenheid naar een tastbaar symbool. Zoals elk teken echter teken moet blijven
en voortdurend uitwijzen naar iets hogers, zo mag ook in de volksdevotie de aandacht
niet geabsorbeerd worden door het ene concrete detail, maar het accent moet blijven
vallen op de hoofdzaak: het Heilsgebeuren waaruit wij te leven hebben. Welnu, die
levenswaarheden zagen we met al haar rijkheid en in haar onderlinge samenhang
vervat in de liturgie. Het zal dus (om een voorbeeld te noemen) voor de
kruisweg-devotie geen verarming of vervorming zijn om zich open te stellen voor
de Goede Vrijdag-liturgie, die het bittere lijden van Christus tevens ziet als een 'beata
passio', - een zalig lijden als weg naar de Verrijzenis: 'Uw Kruis aanbidden wij, Heer,
en Uw heilige Verrijzenis verheerlijken wij,
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want ziet, omwille van het Kruis kwam vreugde in de hele wereld' (Kruisverering).
Christus' Bruid kan het Lijden niet losdenken van de Verrijzenis; dat heeft zij geleerd
van haar Heer: 'Moest de Christus niet lijden en zó zijn glorie binnengaan?' - Toch
moeten we niet vergeten dat de volksdevotie zichzelf niet meer zou zijn als zij deze
stijl der liturgie ongewijzigd ging overnemen: uit haar aard moet zij immers vertoeven
bij details; de details echter moeten voor haar steeds uitdrukking blijven van de
heilsmysteriën. Wanneer zij daarom inspiratie zoekt in de liturgie, is dit een verrijking
en een afweer tegen het haar steeds bedreigend gevaar om gevoelerig te verwijlen
bij bijkomstigheden, welke toch de aandacht dienden verder te leiden en den mens
via de fantasie moesten voeren tot de bronnen en fundamenten van zijn geloof.
En geldt hetzelfde niet voor de devoties tot de heiligen? Sint Thomas van Aquino
heeft de functie der heiligenverering getekend in één zin: 'de devotie voor Gods
heiligen blijft niet bij de heiligen staan, maar gaat door naar God'. Zij is dus nimmer
doel-in-zich, maar alleen middel om tot God te komen; zij is een weg naar die
fundamentele 'devotio': de innerlijke bereidvaardigheid om zich met liefde te geven
aan alles wat behoort tot de dienst van God. De ervaring echter leert dat de
doorsnee-heiligenverering al te veel blijft stilstaan bij het verkrijgen van tijdelijke
gunsten, - dus daar waar zij eigenlijk pas begint en zich op weg moet begeven om
te eindigen bij God. De les der liturgie is ondubbelzinnig, als de H. Kerk in de canon
de voorspraak der heiligen inroept; evenzo in haar oraties op de heiligenfeesten, en
in het Gloria der H. Mis: 'Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de
Allerhoogste'. Haar gebed wordt beheerst door de Majesteit Gods: Hij moet aanbeden
en verheerlijkt worden, voor Zijn Aanschijn bekennen wij onze schuld, Zijn genade
bidden we af, Hem danken wij steeds en overal, zodat er geen twijfel overblijft tot
Wien het christelijk gebed zich primair richt. Dan vindt de verering der heiligen
vanzelf de juiste plaats; zij toch zijn het in wie God zijn genade heeft geopenbaard,
en die reeds zijn binnengevoerd in het Rijk der definitief-verlosten; daarom durven
wij, die ons met hen één weten, ook met vertrouwen vragen om 'eens in hun
gezelschap toegelaten te worden' en om nu reeds 'omwille van hun verdiensten en
op hun voorspraak in alles door de hulp van Gods bescherming te worden gesterkt'
(canon der Mis).
Heiligenverering is een kostbaar bezit van de H. Kerk, dat door de Vaders van
Trente met jaloerse zorg tegen het Protestantisme verdedigd is. Het kan dus nimmer
de bedoeling zijn om die devoties als
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'pseudo-liturgie' of als 'Wildwuchs' (de uitdrukkingen zijn authentiek!) op zij te
schuiven of aan te passen aan het karakter der liturgie. Ook deze vorm van gebed
moet zichzelf blijven: zich dus rechtstreeks richten tot de heiligen, maar ook (en dit
strookt niet minder met zijn aard) uiteindelijk voeren tot liefdevolle bereidvaardigheid
in Gods dienst, tot die ware 'devotio' die zo'n geliefd thema is uit de liturgie. Daarom
zullen wij deze innerlijke overgave aan Vaders Welbehagen ook als maatstaf voor
godsdienstigheid moeten aanleggen, méér dan de menigvuldigheid der
devotiepraktijken. 'Het christelijk leven bestaat niet in menigvuldigheid en
verscheidenheid van gebeden en godvruchtige oefeningen, maar veeleer hierin dat
deze werkelijk bijdragen tot de geestelijke voortgang der christenen en daardoor ook
tot groei der gehele Kerk' (183). En als 'vruchteloos' opgestoken kaarsen, 'onverhoorde'
bedevaarten en novenen inzinkingen veroorzaken in het godsvertrouwen en niet
zelden leiden tot een crisis in het godsdienstige leven, zou niet wellicht de oorzaak
hierin gelegen zijn dat het aanvankelijk vertrouwen niet voldoende was doordrenkt
van die christelijke onderwerping en erkenning van Gods souvereiniteit, welke in de
gebeden der liturgie steeds de boventoon vormen?
Devoties - niet de afzonderlijke devotiepraktijken - vormen een wezensbestanddeel
van het Christendom, en waar zij in het godsdienstig leven een onvervangbare functie
hebben, is het van des te meer belang om over de zuiverheid er van met zorg te
waken, - niet alleen over de zuiverheid van haar inhoud, maar ook (vanwege de
samenhang hiermee) over alle uitingen en elk detail van de devotiepraktijk. Welnu,
evenals bij het persoonlijk gebedsleven is ook bij de devoties de uiteindelijke norm
niet gelegen in het religieuze gevoel van den enkeling of van een groep, maar in de
'lex orandi' der Kerk. In 'Mediator Dei' staat hierover een passage die in de
commentaren wel wat onderbelicht is, maar die niettemin hoge waarde bezit inzoverre
ze namelijk een ondubbelzinnige uitspraak bevat over de kentekenen van ware en
gezonde devoties: 'Een teken hiervan zal zeker in hun uitwerking gelegen zijn, indien
namelijk deze oefeningen tot gevolg zullen hebben, dat de goddelijke eredienst
dagelijks meer bemind en in breder kring bevorderd wordt.... Als zij daarentegen
voor de beginselen en normen van de goddelijke eredienst een belemmering vormen
of deze in de weg staan en er mee in strijd komen, dan moet men het er zonder enige
twijfel voor houden, dat zij niet door juist inzicht, niet door verstandige ijver wordt
geregeld en geleid' (179). Dit laatste is het geval bij die devotiepraktijken welke 'de
klemtoon leggen op bijkomstigheden en zaken van weinig belang, terwijl ze
hoofdzaken en noodzakelijke
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dingen verwaarlozen: zij maken daardoor de godsdienst belachelijk en doen afbreuk
aan de waardigheid van de eredienst' (187).
Nimmer kan de eis verdedigd worden, als zou de liturgie de enige manier zijn
waarop het gemeenschappelijk godsdienstig leven beoefend mocht worden; de
volksdevoties hebben ook hun waarde, een zeer belangrijke zelfs. Maar het zou
eveneens verkeerd zijn beide op één lijn te stellen, omdat zoals we zagen het
devotieleven zijn bestaansgrond ontleent aan de liturgie en des te rijker wordt naarmate
het zijn dienende taak meer indachtig is. 'Een verderfelijke daad, vol misleiding, zou
daarom stellen alwie zich in vermetele durf zou aanmatigen om al deze oefeningen
van godsvrucht te hervormen en ze uitsluitend terug te brengen tot de categorieën
en schema's der liturgische riten. Maar wel is het noodzakelijk dat geest en
voorschriften van de heilige liturgie haar weldadig beïnvloeden, zodat niets worde
ingevoerd wat ongepast is of de luister van Gods Huis onwaardig of tenslotte
schadelijk voor de heilige diensten en in strijd met de gezonde godsvrucht' (182).
***
'Gezonde godsvrucht': aan de hand van de encycliek 'Mediator Dei' meenden we te
mogen betogen dat dit ideaal beter verwezenlijkt zou kunnen worden met een minder
eenzijdige instelling in het gebedsleven. Ter adstructie kozen we enkele detailpunten
welke om verklaarbare redenen een tijdlang onderbelicht waren gebleven, en we
poogden hier door het bieden van tegenwicht tot beter evenwicht te komen. Nu is
'evenwicht in het gebedsleven' een onderwerp, dat een meer uitgewogen behandeling
vereist dan in de voorafgaande bladzijden geschieden kon. We troosten ons echter
met de gedachte, dat het geven van enige concrete suggesties - al is dit een zeer
onvolmaakte methode die slechts indirect tot synthese leiden kan - niettemin zijn nut
heeft voor de praktijk van het gebedsleven, omdat deze werkwijze meer dan abstracte
bespiegelingen uitlokt tot bezinning op de feiten. Deze feiten spreken hun taal!
Het is geen geheim, dat zich alom onvoldaanheid openbaart over een liturgische
activiteit welke zich tot uiterlijkheden beperkt; tegelijkertijd valt ernstige teleurstelling
te constateren over vormen van zielzorg welke meer heil zien in talloze
devotiepraktijken dan in de rijkdommen der liturgie, zodat men niet aan de overtuiging
ontkomt, dat dit verwaarlozen van het liturgisch leven evenzeer als zorgeloosheid
voor de persoonlijke godsvrucht uitloopt op geestelijke bloedarmoede.
Positief blijkt, dat een groeiend persoonlijk verkeer met God allerwege de behoefte
doet gevoelen aan een nauwer contact met de liturgie,
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terwijl zich omgekeerd een drang naar verdieping en sterker gebedsleven openbaart
in kringen waar een gezond liturgisch leven heerst. Deze positieve gegevens vormen
één welsprekend argument voor onze these, dat in elke vorm van spiritualiteit de
eredienst én de persoonlijke vroomheid hun plaats moeten hebben als de twee
complementaire factoren die samen in het gebedsleven van den Christen evenwicht
brengen.
Voor hen die zoeken naar een meer aangepaste en eigentijdse spiritualiteit moge
dit dan ook een stimulus zijn om beide aspecten ten volle te beleven als een
veelbelovende weg naar God. En al blijft het een moeilijke onderneming om liturgie
en eigen vroomheid in een wetenschappelijke synthese te brengen: de praktische
beleving er van blijkt telkens weer verrassend door haar eenvoud. Grau ist alle
Theorie, und grün des Lebens goldner Baum!1).

1) De copie voor dit artikel lag reeds gereed, toen bij Het Spectrum het 'Groot Gebedenboek'
verscheen (Utrecht-Brussel, 1951). Hoezeer we het betreuren, de kostbare wenken niet te
kunnen benutten welke de samensteller van dit meesterwerk in zijn inleidingen neerschreef:
het geeft niettemin voldoening om geestesverwantschap te mogen constateren. Het Groot
Gebedenboek, samengesteld door de kundige hand van G. Bouman, moet hier dan ook op
zijn minst verméld worden als een bijzonder geslaagde poging om liturgie en vroomheid in
een synthese te brengen. Deze jongste religieuze aanwinst van Het Spectrum betekent een
belangrijke stap naar 'evenwicht in het gebedsleven', evenals het vroeger verschenen Bidden
in Christus' Kerk, - welk boekje nog steeds zijn waarde blijft behouden, omdat het behalve
liturgische teksten een aantal eigen gebeden van Bethanië bevat: persoonlijk, 'modern', warm
van toon, en tegelijk doordrenkt van de geest der liturgie.
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Het dogma van O.L Vrouw-Hemelvaart in de kunst
door U. Smeets O.F.M.
IN de absis der basiliek Santa Maria, in Trastevere te Rome, zit Christus op 'n troon,
terwijl Hij de rechterhand, met koninklijk en toch liefdevol gebaar, op de schouder
Zijner gekroonde Moeder legt. Of dit twaalfde-eeuwse mozaïek, onder invloed der
Frans-gothische glazenierskunst is ontstaan, zoals Emile Mâle heeft beweerd1), blijft
nog 'n open vraag. Maar zeker schijnt 't wel dat Maria hier voor de eerste maal in de
welving der tribuna verschijnt als 'n majestueuze Koningin, zittend op dezelfde
rijkversierde troon als de Pantocrator. Vroeger werd Zij wel voorgesteld met het
Goddelijk Kind op haar schoot of temidden van de twaalf apostelen, maar steeds
bleef de koninklijke waardigheid strikt voorbehouden aan Christus.
Blijkbaar heeft deze nieuwe voorstellingswijze van de onbekende artist, geen
critiek uitgelokt van de kant van clerus en gelovigen, aangezien, weinige jaren daarna,
in de Santa Francesca Romana bij het Forum, de H. Maagd met de kleine Jezus op
haar armen, andermaal op dezelfde majesteitelijke manier wordt afgebeeld. Ongeveer
een eeuw later, in het jaar 1296, in Santa Maria Maggiore, gaat de Franciscaan Torriti,
in het door hem, op last van de eerste Minorietenpaus Nicolaas IV, uitgevoerde
mozaïek, nog een stap verder: Christus zelf plaatst hier de gouden diadeem op het
hoofd der reeds in 431 op het Concilie van Ephese, plechtig geproclameerde
Theotokos, of Moeder Gods. In tegenstelling tot de Bizantijnse traditie, nog
geëerbiedigd in Santa Maria in Trastevere, troont Zij hier op dezelfde hoogte en op
gelijke afstand van de absisspil, als de Goddelijke Heiland zelf. En om geen twijfel
te laten bestaan omtrent de bedoeling en inhoud van dit prachtige mozaïek, heeft
Torriti het volgende opschrift onder de troon aangebracht: Maria virgo assumpta est
ad aethereum thalamum.... Het is dus wel duidelijk dat we hier met een
hemelvaart-voorstelling te doen hebben, in haar laatste en culminerende fase, de
hemelse kroning2).
Na deze precedenten te Rome, die zeker op 'n sterk-toenemende

1) Zie L'art religieux du XII siècle en France. Etudes sur les otigines de l'iconographie du
Moyen-Age. Paris, A. Colin, 1924.
2) F. Hermanin, L'arte in Roma dal secolo VIII al XIV. Bologna, L. Cappelli, 1945, blz. 299 en
volg.
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Maria-cultus wijzen, worden de afbeeldingen van de Maria-kroning steeds talrijker,
vooral in de Franciscaanse kerken3). Het thema van Maria's gelukzalig afsterven,
bekend onder de naam van 'Dormitio' of (in het Grieks) 'koimèsis' komt reeds veel
vroeger voor: in het Oosten tussen de IXe en XIIe eeuw, in het Westen niet later dan
de Xe, althans op voorwerpen der kleinkunst4). Ouder nog dan de 'dormitio'-scène,
is die van de eigenlijke ten-hemel-opneming, in het Nederlands zo raak 'hemelvaart'
genoemd; misschien komt ze reeds voor op de sarcophaag van S. Eugracia te
Saragossa uit het jaar 312, zeker echter op enkele Romeinse kerkgewaden vanaf de
VlIIe eeuw5).
Ons interesseert hier slechts Maria's hemelvaart in de schilderkunst, en dan nog
hoofdzakelijk, alhoewel niet uitsluitend, de Italiaanse, omdat deze buitengewoon
rijk is aan dit motief.
Onder de vroegste voorstellingen van O.L. Vrouw-hemelvaart, die we bij de
kunstschilders aan gene zijde der Alpen aantreffen, zijn die van Taddeo di Bartolo
in het Palazzo Pubblico te Siëne, en van Ottaviano Nelli in het Palazzo Trinchi te
Foligno, van zeer groot belang. Beide vertegenwoordigers der grote Siënese en
Florentijnse schilderschool hebben de coloristische en expressieve gaven van hun
meesters Lorenzetti en Giotto tot het hoogste weten op te voeren. We zien er de
apostelen en priesters verbaasd neerkijken in het lege graf, waar frisse bloemen
opschieten, of ook, zoals bij Nelli, treurend opzien naar de verrezen H. Maagd,
omringd door uit de lucht aanzwevende engelen en Christus, die liefdevol de armen
uitstrekt om Zijn Moeder ten hemel te begeleiden. Als beide fresco's ons nog erg
naïef en onbeholpen voorkomen, is het goed te bedenken voor welk 'n moeilijke taak
hun uitvoerders zich hier geplaatst zagen! Hoe konden ze, zonder in het monotone
of groteske te vervallen, de verbazing weergeven die zich meester maakte van de
twaalf? En hoe vooral de opvaart van Maria waardig voorstellen, en haar ontmoeting
met de Goddelijke Zoon?
Het is dus geenszins verwonderlijk dat Masolino (Nat. Mus., Napels) dit eigenlijke
probleem niet aandurft. Liever grijpt hij terug naar het bekende schema der 'Majestas
B. Mariae Virginis' van Duccio (Dommuseum, Siëna) en Giotto (Uffizi, Florence):
Maria voorstellend op 'n troon van serafijnen en musicerende engelen.

3) H. Thode, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italiën, Wien,
Phaidon-Verlag, 1934, blz. 500.
4) Zie: J. Duhr, S.J., L'évolution iconographique de l'Assomption de la T.S. Vierge, in 'Nouvelle
Revue Théologique', A. 68 (1946), p. 671-83: N. Pérez S.J., La Assuncion de N.S. en el Arte,
in 'Estudios Marianos', 1947, blz. 457-66.
5) S. Rossi, L'Assunzione di Maria nella storia dell'arte cristiana, Napoli, casa Elpis, 1940,
blz. 19 enz.
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De eerste goed geslaagde hemelvaart-figuratie krijgen we van Fra Giovanni da
Fiesole (1387-1455) gewoonlijk Fra Angelico of Beato Angelico genoemd. Ook deze
diepvrome Dominicanermonnik.- tijdgenoot van onze Rogier van der Weyden, die
tijdens het H. Jaar van 1450 naar Rome kwam, en zeker Italiaanse, misschien ook
Angelico's invloed onderging6) - schildert, volgens heersend gebruik, Maria op het
ogenblik waarop ze door Christus tot Koningin wordt gekroond. Klaarblijkelijk
veronderstelt Fra Angelico de hemelvaart als zeker en reeds gebeurd, immers hij
brengt de episode van het lege graf met de bedroefde apostelen in een der zijpanelen
onder, die, zoals bij zijn meester Lorenzo Monaco, nog gothisch opgevat, veel van
zijn schilderijen omramen.
Te oordelen naar hun getal en gehalte, was de Maria-kroning voor Fra Angelico
een zeer geliefd thema. En geen enkel penseel, - ook dat van Sano di Pietro niet, ten
onrechte de 'Siënese Fra Angelico' genoemd7) -, is er ooit in geslaagd zoveel menselijke
en terzelfdertijd mystieke zachtheid en gratie neer te leggen op het gelaat der H.
Maagd. De drommen engelen en heiligen die Haar omringen, doen ook op hun beurt
bovenaards en toch natuurlijk aan. Het is deze gelukkige synthese tussen idealisme
en realisme, tussen middeleeuwen en nieuwe tijd, die van het werk van Fra Angelico
een 'unicum' in de kunstgeschiedenis heeft gemaakt8).
Na hem komen Filippo Lippi met 'n Maria-kroning in de Kunstgallerij te Florence
en later diens zoon Filippino Lippi met 'n eigenlijke hemelvaart in S. Maria sopra
Minerva te Rome, maar ondanks hun grote technische vaardigheid en het behaagziek
beklemtonen van het uiterlijke, kunnen ze ons de goddelijke schoonheid niet doen
vergeten, die uitstraalt van de doeken en fresco's van hun meester Fra Angelico.
Terwijl deze, evenals de primitieven, door hun piëteit en levend geloof van binnen
uit tot de ontdekking der juiste formele elementen kwamen, worden nu deze (stijl,
volume, rhythme, perspectief, enz.) steeds meer, onder invloed van de humanistische
renaissance, van buitenaf als 'n soort idolen aan het thema opgedrongen, dat nu
onvermijdelijk zuiver figuratief wordt. Lippi's jeugdige Madonna's zijn uit vreugde
om het aardse en het anatomisch-juiste, niet uit religieuze inspiratie geboren. En hoe
noodlottig deze nieuwe geest voor de gewijde kunst werd, zien

6) D. Vansina, De Vlaamse Primitieven, Leuven, Davidsfonds, 1949, blz. 65, 74.
7) W. Rothes, Die Blütezeit der Sienesischen Malerei und ihre Bedeutung für die Entwicklung
der Italienischen Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte der Sienesischen Malerschule. Strassburg,
J.H. Ed. Heitz, 1904, blz. 50 enz.
8) G. Clara-B.M. Arbib, Il Beato Angelico, Bergamo, Istituto Arti Grafiche, 1925, blz. 15, 22,
23, 37.
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we 't best aan een Lieve-Vrouw in het Museum van Antwerpen, door Jean Fouquet,
na zijn Italiaanse reis in 1451 vervaardigd onder Lippi's invloed; in plaats van een
Madonna is het slechts een weerzinwekkende 'carricatuur' daarvan!9).
Uit dezelfde naturalistische en esthetische, niet meer uitsluitend godsdienstige
gedachtenwereld, stammen de ten-hemel-opnemingen van Andrea del Castagno
(Friedrich-Museum, Berlijn), van Ghirlandaio (Narni) en vooral de talrijke kroningen
van Botticelli (1455-1510), die leefde in het verheidenste Florence der wereld- en
prachtlievende Medici. Het aristocratische, licht melancholische, onrustige Maria-type,
zoals het door Botticelli werd geschilderd, en zoals we het op de Maria-kroning in
het Florentijnse Museum voor ons zien, vertoont helaas téveel gelijkenis met zijn
bekende Venusgeboorte, om, niettegenstaande zijn technische knapheid en
lichamelijke schoonheid, onze geestdrift en bewondering op te wekken. Hoe veel
meer verkiezen we de eenvoudige, gezond-burgerlijke Madonna's onzer Vlaamse
meesters! Ook verwondert het ons niet dat de strenge hervormer en boeteprediker
Savonarola, die dagelijks in San Marco de diep-religieuze fresco's van zijn
medebroeder Fra Angelico onder ogen kreeg, met geweld optrad tegen de
paganiserende kunst van Botticelli, die zich van levende, profane modellen bediende
om Gods Onbevlekte Moeder te schilderen10).
Is de oud-Nederlandse kunst rijk aan Madonna's en schilderingen van Maria
boodschap, de Italiaanse is het bovendien aan afbeeldingen van Maria hemelvaart.
Er bestaat haast geen grote meester in het Quattrocento, die er niet zijn beste krachten
op heeft beproefd. Namen als die van Piero della Francesca (S. Clara-kerk,
Sansepolcro), Pinturicchio (Zaal Borgia, Vaticaan), Andrea en Giovanni della Robbia
(Metropolitan Museum, New-York; Observantenklooster, Siëna) beide van Andreas;
(Sint Franciscuskerk te Barga) en verschillende andere van Giovanni. En vooral
Perugino mogen we zeker niet onvermeld laten. Op het grote hemelvaart-tableau
der Academie te Florence, heeft Maria die extatische en, bijna melancholische
strakheid, die typerend zijn voor de grote Umbrische meester. Opvallend verder is
hoe Perugino, zoals ook de andere laatst vermelde Quattrocentisti, getrouw blijft aan
de streng architectonisch-opgevatte monumentaliteit van Masolino: Maria, meestal
omsloten door de zogenaamde 'mandorla' (d.i. mand-

9) Een reproductie van dit tableau geeft J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem,
1935 (4e dr.).
10) Vgl. E.H. Korevaar-Hesseling, Die Entwicklung des Madonnen typus in der bildenden Kunst,
Berlin, Oskar Schloss Verlag, 1938, blz. 61. (Vertaling uit het Nederlands door Dr W. Büngel).
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vormige kroon) uit serafijnen en lichtbundels bestaande, vormt het toppunt van een
piramidaalvormige compositie, wier basis de lege graftombe is, nu eens door de
apostelen omringd, dan weer, - en dit in meer gevallen -, door 'n anachronistische
verzameling van beschermheiligen. Aan deze verschillende heiligenfiguren ziet men
heel goed hoe ook de zoon van het mystieke Umbrië, wiens kunst zeker niet als
zonder meer ongodsdienstig en profaan mag worden bestempeld, anderzijds de
betovering van cultuur en stijl van zijn tijd niet heeft weten te weerstaan: hun gestalten
zijn somatisch zó schoon en volmaakt, dat hun schepper, althans op genoemd werk,
er maar van af ziet hen van het aureool der hemelglorie te voorzien. Zijn zin voor
het landschap en het zachte heldere licht, doet aan ónze primitieven en meer in het
bijzonder aan Memlinc denken11).
Perugino was de leermeester van Rafael, en met hem zijn we volop in de
hoog-renaissance of cinquecento. Wat de hoog-renaissance betreft, waarin naar het
voorbeeld der antieken, nog éénmaal, maar slechts voor zeer korte tijd, de volkomen
harmonie tussen vorm en inhoud, d.i. 'de Griekse rust in schoonheid' werd bereikt,
mag men het wel betreuren dat haar grootste vertegenwoordigers Da Vinci,
Michel-angelo, en de reeds vermelde Rafael Sanzio, met hun geniale kunstenaarsgaven
het thema van de ten-hemel-opneming niet hebben uitgewerkt. Men denke even aan
de beroemde Madonna Litta van da Vinci, aan het heerlijke plastiek in de O.L.
Vrouwekerk te Brugge van de onsterfelijke schilder der Sixtijnse Kapel, aan de
onovertroffen, overal verspreide en ook ten onzent door van Orley nagevolgde
Madonna's van Rafael12), om te begrijpen wat 'n aanwinst 'n hemelvaart van zulke
meesters zou betekend hebben! Weliswaar bezitten we van de laatste een
Maria-kroning in de Vaticaanse Pinacotheek, maar ze is geschilderd in het jaar 1503
te Perugia, dus op een tijdstip toen de prins der schilders nog tezeer door zijn meester
Perugino beïnvloed was, om van 'n echt oorspronkelijk werk te kunnen spreken.
Toch laat Rafael de hinderlijke 'mandorla' van Perugino gelukkig weg. Wat echter
de Venetiaan Giambellini (1430-1516) reeds vóór hem had gedaan met 'n H. Maagd
die zwevend uitstijgt boven de rooskleurige en parelwitte hemel der Adriatische
Lagunenstad. Dit laatste werk van het Venetiaanse Museum, dat van een uiterst
coloristische fijngevoeligheid getuigt, opent de reeks groots-opgevatte schilderijen
over Maria's hemelvaart, die hun schoonheid en succes niet weinig mee te danken

11) D. Vansina, gec. w., p. 148.
12) M. Rooses, L'Arte in Fiandra (Ital. vertaling door A. Jahn Rusconi), Bergamo, Istituto Arti
Grafiche, 1931, blz. 159.
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hebben aan de door Vlamingen vervolmaakte olietechniek. Of deze door de Siciliaan
Antonello da Messina in 1474 rechtstreeks uit onze gewesten naar Venetië werd
gebracht, - zoals Vasari meent -, ofwel door hem van Nederlandse artisten te Napels
werd geleerd, zoals Gengaro beweert, doet niets of weinig ter zake13). En het waren
juist de aldus verworven licht- en kleureigenschappen, die de grote Venetiaanse
meesters in staat hebben gesteld het sedert de renaissance ingetreden en steeds
dóórwerkend kunstverval, zoniet te stuiten, dan toch te vertragen en ogenschijnlijk
te verbergen.
Dit blijkt uit Tiziaans beroemde hemelvaart, in 1516 voor de kerk S. Maria dei
Frari te Venetië geschilderd. Door de apostelen als het ware reikhalzend gevolgd,
omstoeid door jubelende engelenscharen, stijgt de krachtige Madonna, met haar
schoon en edel menselijk gelaat, door het prachtig gouden licht naar boven, als
aangezogen door een naderend visioen, recht naar de omhelzing van de hemelse
Vader. Wie zal durven ontkennen dat de kunstenaar voor de enorme moeilijkheid
om de verschillende delen tot één organisch geheel te verbinden door middel van
gevoelens, houdingen, gebaren, en vooral door het in het beeld des Vaders
convergerende licht, een ideale oplossing heeft weten te vinden? En al heeft Tiziaan
enkele andere werken nagelaten, waaruit diepere en hechtere religieusiteit spreekt,
zoals b.v. de kruisafneming (Louvre), die in de hele XVIe eeuw, en ook voor Anthonie
van Dyck als 'het' model gold, toch is de 'Assunta' der Frari de grootste en geniaalste
hulde door de christelijke kunst tot dan toe aan de Koningin van hemel en aarde
gebracht: een wonder van meeslepende symfonie en bewogenheid, waarmee (de
vergelijking is niet van ons) alleen Rafaels transfiguratie vergeleken kan worden.
Aangemoedigd door Tiziaans geweldige prestatie, vat Cotteggio, geen Venetiaan
doch Emiliaan, het stoutmoedig plan op, Maria's hemelvaart over de hele koepel der
kathedraal van Parma uit te beelden, welk werk hij in vier jaar tijds (1526-1530) ten
uitvoer bracht. Doch waar we nog lof kunnen hebben voor de ten-hemel-opnemingen
van Sodoma (S. Bernardinus-oratorium, Siëna) en Andrea del Sarto (Museum Pitti,
Florence), waar we vooral bij het genietend beschouwen van een authentiek
meesterwerk als dat van Tiziaan alle critiek gaarne ter zijde stellen, daar mogen we
aan Correggio de grove fout niet vergeven, dat hij van een subliem

13) M.L. Gengaro, Stocia dell'arte classica e italiana. Vol. III, Umanesimo e Rinascimento,
Torino, U.T.E.T., 1940, blz. 362. Schrijfster moet er zelf toegeven dat het 'fiamminghismo'
van A. Da Messina in ieder geval zo sterk en uitdrukkelijk is, dat zijn 'H. Hieronymus' van
de National Gallery van Londen, eeuwenlang aan de gebr. Van Eyck of aan Hans Memling
werd toegekend.
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godsdienstig motief, iets louter figuratiefs heeft gemaakt. Het dogmatische feit wordt
bij hem, in plaats van te overheersen, a.h.w. vernietigd door het chromatische, zodat
we hier niet aan het mysterie der hemelvaart denken, doch veeleer aan de verbazende
lichtcontrasten en de haast duizelingwekkende bewegingshoudingen der massa's
apostelen, heiligen, engelen, geniën en putti, die voorboden zijn van de barok.
Correggio's koepelversiering, evenals ook het schilderij van Marco d'Oggiono
(Brera-Pinacotheek, Milaan) roepen ons, nolens volens mythologische taferelen als
de 'triomf van Galatea', en de 'ontvoering van Europa' voor de geest, en daarom is
het uitgesloten dat ze tot bidden en vrome gedachten kunnen stemmen. Nu begrijpen
we de strengheid van het Concilie van Trente inzake gewijde kunst, alsook de
vermaning van het H. Officie aan het adres van Paolo Veronese (1528-1588) die met
zijn Maria-kroning in de Sint Sebastiaan te Venetië naar het theatrale en kokette
overslaat14).
Wat zijn we hier ver af van de Siënese en Florentijnse primitieven, van de 'Magister
Conxolus' te Subiaco, en van de onvergelijkelijke Fra Angelico. Waar is de geest
van Orcagna in het reliëf van Or S. Michele te Florence en waar (indien het geoorloofd
is, onze blikken voor een ogenblik van de schilderkunst naar de plastiek te wenden)
de diepe ontroering der heerlijke gotische sculpturen van Senlis, Chartres en Parijs?
Eenmaal nog vinden we het wonder van hun diep-religieuze, uit het hart geboren,
en daarom juist, volgens Augustinus' woord (cor internum aeternum) onsterfelijke
kunst, hernieuwd terug. Niet echter bij de Venetianen Tiepolo (Triniteitskerk, Udine)
en Tintoretto (Academie, Venetië), noch bij de door hen en Tiziaan beïnvloedde,
maar toch Vlaams en zichzelf gebleven Rubens, wiens hemelvaart in de galleria
Colonna te Rome die van de Antwerpse kathedraal (nu in het Nationaal Museum te
Brussel) vér in harmonie en evenwicht overtreft; evenmin bij de Fransen Le Moyne
en Poussin (Louvre), hoe groot en verdienstelijk ook deze namen mogen zijn, maar
bij de mystieke, diepvoelende en dramatisch bewogen Spanjaard El Greco
(1558-1625). De hemelvaart-schildering (Museum, Toledo) van deze tijdens zijn
leven zozeer miskende, en ook nu nog niet voldoende gerehabiliteerde meester15)
draagt het echte en onfeilbare kenmerk van alle waarlijk grote kunst; zij munt uit
door concentratie op het innerlijke en wezen-

14) De terechtwijzing van het H. Officie bedoelde Veronese's voorstelling van het Gastmaal van
Levi; doch zijn Assumptie ademt geen betere geest.
15) M. Dieulafoy, L'Arte in Spagna e Portogallo (vert. van R. Clazini), Bergamo, A. Gr. 1931.
blz. 265-66.
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lijke. In haar is alle aards dilettantisme als door de vlam en het vuur der
contra-reformatie tot gruis en as verschroeid!
De nieuwe typologie van het thema, d.i. Maria op de vleugelen der serafijnen ten
hemel opstijgend, terwijl de apostelen van de aarde naar Haar opzien, zonder het
tafereel der 'dormitio', zoals we het rond 1480 op het retabel van Thuisson ontwikkeld
zien, en zoals Tiziaan het definitief heeft vastgelegd op het heerlijke doek der Frari,
ondergaat bij El Greco geen voorname wijzingen. Doch hij heeft de dynamische rust
der hemelvaart tot het uiterste opgevoerd en toch de weg afgesneden voor elke vorm
van theatraliteit, waarin helaas vele andere, grote en kleine kunstenaars, hopeloos
vervallen waren. Met hem, kunnen we zeggen, vindt de creatieve periode der
christelijke kunst, althans met betrekking tot ons thema, een einde.
Misschien bezaten Caravaggio en zijn Spaanse geestverwant Goya, misschien
bezat Zurbaran nog het nodige talent om 'n nieuwe hulde te brengen aan de
Onbevlekte Hemelkoningin, maar zij hebben zich niet ingespannen voor dit
onderwerp, dat in de XVIIIe eeuw en daar na, strak en slaafs wordt herhaald door
een hele rij epigonen, die onze verdere aandacht in dit kort en synthetisch overzicht
niet verdienen.
Alleen hopen we dat de hedendaagse kunst, na het tastend zoeken van de laatste
tijd, aangevuurd en bezield door de inspiratievlam van het oude, opnieuw doorlééfde
geloof, en voorgelicht door de grote meesters uit het verleden, ons een nieuwe keur
van heerlijke schilderingen van Maria-hemelvaart moge schenken. Er bestaat wellicht
geen ander thema, dat zó bevruchtend op 'n kunstenaars gemoed inwerken kan, vooral
nu het christelijk geloof, met het onverbreekbare zegel der onfeilbaarheid bevestigd,
Maria, het hoogste en reinste symbool van geestelijke en tevens lichamelijke
schoonheid, gedurende het H. Jaar, voor het aanschijn van hemel en aarde, met
nieuwe luister en glorie heeft gekroond en versierd!
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De Katholieken in de Verenigde Staten
door TH. Mulder S.J.
DE Christelijke staat hebben wij verloren, laten wij trachten ten minste de
maatschappij Christelijk te houden'. Deze woorden werden gesproken door Dr Poels
in 1947, toen hem door de Katholieke Economische Hogeschool het eredoctoraat in
de economische en sociale wetenschappen werd verleend. Misschien stond Dr Poels
toen de Amerikaanse maatschappij voor ogen, die hij een goede vijf en dertig jaar
eerder verlaten had om zijn sociaal werk in Limburg te beginnen. Schrijver dezes,
in ieder geval, heeft er dikwijls aan moeten denken tijdens zijn verblijf in Amerika.
Men kan er over twisten, of staat en maatschappij in laatste analyse samenvallen,
in het dagelijkse leven worden zij als verschillende grootheden gezien. Een man
verdient zijn brood in de maatschappij, maar betaalt belasting aan de staat. De wetten
worden gemaakt door de staat, gebruiken ontstaan in de maatschappij. Het kenwoord
van de staat is dwang, dat van de maatschappij is spontaneïteit.
Bij sociale verschijnselen is het altijd gevaarlijk met zwart en wit te werken. Het
gaat niet aan de Nederlandse maatschappij Christelijk te noemen en de Amerikaanse
heidens. In beide vinden we Christelijke en onchristelijke elementen. Maar
onloochenbaar is er tussen beide maatschappijen een verschil, dat we het best met
de woorden Christelijk en onchristelijk kunnen aanduiden.
Het leven aan de andere zijde van de Oceaan herinnert aan de beschrijving van de
heidense samenleving door Sint Paulus. 'Mensen zonder God en zonder hoop in deze
wereld'. Sint Paulus noemt hen ongelukkig. De moderne heidenen in dit rijke land
zijn het er niet mee eens. Zij weten, dat nog vele hindernissen het materiële geluk
van de mensheid in de weg staan. Maar zij zijn vol goede moed al die moeilijkheden
te overwinnen.
Het Christendom heeft zeer uitgesproken ideeën over huwelijksgeluk en opvoeding,
over persoonlijkheid, over lijden en tegenslag. De moderne hogepriesters van het
heidendom, de professoren van de grote secularistische universiteiten, beweren niet,
dat zij al een middel gevonden hebben tegen elke kwaal, maar zij menen goed op
weg te zijn. Het Christendom leert, dat er in het huwelijk een sensuele en een
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spirituele liefde werken, en dat op de duur de spirituele de overhand moet krijgen,
wil het vuur niet uitdoven. De moderne heidenen hebben weinig vertrouwen in het
spirituele, maar zij weten, dat er op iedere honderd huwelijken jaarlijks ruim een
derde ontbonden worden. Een kwestie van hormonen. Geef de vrouw of de man, of
beiden een injectie, en het huwelijk gaat weer een paar jaar mee. Een rechter verklaart,
dat hij geen echtscheiding uitspreekt, als de vrouw zich niet eerst door een dokter
heeft laten onderzoeken!
Het Christendom meende, dat het kind moest leren zijn impulsen te beheersen,
zich te buigen voor de rechtmatige autoriteit, zich rekenschap te geven van zijn doen
en laten. De gegradueerden van de moderne 'teachers colleges' weten, dat al die
discipline maar tot dwangcomplexen leidt. Vergooide levens later zijn geen gevolg
van gebrek aan wilskracht, maar van loodzware dwang in de jeugd. Laat de
persoonlijkheid zich toch vooral in vrijheid ontwikkelen.
Ja, die persoonlijkheid. Het Christendom meende, dat de persoonlijkheid gelegen
was in de geestelijke, onsterfelijke ziel, geschapen en verheven tot beeld en gelijkenis
van God. Wie de kranten leest, merkt, dat de persoonlijkheid vooral ligt in de
aantrekking, die men op het andere geslacht uitoefent. Gaat het over een man, dan
wordt een persoonlijkheid een 'he-man' genoemd. Hij heeft borst en spieren als Joe
Louis, glanzend haar als Bob Hope, overwint zijn verlegenheid met Dale Carnegie,
en rookt Camels of Chesterfields met een aantal film-persoonlijkheden.
Het recht om gebrekkigen en geesteszwakken te doden, wordt door een professor
van Harvard in een populair tijdschrift met millioenenoplage verdedigd, zonder
noemenswaardig protest. Een hoogleraar van Yale kan rustig het sanctionneren van
sexuele omgang vóór het huwelijk verdedigen, en vindt een even gewillig en
sympathieker gehoor, dan de priester die er tegen protesteert. Een wetenschappelijk
onderzoek naar sexuele aberraties krijgt handelswaarde, en neemt gedurende maanden
een plaats in op de lijst van best-sellers.
Wij zouden niet willen zeggen, dat er in het Amerikaanse volk niet vele goede
dingen leven. Er is waarschijnlijk geen land ter wereld waar een pleidooi voor de
armen, en voor iedere goede zaak, zo'n gewillig gehoor en geopende geldbuidel vindt.
Maar de Christelijke motivering raakt meer en meer op de achtergrond. Overwegingen
van humanisme en sentimentaliteit gaan steeds meer domineren. Over een verloren
hondje kunnen de kranten zich even erg opwinden als over een verloren kind.
Laten we nu niet denken, dat wie naar de Verenigde Staten gaat, de
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naaste gelegenheid opzoekt om van zijn geloof af te vallen. Ook onder de
niet-Katholieke Christenen zijn er ongetwijfeld millioenen die een diep godsdienstig
leven leiden. Maar de spirituele en religieuze grondslagen van het maatschappelijk
leven komen er steeds minder op de voorgrond. En wie de kans heeft gehad in nauwer
contact te komen, niet alleen met de intellectuelen maar ook met de gewone man,
merkt hoe ontstellend velen er zijn, wier geloof door de twijfel ondermijnd is. Het
bestaan van God, van de ziel, van een leven na de dood, wordt door velen nog slechts
gezien als een mogelijkheid, waardoor je je in het leven toch niet al te veel kunt laten
beïnvloeden. Bij tientallen van millioenen is het geloof de minst zekere waarde in
hun leven geworden. Het is vervangen door een vage behoefte aan religiositeit,
waaraan de meer dan 250 kerkgenootschappen trachten bevrediging te schenken.
De twijfel dringt er toe de godsdienst en de zedelijke overtuigingen, die er mee
samenhangen, meer en meer als privaatzaak te beschouwen. Er worden kerken
gebouwd, vele, en de mensen hebben er veel geld voor over. Priesters en bedienaren
van de godsdienst zijn in het algemeen populair, en hebben in sommige gevallen een
bevoorrechte positie. Bij de spoorwegen bv. krijgen zij een belangrijke reductie op
de tarieven. Kerkelijke gronden en bezittingen zijn in de meeste staten belasting-vrij.
Bedienaren van de godsdienst en theologische studenten zijn vrij van militaire dienst,
en voor de godsdienstige behoeften van de soldaten wordt door een uitgebreid aantal
aalmoezeniers gezorgd.
De Amerikaanse samenleving is niet laïcistisch in die zin, dat men er bewust naar
streeft het openbare leven te ontkerstenen. Buiten een paar kleine groepen van
heethoofden is laïcisme in de V.S. onbekend. De scheiding van kerk en staat, de
gelijkheid van alle godsdiensten voor de wet, wordt er fair en onpartijdig gehandhaafd.
Maar als we de vraag stellen, of de Amerikaanse maatschappij het de mensen
gemakkelijker maakt een godsdienstig en zedelijk leven te leiden, dan moeten we
zeggen: neen. Godsdienst moge in ere zijn, de idee 'Christelijke maatschappij' is er
onbekend. Godsdienst is hier werkelijk privaatzaak, een particuliere behoefte van
de individuele mens.
***
In deze maatschappij moeten de 27 millioen Amerikaanse Katholieken als goede
burgers leven, en trachten hun ziel zalig te maken. Men kan niet zeggen, dat de
Katholieken van Amerika de strijd om het Christelijk karakter van de maatschappij
verloren hebben. Zij hebben eigenlijk nooit de kans gehad ervoor te vechten. Want
al staat er ook reeds een Katholieke naam bij de ondertekenaars van de verklaring
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van onafhankelijkheid, als volksgroep zijn de Katholieken in de Verenigde Staten
'van gisteren'. De grote groei van de Katholieke bevolking in Amerika dateert van
de laatste vijftig jaren. In 1776 waren er ongeveer 30.000, in 1900 tegen de negen
millioen, in 1950 over de 27 millioen. Toen zij van enige betekenis begonnen te
worden, was de strijd om de Christelijke maatschappij al verloren.
Amerika was oorspronkelijk een protestants land. Het verbod in de constitutie om
een nationale kerk op te richten, gold in het begin alleen voor de federale regering.
Het berustte zelfs niet op een principiële opvatting over de verhouding tussen kerk
en staat, maar eenvoudig op de practische onmogelijkheid om onder de protestantse
secten aan een bepaald genootschap als staatskerk de voorkeur te geven. De
afzonderlijke staten bleven lange tijd het lidmaatschap van een bepaalde kerk voor
staatsambten verlangen, en geldelijke toelagen uit de openbare kas aan bepaalde
kerkgenootschappen waren geen uitzondering1).
Wat er het meest toe bijdroeg de positieve maatschappelijke invloed van het
Christendom te verzwakken, was de vervanging van de protestantse school door de
openbare. In de jonge Verenigde Staten waren de meeste scholen protestants, en de
overheid steunde ze met subsidies. Toen echter in de eerste helft van de vorige eeuw
de bevolking sterk ging toenemen, waren de meeste kerken niet meer in staat in alle
onderwijsbehoeften te voorzien. Het gevolg was, dat de overheid tot de oprichting
van openbare scholen overging, de subsidies aan de bijzondere scholen kwamen te
vervallen, en daarmee begon ook de ineenschrompeling van het protestantse
schoolsysteem. Enkel kleinere groeperingen, als de Luthersen en de Gereformeerden,
hielden hun scholen uit eigen beurs in stand. De meeste kerken echter maakten van
de (financiële) nood een deugd, gingen de openbare school een ideaal noemen van
iedere Amerikaan, en van de protestantse in het bijzonder, en keken op de
confessionele school neer als 'an island within American life'2).
Dit proces van de laïcisering der opvoeding was allang voltrokken, toen de grote
stroom van Katholieke immigranten begon. Zij stonden voor het probleem als
Katholieken hun levenswijze te bepalen in een maatschappij, waar in tegenstelling
tot het land hunner herkomst de kerk, en Christelijke ideeën in het algemeen,
nauwelijks in het openbare leven tot gelding kwamen. De traditionele wegen moesten
verlaten worden, het Katholieke leven moest nieuwe vormen vinden.
De Amerikaanse Katholieken begonnen hun nieuwe vaderland, zoals

1) Cf. Wilfrid Parsons S.J., The First Freedom, New York (McMullan) 1948.
2) Zie bv. Conrad Moehlman, School and Church. New York (Harper) 1944.
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zij het vonden, van harte te aanvaarden. De Ieren, de Polen, de Italianen mogen hoog
opgeven van het land hunner herkomst, geen zou zijn nieuwe vaderland voor het
oude willen ruilen. Allen hebben slechts één vaderland, Amerika. Zij bewonderen
en beminnen hun land, en hun vaderlandsliefde is echt gemeend. Als alle Amerikanen
zijn zij erg gemakkelijk in het toegeven van nationale ondeugden en mistoestanden,
in hun hart zijn zij er diep van overtuigd, dat geen land beter is dan Amerika. Het 'I
believe in America' van Kardinaal Spellman geeft uiting aan de overtuiging van alle
Amerikaanse Katholieken en de 'Stars and Stripes' in de kerken naast het altaar is
geen loze vertoning. De grootste grief, die men hun kan aandoen, is hun patriottisme
in twijfel te trekken.
Door die open houding jegens hun omgeving zijn zij in staat zich ongedwongen
te bewegen in een maatschappij, waar het materialisme, niet als philosophie maar
wel als practische levenshouding, hoogtij viert. Schaamte om voor hun geloof uit te
komen kennen zij niet. In de publieke zwembaden lopen de Katholieke jongens en
meisjes met een medaille om, en een kruisje vóór het duiken, een gebedje vóór de
wedstrijd is niet ongewoon. En bij de dansen in de grote zaal van het parochiehuis
staat op een verhoog het beeld van de Moeder Gods temidden van kaarsen en bloemen.
Bij de niet-Katholieken is er niemand, die er aanstoot aan neemt. Dergelijke uitingen
van godsdienst zijn ieders goed recht, zolang hij er anderen maar niet mee hindert!
Ik hoop, dat mijn Amerikaanse vrienden mij dit beeld vergeven, maar soms lijkt
het me, dat in de pauzen tussen de vervolgingen de eerste Christenen op soortgelijke
wijze geleefd hebben. Men kan zich niet uit de wereld terugtrekken, men leeft zijn
goede Christelijke leven, maar het publieke leven reageert niet Christelijk. Aan de
kranten zitten verschillende katholieke journalisten, maar een Katholieke krant is
een onmogelijkheid3). In de vakverenigingen zijn vele Katholieke leiders, maar een
Katholieke vakbeweging is ondenkbaar. In de politieke partijen, vooral de
democratische, zijn vele Katholieke bestuurders en vertegenwoordigers, maar men
weet het nauwelijks. Een Christelijke beïnvloeding van het openbare leven door
middel van Katholieke verenigingen en bewegingen is er niet, en schijnt welhaast
onmogelijk.
***
Op één punt echter hebben de Katholieken nooit aan de nivellerings-tendenz die
door het Amerikaanse leven gaat, willen toegeven. Dat is op het gebied van de
opvoeding. Zonder een dollar overheidssubsidie

3) Of zal de onlangs in het kleine Denver, Mo. ondernomen poging toch succes hebben?
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en in sommige staten zelfs nog tegen betaling van extra-belasting, hebben zij een
onderwijsstelsel opgebouwd, dat de vergelijking met de openbare scholen met glans
kan doorstaan. Op de lagere scholen krijgen ruim twee en een half millioen Katholieke
kinderen onderwijs, ongeveer de helft van allen die er voor in aanmerking komen.
Het totaal aantal leerlingen van de bijzondere protestantse scholen is daarvan ongeveer
het tiende deel. De financiële offers die voor de instandhouding van deze scholen
gevraagd worden, zijn reusachtig. En zonder de onzelfzuchtige medewerking van
de duizenden broeders en zusters zou het nóg onmogelijk zijn. Zij vormen negentig
procent van het onderwijzend personeel, want de salarissen van lekekrachten liggen
ver boven de financiële draagkracht van een gemiddelde parochie.
Objectief bezien is het onderwijs op de 'parochial schools' zeker zo goed als op
de publieke scholen. In hoogste instantie is door het hoogste gerechtshof uitgemaakt,
dat de ouders volkomen vrij zijn hun kinderen naar de Katholieke scholen te zenden.
En bovendien besparen de Katholieke ouders de staat enige honderden millioenen
aan schooluitgaven, terwijl zij hun volle bijdrage leveren voor het onderhoud van de
openbare scholen. Daarom komt heel het Katholieke volk in beroering, als van
andersdenkende zijde gesuggereerd wordt, dat het Katholieke scholenstelsel toch
eigenlijk on-Amerikaans is. De niet-Katholieken voelen wel degelijk aan, dat hier
de grote kracht van de Katholieken ligt. Bij sommige pogingen om de openbare
school te bevoorrechten, moet men wel bijna aan kwaad opzet denken. Dingen die
niets met het onderwijs als zodanig te maken hebben als: vrij vervoer van en naar de
school, gratis melk en warme lunch, wil men alleen aan de leerlingen van de openbare
school geven. En in sommige staten gebeurt dat ook. Het fameuze
wetsontwerp-Barden ging zo ver, dat voor de berekening van de kosten de Katholieke
kinderen meegeteld werden, terwijl zij bij de verdeling werden buitengesloten! Door
de openlijke aanval van Kardinaal Spellman, ruim een jaar geleden, is dit wetsontwerp
wel de grond in geboord.
De Achilles-hiel van het hele Katholieke onderwijs in Amerika is, dat er voldoende
religieuze roepingen blijven bestaan, vooral onder de meisjes. Tot heden toe geeft
dit probleem nog geen bijzondere reden tot ongerustheid, al mogen wij bidden, dat
de kleine afname sinds de oorlog slechts van tijdelijke aard zal zijn. Waar er ieder
jaar zoveel jongens en meisjes aan een carrière in de wereld verzaken om alleen voor
God te gaan leven, daar is het Katholieke leven fundamenteel gezond. Want al heeft
het religieuze leven nog zoveel aantrekkelijke kanten, niemand gaat er toe over voor
zijn plezier!

Streven. Jaargang 4

369
De gemeenschappen, waarin de roepingen ontluiken, zijn de parochie, de school, het
gezin. Feitelijk zijn de afstanden tussen die drie in Amerika veel minder wijd dan in
de Oude Wereld. Men kan zeker niet zeggen, dat de Amerikaanse Katholieken zich
inkapselen of zich isoleren van de maatschappij, toch worden zij verbonden door
een familiegeest, die wij in onze 'oude' kerk node missen. In een samenleving, waar
standsverschillen zoveel minder tellen dan bij ons, is het feit, dat de kinderen in
dezelfde klas zitten, voldoende basis voor een vriendschappelijke omgang tussen de
ouders. De organisatie van het parochieleven is er misschien minder groots dan bij
ons, de liturgische beweging is er misschien dertig jaar ten achter, maar het meeleven
van de Katholieken met de kerk is er van een benijdenswaardige frisheid. Vooral
onder de mannen. Het komt misschien doordat de meesten zo nauw bij de stichting
van parochie en school betrokken zijn geweest, dat zij er zich ook later mee verbonden
blijven voelen. 'A Church of men'. Mannen, die niet alleen zijn, maar zich ook vóelen
als volwaardige leden van de kerk!
***
De Katholieke gemeenschap in de Verenigde Staten is nog lang niet volgroeid. Er
zijn nog te weinig intellectuelen, vooral onder de leken. Nog lang niet genoeg zijn
er, die in staat zijn zich een zelfstandige en verantwoorde mening te vormen in
wijsgerige en godsdienstige, in sociale en economische vraagstukken. Maar het zaad
ligt in de voren en het groeit. Wie op een door-de-weekse dag om twaalf uur in de
Saint Patrick of in het nieuwe Saint Paul's kerkje in Wallstreet binnenloopt, is
verwonderd op dat uur de kerk gevuld te vinden. Niet alleen jongens en meisjes, ook
arbeiders en deftige heren komen een deel van hun lunchuur aan de H. Mis besteden.
En altijd vindt men er enigen, die de hele ochtend met een nuchtere maag gewerkt
hebben, om de H. Communie te kunnen ontvangen.
De kerk mag van de Amerikaanse Katholieken nog veel verwachten.
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De Crisis van het christelijk Humanisme
Les raisins verts van P.H. Simon
door E.J. JANSEN S.J.
DE moderne literatuur staat in het teken van de oprechtheid en de bezinning aangaande
de grote levensvragen. Nooit is de mens zozeer zijn eigen vraagstuk geweest. De
voorgestelde oplossingen kunnen contradictorisch lijken, - ze monden uit in
opstandigheid of geloof, in wanhoop of overgave -, toch hebben ze dit gemeen dat
zij het resultaat zijn van een vurig en eerlijk zoeken en de uitdrukking van een diepe
ernst en een grote liefde voor de mensheid.
De hedendaagse katholieke romancier heeft evenmin het mysterie met een
onoprecht gebaar terzijde geschoven. Integendeel, juist omdat hij gelooft, wordt hij
des te scherper aangegrepen door de inwendige verscheurdheid van de wereld. Als
humanist, gedreven tot een zo diep mogelijke menselijke ontplooiïng, en als christen,
geleid door Gods sterke en barmhartige liefde, moet hij de moeilijke synthese
opbouwen, die eigenwaarde verzoent met nederigheid, zelfbewustzijn met
onderwerping, humanisme met christendom. Ook hij streeft naar een soliede basis,
naar een theoretisch en ook practisch aanvaardbare levenshouding. Zal een revolutie
in staat zijn het aanschijn der aarde te veranderen? Zal een ongebreidelde vrijheid
ons losmaken van het determinisme? Of moet men niet eerder trachten de eigen
kleinheid te ontstijgen door het geloof in Gods genade en de medewerking met Gods
liefde, het enige adequate middel voor het heil van het mensdom?
Dit is ook de vraag die Pierre-Henri Simon zich stelt en ons ter overweging voorlegt
in zijn jongste roman Les raisins verts1).
We zouden dit boek kunnen noemen: de diagnose van een stand. Inderdaad, de
oppositie tussen vader en zoon is niet eerst en vooral het conflict tussen twee
wereldbeschouwingen, die van de humanistisch-gevormde bourgeoisie en die van
het nieuwe wereldgeluk, beloofd door

1) Les raisins verts. Editions du Seuil, Paris 1950.
Pierre-Henri Simon was tot vóór een jaar professor in de Franse Literatuur aan de Gentse
Ecole des Hautes Etudes: nu bekleedt hij hetzelfde ambt aan de universiteit van Freiburg
(Zwitserland). Van hem verscheen reeds een eerste roman in 1946 L'affût en verschillende
kritische werken o.m. in 1949 L'homme en procès, een meesterlijke studie over Malraux,
Sartre, Camus en Saint-Exupéry. Voor de lezers van K.C.T.-Streven is hij geen onbekende.
Van 1948 tot 1950 schreef hij in dit tijdschrift zeer gewaardeerde studies over de Franse
literatuur.
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het communisme. De twee panelen van de roman, in vorm van dagboek gesteld, laten
ons doordringen in het leven van Gilbert d'Aurignac en Denis van Smeevorde. Waar
beiden het verval van de hedendaagse beschaving inzien en aanvoelen en verschillend
reageren, ieder volgens zijn opvoeding en leeftijd, de vader zich schikkend in een
met moeite opgebouwd inwendig evenwicht, de zoon onstuimig hunkerend naar een
meer rechtvaardige wereldorde, daar blijven zij toch één in hun diepste verlangens,
één in hun manier van denken, al willen zij het elkaar niet bekennen.
Het gaat niet zozeer om de vraag of men bij het omverwerpen van de oude idolen
niet tegelijk de echte waarden zal stukslaan. Evenmin of men bij het uitroeien van
de bourgeoisie ook het christendom zal raken. Het gaat veeleer over een
gewetensonderzoek en een zelfkritiek. Op het ogenblik dat de geschiedenis zich
ontwikkelt tot een nieuwe periode, verplicht ze ons na te denken over onze traditionele
levensphilosophie en over het al of niet aangepast zijn van onze cultuur. Moet ons
klassiek en zogenaamd christelijk humanisme niet herzien worden?
Dit thema vormt de ondergrond van deze roman, die ons het familiedrama vertelt
van een vijftal personen. De verschrikkelijke eenzaamheid van Gilbert d'Aurignac,
na de dood van zijn vrouw Irène en het vertrek van zijn twee kinderen, brengt hem
er toe het verhaal van zijn leven neer te schrijven, daar hij niet langer het alleen-zijn
met zijn verleden, zijn fouten, zijn wroeging en zijn lijden kan verdragen. Tijdens
de eerste wereldoorlog had Gilbert d'Aurignac, toen zijn vrouw met hun dochtertje
Annou te Chignac verbleven, stilaan liefde opgevat voor Laurence, de echtgenote
van zijn neef François van Smeevorde. Wanneer Gilbert op het punt staat aan die
valse verhouding een einde te maken door naar het front te vertrekken, deelt Laurence
hem mee dat zij een kind van hem verwacht. Het zal Denis zijn. 'Les pères ont mangé
des raisins verts, et les dents des enfants grincent'. Hier ligt de oorsprong van het
drama, dat vader en zoon zo pijnlijk tegenover elkaar zal stellen. Gilbert mist de
moed openlijk voor zijn vaderschap uit te komen, - zijn 'respectability' zou er door
in het gedrang komen -, maar des te schrikkelijker zal hij gefolterd worden door de
stille wraak van Denis. Wanneer hij hem, na de dood van zijn pleegvader, Paçois,
(Papa François), heeft opgenomen en zorgt voor zijn verdere opvoeding, wordt het
conflict steeds scherper. Hij weet dat Denis op de hoogte moet zijn, maar het fatale
zwijgen wordt nooit verbroken en is hem een voortdurende pijniging.
Is het dan te verwonderen dat vader en zoon meer en meer uit elkaar groeien? De
kloof wordt nog verbreed door de herinnering van Denis
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aan de onbaatzuchtige liefde van Paçois en door de aanblik van zijn moeder, die
vroegtijdig een arme oude vrouw is geworden, verlaten door iedereen en op weg
naar volkomen krankzinnigheid. De physische en morele ellende van Laurence is
voor haar zoon een prikkel om niet toe te geven aan de goedheid van 'l'Oncle Bert'
en hem meedogenloos te folteren, terwijl ze in Gilbert de meest knagende wroeging
wakker houdt.
Daarbij komt voor deze nog een nieuwe beproeving van de kant van zijn vrouw
Irène. Zij is de onbekommerde, sportieve, altijd jonge en bekoorlijke vrouw, die de
ogen sluit voor de moeilijkheden van het leven of ze ontwijkt: 'J'aime la vie, je déteste
le drame....' zegt zij (blz. 209). Niet het minste geestelijk contact tussen man en
vrouw; integendeel een geleidelijke vervreemding, bewust in de hand gewerkt door
Denis die haar uitnodigt op zijn jonge tochten, en die met zijn revolutionnaire
theorieën haar geloof aan het wankelen brengt. 'Tante Reine' is voor hem de frisse
aanlokkelijke vlinder die door het leven fladdert steeds even licht en zonder
problemen.
Voor 'l'Oncle' is die nieuwe verhouding, waarvan het opzettelijke hem niet ontgaat,
een voortdurende ergernis.
Eén voor één verliest hij al zijn geliefden: Laurence, Irène en ten slotte ook Annou,
zijn enige dochter. Zij wordt Dominicanes in het klooster te Montpellier. Weldra
voelt hij echter dat hij haar niet verloren heeft. Tot wie zou hij zich richten, in die
eenzame ogenblikken, wanneer het hem te machtig wordt? Wie zou hem kunnen
begrijpen zonder hem te veroordelen tenzij Annou.
Het is een bewijs van meer dan gewoon meesterschap deze verheven figuur zo
discreet en zo sober uit te beelden, terwijl het toch iedereen opvalt welk een
uitzonderlijke rol zij speelt in de harten van hare omgeving. Annou is de band die
heel de familie blijft samenhouden; er gaat van haar zulk een serene en diepe invloed
uit, dat zelfs de onstuimige Denis stil wordt in haar tegenwoordigheid en zijn houding
begint te vergelijken met haar levensvisie. En alvorens met zijn kameraden te
vertrekken voor de strijd tegen Franco, vanwaar hij niet levend zal terugkeren, kan
hij niet nalaten een afscheidsbezoek te brengen aan zijn zuster, om ten minste nog
eens de uitstraling te ondergaan van baar religieuze persoonlijkheid.
Zelfs haar moeder, die zo heftig gekant was tegen haar roeping en zo weinig in
staat om haar te begrijpen, zal na een pijnlijke scène met haar man, de vlucht nemen
om per auto Montpellier te bereiken. Op weg naar haar dochter komt zij ten gevolge
van een auto-ongeluk om het leven.
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Zo blijven allen, hoezeer ook van elkaar gescheiden, verenigd in de edele figuur van
Annou.
***
Het kan op het eerste gezicht vrij duidelijk lijken wat Pierre-Henri Simon bedoeld
heeft met zijn roman. We geven gaarne toe dat het meestal niet past te vragen naar
de intentie van een schrijver. De kunstenaar levert zijn werk zoals het in hem groeide.
Het heeft soms jaren geduurd voordat het rijp was, en wanneer het meesterwerk is
voltooid, wordt het overgeleverd aan de nieuwsgierige en vorsende blikken van lezers
of kunstliefhebbers. Gescheiden van de auteur zet het boek zijn eigen leven voort in
de lezers.
Maar wanneer het gaat over een onderwerp dat ons zo nauw aan het hart ligt, als
de waarde van het christelijk humanisme, en meer nog, van de gehele Westerse
beschaving die er door gevormd werd en eeuwenlang gevoed, kunnen we ons niet
weerhouden na te gaan uit welke inwendige problemen en uit welke dwingende
reflexies dit boek is gegroeid.
Niet zonder reden werd Les raisins verts bekroond met de 'Prix du Renouveau
Français, 1950', welke prijs toegekend wordt aan een werk dat de eigen franse
culturele waarden en traditie op schitterende wijze in het licht heeft gesteld.
En inderdaad, de hoofdfiguur Gilbert d'Aurignac is de klassiekgevormde franse
intellectueel, katholiek meer uit traditie dan uit overtuiging; eerst diplomaat, later
professor in de geschiedenis is hij een representatieve figuur van de ontwikkelde
Franse bourgeoisie.
Geleidelijk aan heeft hij zich een levensphilosophie opgebouwd, waardoor hij
gekomen is tot een inwendige rust en zelftevredenheid. Hij heeft zich kunnen
verzoenen met de algemeen heersende wanorde door een superieure en tevens
begrijpende houding. Wel wetend dat zijn humanisme geen heldhaftigheid is, gaat
hij er toch fier op, een edele en verheven levensvisie te bezitten, die hem gemaakt
heeft tot een 'honnête homme' en een 'humaniste chrétien'.
Deze synthese is gegroeid uit de dubbele crisis, teweeggebracht door het avontuur
met Laurence en zijn ervaringen uit de wereldoorlog2).
2) 'Oui, j'ai rapporté de la guerre une philosophie non pas originale et transcendante, mais ferme
et qui a suffi à me conduire. Elle est née d'un besoin profond d'organisation et d'harmonie,
qui tient sans doute, plus encore qu'à mon tempérament, à ma culture humaniste et à mon
éducation catholique. Besoin qui s'est exaspéré par le spectacle du désordre humain où je
fus roulé.
Le chaos nous enveloppe, mais l'ordre est possible: voilà d'où il faut toujours partir si l'on
prétend vivre moralement. Trop sceptique pour vouloir faire entrer tout le monde et tout
l'homme dans un système, je me suis rattaché modestement à quelques certitudes fragmentaires
qui, dans le cercle où j'étais destiné à vivre et à travailler, pouvaient faire de moi un créateur
d'ordre. Ces certitudes, je les ai découvertes le plus souvent à l'intersection de deux paysages
d'idées: le plan de la morale chrétienne, défini par le Décalogue et l'Evangile, et le plan de
la sagesse naturelle, telle que l'ont conçue, depuis les Grecs, les instituteurs laïques de l'Europe.
Mettons que je sois devenu ce que Denis appelait, avec un égal mépris un “honnête homme”
et un “humaniste chrétien”: c'est un état qui, je le sais, n'a rien de sublime, il nous expose à
acclimater trop doucement aux erreurs de la conscience sociale, aux injustices couvertes par
la loi ou par la coutume. Le saint, le briseur d'idoles, le révolutionnaire font plus grande
figure. Du moins, c'est quelque chose, là où nous sommes, de vivre raisonnablement, en nous
efforçant, devant chaque problème posé par l'existence, de choisir l'acte qui accroisse l'homme,
ou qui fasse les moindres dégâts en nous et autour de nous' (blz. 46-47).
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Iedere grote natie heeft op het ogenblik van haar hoogste culturele bloei, die bijna
steeds samengaat met haar politieke hegemonie -, een menselijk ideaal in het leven
geroepen, dat voor de nakomelingen eeuwen later nog een blijvende bron is van
inspiratie.
De 'akmè' van het oude Griekenland, het best samengevat in de drie onsterfelijke
namen van Perikles, Pheidias en Sophokles, schiep een ideaal dat physieke en morele
schoonheid verenigde, de 'kalos kagathos'. Het organisatorisch en militair genie van
de Romeinen wordt vereeuwigd in de figuur van Caesar. De 'caballero',
gesymboliseerd in 'El Cid Campeador', leeft nog altijd voort in de ziel van iedere
Spanjaard. Italië had zijn Lorenzo de Medici in de Renaissance en het Frankrijk van
Lodewijk XIV schiep het beeld van de 'gentilhomme' of de 'honnête homme', terwijl
de eeuw van Queen Victoria ons het Engels ideaal geeft van 'the gentleman'.
We zouden nog verder kunnen gaan en zien of de twee grootmogendheden van
de XXe eeuw ook reeds een type van hun eigen wereldbeschouwing naar voren
brachten. De Amerikaan, man van actie en gezond verstand, drukt zijn wezen
misschien het best uit in de woorden 'business' en 'efficiency'. En heeft men niet in
Sovjet-Rusland getracht een nieuw ideaal voor te stellen aan de arbeider: Stakhanov?
Het aristocratisch ideaal van de 'honnête homme', de evenwichtige, ontwikkelde,
fijne en welgemanierde man, die zich zonder schroom weet te bewegen in de salons,
die opvalt door zijn waardigheid, zijn elegantie en zijn 'savoir faire', beleefde zijn
hoogtepunt in de XVIIe eeuw. De eeuw van de Aufklärung vervangt 'le gentilhomme'
door 'le philosophe'. De XIXe eeuw huldigde de man van de wetenschap en geloofde
in de grote wet van de 'Vooruitgang'. Onze XXste eeuw lijkt ontredderd te zijn: we
kunnen het moeilijk eens worden over een algemeen-geldende karakteristiek.
Is het dan te verwonderen dat we teruggrijpen naar de grote synthese waaruit onze
cultuur ontstond: de wijsheid van de Grieken, ver-

Streven. Jaargang 4

375
diept en vergeestelijkt door de christelijke levensbeschouwing? Zo krijgt de poging
van Pierre-Henri Simon die het traditionele humanisme confronteert met de vragen
van de moderne mens haar ware betekenis.
Overtuigd van de intrinsieke waarden van het humanisme, onderzoekt Gilbert
d'Aurignac de nieuwe mogelijkheden van zijn hoog menselijk ideaal. Hij voelt aan
dat de grote verworvenheden van het verleden niet mogen worden prijsgegeven. Hij
wil de moeilijkheden, die de nieuwe historische toestanden hebben opgeworpen niet
ontwijken; en tegelijk ontkomt hij niet aan de indruk, als zou een wereld die hem
ontsnapt die oude waarden hebben voorbijgestreefd. Hij ziet duidelijk het verval van
zijn stand en begint te twijfelen aan de basis zelf van zijn levensphilosophie3).
Denis verwijt zijn vader diens gemis aan consequentie. Zelf communist uit reactie
tegen de onoprechtheid van zijn stand, uit verlangen naar eerlijkheid met zichzelf,
toont hij hoe contradictorisch de schijnbaar logische houding van zijn vader is:
'Oom Bert, zei hij mij, u is ten slotte maar een christen-humanist, d.w.z. iets
monsterachtigs, een levende contradictie. Als humanist plaatst gij de mens in het
centrum van de wereld, met zijn natuurlijke wijsheid, zijn instinctmatig streven naar
een aards geluk, zijn gezapig egoïsme. Als christen moet gij er echter plaatsen de
Christus, d.w.z. de dwaasheid van het kruis, de zucht naar lijden en zelfverloochening,
gedreven door de kwellende dorst naar het absolute en het eeuwige'4).
En toch moet ook Denis voor zichzelf bekennen, hoe hij met alle vezels van zijn
ziel verbonden is gebleven met de ideologie van zijn vader. Zijn overgave aan het
communisme kan niet volledig zijn: nu wel de daad in de partij; maar voor later wil
hij de vrijheid bewaren,

3) 'J'étais un bourgeois, quand s'ouvrait l'ère du socialisme; un Français, quand s'élevaient les
grands Empires entre lesquels il était visible que la France n'aurait bientôt que le choix d'une
vassalité. J'étais né chrétien quand les masses apostasiaient la croix, quand la plupart des
fidèles ne conservaient leur religion que comme un vêtement de cérémonie, ou comme une
tradition sentimentale. Et mon humanisme, cette synthèse de certitudes limitées, polies par
trente siècles de pensée et d'art, que valaitil dans un monde immensément découvert en
étendue et en profondeur?.... Et cependant, rien encore ne l'a remplacé, aucune idée
satisfaisante de l'homme et du monde, aucune philosophie qui fasse de l'ordre dans les
richesses chaotiques de la science et de la conscience modernes. J'ai intensément souffert
d'avoir à vivre avec une nature éprise d'harmonie et de stabilité dans une période de
désintégration des formes historiques et des catégories intellectuelles; j'ai traîné dans
l'écroulement d'une civilisation la nostalgie d'un monde solide....' (blz. 81-82).
4) 'Oncle Bert, me disait-il, vous n'êtes en somme qu'un humaniste chrétien, c'est-à-dire un
monstre, une contradiction vivante. Humaniste, vous mettez l'homme au centre du monde,
avec sa sagesse naturelle, son instinct du bonheur terrestre, son salutaire égoïsme; chrétien,
vous devez y mettre le Christ, c'est-à-dire la déraison de la Croix, le goût de la souffrance,
la destruction du moi par la soif maladive de l'absolu et de l'éternel' (blz. 89).
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want hij voorziet de nieuwe dictatuur, en daaraan wil hij zich niet onderwerpen. Te
zeer ook heeft hij geleden onder het onrecht dat Gilbert hem en zijn moeder heeft
aangedaan, te zeer haat hij de hypocrisie van vele katholieken, te pijnlijk is hem het
beeld voor ogen gebleven van Paçois, de man die bedrogen werd en de
bovenmenselijke moed bezat in stilte zijn lijden te verdragen, dan dat hij zou toegeven
aan de aantrekking van het katholicisme, al voelt hij zeer goed dat daar eigenlijk de
ware oplossing te vinden is. Niet het te rationeel geloof van zijn vader, dat nooit
schijnt in te grijpen in zijn diepste leven, en zeker niet het onberedeneerd aanvaarden
van 'Tante Reine', maar wel de klare houding van Annou trekt hem aan. Wanneer
het over dat punt tot een discussie komt in de familie, noteert Denis zeer juist: 'Ils
sont catholiques: Tante Reine par convenance et habitude; l'Oncle par traditions et
attitude, Annou en esprit en vérité' blz. 138).
Broer en zuster, hoezeer hun opvattingen ook uiteenlopen, blijven consequent met
zichzelf. Hun gesprekken zijn een ware toenadering. Zij beoordeelt hem niet, begrijpt
zijn opstandige houding en kan hem zelfs bewonderen. Ook hij wil zijn zuster niet
beoordelen en hij voelt eerbied voor haar, omdat zij zich volkomen geeft aan God.
Als Denis het huis ontvlucht, dan is het weliswaar om trouw te blijven aan zijn
kameraden, maar toch ook omdat hij vreest zijn houding te zullen opgeven, - het
lijden had allen sterk samengebracht, het vertrek van Annou, de dood van Tante
Reine -, en niet langer te kunnen weerstaan aan de verzoening. Het verbreken van
het pijnlijk stilzwijgen dat sinds jaren geheerst had tussen vader en zoon, zou geleid
hebben tot vergiffenis en geluk...., maar ook tot de capitulatie tegenover zichzelf en
het moeten aanvaarden van een burgerlijk bestaan dat hij veracht. Om te ontsnappen
aan die valse houding en tevens om zijn ideaal niet te verloochenen, besluit hij zijn
revolutionaire vrienden niet te verlaten. Hij vertrekt naar het rode leger, en na nog
even een bezoek te hebben gebracht aan Annou, wil ook hij zijn leven offeren voor
een schonere toekomst van de mensen. Zijn laatste woorden zijn dan ook voor haar,
die hem het best begreep en met wie hij zich één voelt. Zij verkozen beiden het offer
en de trouw, zij ontkwamen beiden aan het egoïsme, zij gaven beiden hun leven aan
hun ideaal:
'Annou, il m'a semble que j'ai compris ta noblesse; peutêtre aurais-tu
compris la mienne. Si séparés, toi et moi, et pourtant tellement de la même
race! Soeur et frère par la conscience d'un désordre, la violence d'un refus
et le choix des routes dures. Tristes l'un et l'autre, mais chacun voguant
sur un soleil....' (blz. 218).
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Na het vertrek van Annou en het ongeluk van Irène, en na het doodsbericht van
Denis, blijft Gilbert d'Aurignac alleen. Wat is zijn leven geweest? Een fiasco? En
waaraan ligt die mislukking? Dat is de laatste vraag die we nog wensen te
beantwoorden.
Les raisins verts is eerst en vooral een welwillende en tevens luciede diagnose
van de bourgeoisie. Zowel haar rijke hoedanigheden als haar schrijnende tekorten
komen scherp in het licht te staan. Een oplossing voor het probleem van haar
decadentie wordt niet aangegeven, wij weten echter waar wij ze zoeken moeten. In
de lijn van het leven van Annou, namelijk in het beleven van het Evangelie, het
afleggen van elke onoprechtheid en de strijd tegen de zonde.
Het zou overdreven zijn te beweren dat Gilbert d'Aurignac's ondergang eigenlijk
veroorzaakt werd door zijn humanistische levensopvatting. Toch mogen we zeggen
dat dit humanisme, hoe edel ook, te arm blijft en niet in staat is de mens te beveiligen
tegen de slagen van het leven. Zoals Gilbert d'Aurignac het opvat, is zijn humanisme
niet erg christelijk, maar veeleer een verzachte, meer menselijke bijna stoïcijnse
houding. Zijn philosophie, hoe eclectisch ook in zich opnemend de wijsheid van de
Grieken, de cultuur van het Westen en al het schone en verhevene dat door de mensen
in de geschiedenis werd gerealiseerd, blijft toch te rationalistisch en vooral te
conservatief, en stelt zich eigenlijk tevreden met een te gemakkelijke en te burgerlijke
levenswijze. Zijn moraal is vooral iets negatiefs: 'le fondement de ma morale étant
d'épargner aux autres la souffrance, je me croyais libre de mes actes quand j'avais
pris soin qu'ils ne fissent mal à personne' (blz. 29). Maar zeer spoedig ondervindt hij
dat die beginselen geen steek houden. Het smartelijk lijden veroorzaakt door zijn
zonde werd er de sterkste weerlegging van.
Wat Gilbert d'Aurignac onvoldoende begrepen heeft, is dat het in het conflict van
de moderne mens niet zozeer gaat om het prijsgeven van het humanisme ten voordele
van een nieuwe philosophie die de menselijke persoon geringschat, als wel om een
nieuwe verovering van binnenuit, waarbij de cultuurelementen hun onvergankelijke
waarde blijven bewaren. Annou drukt het zeer juist uit in de brief aan Denis die me
de sleutel lijkt te zijn van heel het boek:
'Wij haten beiden het kwaad, we hebben beiden een scherp en pijnlijk gevoel van
een bestaande wanorde, die niet hoefde te bestaan, en die dus kan en moet worden
opgeheven. Maar dat kwaad ligt volgens jou buiten ons, in de dingen en in de wetten,
in de hardvochtigheid van de maatschappij en in de sociale ongerechtigheden. Het
lichamelijk lijden, de physieke dood, de ellende van de grote massa's,

Streven. Jaargang 4

378
de uitbuiting van de zwakken, de schijnheilige tyrannie van de heersende klasse dat
noem jij het kwaad. En inderdaad, al die miseries bestaan en we moeten proberen er
een oplossing voor te vinden. Maar ik voor mij geloof niet dat we daar het wezen,
de bron en de oorzaken van het kwade moeten zoeken. De bron, de oorzaak van het
kwaad ligt in ons zelf, in onze wil, in onze ziel. Dat kwaad in mij zelf laat me niet
met rust; dat moet in de eerste plaats bestreden en overwonnen worden'5).
Alleen een inwendige vernieuwing zal in staat zijn onze wereld weer op te richten.
Tegenover twee houdingen voelde Gilbert d'Aurignac zichzelf niet opgewassen: die
van de heilige en die van de revolutionnair, en daarin moest hij het tekort erkennen
dat inhaerent was aan zijn humanisme. Het zijn juist de idalen die zijn twee kinderen
hebben gekozen. Denis werpt zich hals over kop in de Spaanse burgeroorlog, niet
enkel om te ontsnappen aan de beklemming, maar vooral om trouw te blijven aan
zijn ideaal: de wereld gelukkiger maken, door haar te verlossen van de tyrannie der
kapitalisten. Annou heeft het contemplatieve leven gekozen, niet omdat zij de wereld
wenst te verlaten uit gebrek aan moed, maar omdat zij haar leven wil opdragen aan
God en in de warme en zuivere liefde voor haar Schepper de mensheid op de meest
doeltreffende wijze wil dienen.
Men kan dus niet spreken van een vlucht. Het gebaar van Denis en Annou is geen
vlucht uit het leven; het is evenmin een negeren of verwerpen van het humanisme.
Het is het opnemen van het humanisme in een hogere waarde. Wanneer Gilbert
d'Aurignac alleen is achtergebleven na het vertrek van zijn beide kinderen en de dood
van Irène, dan wordt hij niet door de wanhoop gedreven heel zijn hart open te stellen
voor Annou, maar door het lijden en het gevoel dat zijn leven mislukt is, en tevens
door het klaren van een nieuwe dageraad. 'Nous sommes les enfants d'un soir triste,
schreef Annou aan Denis, mais nous portons une aube' blz. 166). De beproevingen
van zijn leven en vooral de lichtende houding van zijn dochter en ook van Denis, en
ten slotte de pijnlijke eenzaamheid hebben die fiere en edele man gebracht

5) 'Nous avons l'un et l'autre la haine du mal, le sentiment aigu et douloureux d'un désordre qui
existe, et qui pourrait ne pas exister, dont on peut et dont il faut sortir. Mais ce mal, tu le
mets hors de nous, dans les choses et dans les lois, dans les duretés du monde et dans les
iniquités sociales. La souffrance du corps, la mort physique, la misère des foules, l'exploitation
des faibles, la tyrannie hypocrite des puissants, voilà ce que tu appelles le mal. Et, sans doute,
il y a ces malheurs et il faut tâcher d'y porter remède. Mais je ne pense pas, moi, que ce soit
là, vraiment le mal dans son essence, le mal à sa source et dans ses causes: celui-ci, il est en
nous, dans notre volonté, dans notre âme. Et c'est celui dont la présence m'obsède, et qu'il
importe de refuser et de vaincre' (blz. 165-166).
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tot deze bekentenis: het waarachtig humanisme is niet het humanisme dat zichzelf
stelt als hoogste waarde, en ten gevolge daarvan fataal moet blijven steken in het
menselijk plan, maar een humanisme dat, gedragen door een hoger ideaal, niet
terugschrikt voor het offer en zich laat leiden door de genade. Het geloof en de liefde
zijn de toetsstenen van het humanisme.
Hierin ligt de grote verdienste van Pierre-Henri Simon dat hij een serene en
objectieve critiek heeft gegeven op het christelijk humanisme en vooral dat hij ons
verplicht heeft tot een ernstig gewetensonderzoek. Door zijn logisch doordenken,
zonder passie of vooringenomenheid, door zijn genuanceerde analyse en zijn
schitterende stijl blijft hij tevens behoren tot die pleiade van schrijvers, die op
uitnemende wijze het Franse klassieke genie in het licht hebben gesteld.
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De verteltechniek van Herodotus
door dr Arn. Witlox
IEDERE gymnasiast heeft ongetwijfeld de fijne humor gesavoureerd van Herodotus'
short-story in het 6e boek van zijn Historiae (cap. 126-131), waarin deze op
brillant-artistieke wijze ons verhaalt: 'hoe Hippoclides van Athene zijn huwelijkskans
verdanste'.
Naast moderne short-storytellers als een Edgar Ellan Poe, die door de publicatie
van zijn Berenice in 1835 de short-story in de moderne letterkunde introduceerde,
een Daudet, Dostojewski, Poesjkin, een R. Kipling, Theod. Storm, een Damon
Runyon, O'Henry of een Samuel Falkland - ik doe slechts een willekeurige greep neemt de antieke story-teller Herodotus een eervolle plaats in, want als verteller vindt
de 'pater historiae' in de antieke literatuur zijn evenknie niet.
Op grond van mijn Herodotusstudies meen ik te mogen concluderen, dat Herodotus'
verteltechniek berust op twee gewichtige fundamenten:
1. de cyclusgedachte: het geloof, dat het wereldgebeuren volgens een vaste
kringloop ( ύ λος) van óp- en néérgang wordt geleid door een 'Voorzienigheid' en
dat űβ ις, God-noch-gebod-ontziende-overmoed, altijd wordt gestraft;
2. het benutten van sprookjesmotieven en volksverhalen.
De cyclusgedachte voor een later essay reserverend, vraag ik nu speciale aandacht
voor de tweede pijler, waarop het gebouw van Herodotus' verteltechniek steunt. In
een zeer lezenswaard artikel, verschenen in de Classical Journal (XVIII pg. 210),
'Herodotus as a short-storyteller' schrijft Alfred W. Milden: 'the modern short-story
has been transformed from a spoken to a written type of litterature'.
Zeer terecht, immers de mooiste verhalen horen we, wanneer we ons oor te luisteren
leggen tegen de harteklop van de levende volkstaal.
De geniale storyteller Poesjkin vertelt in een brief aan zijn broer, hoe hij 's avonds
luisterde naar de volksverhalen, die zijn Nanja Arina Rodjonowna hem vertelde.
Hoe veel te meer geldt bovenstaande uitspraak mutatis mutandis voor de antieke
vertellingen, toen er - gelukkig - veel minder geschreven werd dan heden ten dage
en sprookjes, volksverhalen en sagen mondeling van vader op zoon overgingen?
In vele landen heeft men ten alle tijde rasvertellers gekend, schaap-
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herders, oude boeren, zeevaarders, enz., die de ongeschreven literatuur voor uitsterven
behoedden en een onuitwoestbaar leven schonken.
Zo zullen ook wel de Jonische zeevaarders, wanneer ze, door windstilte gedwongen,
dagen lang stil lagen of het op kalme bries voortzeilende schip bijna zijn eigen weg
wel vond, elkaar de tijd hebben gekort met verhalen. - In dit verband mag ik misschien
wel wijzen op de moderne verklaring van поλύαινоς, het Homerische epitheton ornans
van de antieke Sinbad Odysseus: 'de man met de vele verhalen'.
Bovendien had men in Jonië vaste verzamelpunten λέσχαι genaamd, waar men de
tijd met vertellen zocht te doden, waar geregeld vertellers optraden om het
lanterfanterende publiek te amuseren. Het dolce-farniente-principe van de kinderen
van het zonnige Zuiden werkte dit gebruik sterk in de hand. Derhalve leefde Herodotus
door deze rijkdom aan verhalen in 'het land van Belofte', waartoe we met een gerust
geweten ook Halicarnassus mogen rekenen, de half-Dorische, half-Jonische
geboortestad van Herodotus. Bovendien leefde Herodotus na zijn verbanning geruime
tijd op het Jonische eiland Samos.
Recapitulerend kunnen we dus vaststellen, dat in Jonië de vertelkunst in hoge mate
werd gecultiveerd, waarbij India en Egypte bevruchtend hebben gewerkt.
Toch moeten we ons er voor hoeden deze bevruchting te overschatten, want het
sprookje en het volksverhaal zijn internationaal; talloze vrijwel gelijkluidende en
onderling overeenstemmende sprookjes en volksverhalen vinden we in
vér-uiteenliggende delen der aarde. Reintje de Vos is bij de Zoeloes bekend, Kaffers,
Samojeden en Kalmukken genieten van de streken van een type als Tijl Uilenspiegel
al evenzeer als wij en de Vlamingen.
Hoe heeft nu Herodotus zijn grote kennis van sprookjes en volksverhalen benut bij
de compositie van zijn vertellingen?
Nu eens vertelt hij in extenso een gans volksverhaal, zoals b.v. dat van de
Egyptische meesterdief, dan weer weeft hij op artistieke wijze sprookjesmotieven
in een historisch stramien.
Men beweert wel eens, dat een sprookje slechts in een onbepaalde streek en tijd
kan spelen: 'er leefde eens in een ver land', maar Herodotus bewijst ons, dat men
sprookjes kan localiseren en aan een historische figuur kan binden, zonder dat de
bekoring van het sprookje teloor gaat.
Polycrates b.v., de sprookjeskoning, is een mysterieuze dubbelganger van
Polycrates, de historische tyrannos van Samos. Maar we kunnen Herodotus als het
ware op heterdaad betrappen en zijn verteltechniek
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tot op het been onbarmhartig ontleden bij zijn behandeling van de figuur van
Hippoclides van Athene!
We bezitten namelijk het sprookje, of - beter gezegd - de fabel, die ongetwijfeld
heeft gediend tot het patroon, waarop de figuur van de trotse Hippoclides is
geborduurd; het is een Indische fabel, vertaald door T.W. Rhys-David in 'Bhuddist
Birth-stories', deel I pg. 291 sq.
Naast het verhaal van Herodotus, in het Nederlands vertaald - hier en daar besnoeid
- heb ik de Indische fabel uit het Engels vertaald in haar geheel laten afdrukken,
opdat de lezer zelf zich een objectief oordeel kan vormen. Vooraf een korte inleiding.
Ten Westen van Corinthe lag een stad-staatje, de Dorische nederzetting Sicyon,
genoemd naar de komkommers (σι ύα), die er overvloedig gekweekt werden. Het
was een typisch-Grieks stadje in een niet al te vruchtbare vlakte, een kleine
ongeordende verzameling van lage huizen, met een of twee tempels wellicht en een
niet te groot paleis.
In dit paleis resideerde (van ± 600-570 v. Chr.) de tyrannos Clisthenes, die Sicyon
tot grote bloei bracht door de industrie (schoen- en aardewerk) sterk te bevorderen.
Aan het hof van deze Clisthenes speelt nu het volgende verhaal met een motief,
dat we in talloze sprookjes en in het oude Griekse epos zo dikwijls terugvinden: een
beeldschone prinses, naar wier hand de edelsten in den lande en uit den vreemde
komen dingen.
Het was een oude (Homerische) zede, dat de huwelijkscandidaten geruimen tijd
toefden in de woning van de omworven prinses en door de vader gastvrij onthaald
werden, totdat hij zijn keuze had bepaald.
Zo riep ook Clisthenes in ons verhaal - dat een van de meest Homerische verhalen
van Herodotus is - toen zijn dochter de huwbare leeftijd had bereikt, de edelste
jongelingen uit Hellas, Z.-Italië en Sicilië naar zijn hof. Maar.... luisteren we nu naar
Herodotus zelf:
'Clisthenes, de zoon van Aristonymus, kreeg een dochter, die Agariste heette. Hij
wilde haar, nadat hij de beste van alle Grieken had uitgezocht, aan deze uitverkorene
tot vrouw geven.
Toen nu Olympische spelen plaats vonden, liet Clisthenes door een heraut
afkondigen, dat, wie der Grieken zich zelf waardig achtte Clisthenes' schoonzoon te
worden, op de zestigste dag nadien - of ook vroeger - in Sicyon werd verwacht, daar
Clisthenes de dag van de bruiloft zou vaststellen binnen een jaar na datum. Toen
stroomden alle Grieken, die trots waren op zich zelf en hun vaderstad, voortdurend
toe om te dingen naar de hand van de prinses....
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Toen al deze candidaten op de voorgeschreven datum waren aangekomen, informeerde
Clisthenes allereerst naar ieders vaderstad en afkomst en hield hen daarna een jaar
bij zich, terwijl hij hen toetste op hun mannelijke deugden, temperament, beschaving
en karakter.
Ook toetste hij hen, terwijl hij hen buiten de stad voerde naar de sportterreinen voorzover het de jongeren betrof - maar voornamelijk aan zijn gastvrije tafel; want
zolang als hij hen bij zich hield, deed hij zijn uiterste best en regaleerde hen met
grandezza!
En het meest van alle candidaten, dunkt me, vielen bij hem in de smaak, zij, die
uit Athene waren gekomen, en van dezen genoot weer de voorkeur Hippoclides, de
zoon van Tisander én om zijn mannelijkheid én omdat sinds overoude tijden zijn
familie verwant was aan het regerende vorstenhuis in Corinthe.
Toen dan de beslissende dag was aangebroken van het verlovingsfeest en de
uitspraak van Clisthenes zelf, wie hij onder allen uitverkoor, onthaalde hij de
huwelijkscandidaten zelf en alle Sicyoniërs.
Toen men de maaltijd had beëindigd en de tafel was afgeruimd, hielden de
candidaten een wedstrijd in muziek en voordrachten om het gezelschap te amuseren.
Terwijl de fuif de late uren naderde, stelde Hippoclides alle andere mededingers
volkomen in de schaduw, tot hij plotseling de fluitist verzocht een danswijsje te
spelen op de fluit en toen de fluitspeler aan het verzoek gevolg gaf, begon hij te
dansen!
En misschien had hij zelf buitengewoon veel plezier in zijn dansen, maar Clisthenes,
die het gehele geval gadesloeg, keek bedenkelijk. Na een tijdje beval Hippoclides
een tafel binnen te brengen en toen de tafel binnen was gebracht, danste hij hierop
eerst Lacoonse dansfiguren en daarna nog Attische en in de derde plaats ging hij op
zijn hoofd staan en gesticuleerde met zijn benen! En ofschoon Clisthenes, toen
Hippoclides voor de eerste en tweede keer danste, het idee verfoeide, dat deze zijn
schoonzoon nog zou worden - wegens zijn dans en schaamteloosheid - wist hij zich
te beheersen, daar hij niet tegen hem wilde losbarsten; maar toen hij hem met zijn
benen zag gesticuleren, kon hij zich niet langer inhouden, maar riep: 'Zoon van
Tisander, (je danst wel mooi, maar) je hebt je huwelijk verdanst!' Waarop Hippoclides
antwoordde: 'Dat kan Hippoclides niks bommen!'
Sinds die tijd is dit een spreekwoordelijke uitdrukking gebleven.
Nadat Clisthenes om stilte had verzocht, sprak hij de volgende woorden tot zijn
gasten: 'Mijne Heren, wervers om de hand van mijn dochter, ik prijs U allen zeer en
ik zou U allen gaarne terwille zijn door niemand af te wijzen. Maar - het is immers
niet mogelijk over één meisje besluitend het allen naar de zin te maken - ik verloof
nu
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mijn dochter Agariste met Alcmeon's zoon Megacles volgens de wetten der Atheners'.
Zó verspeelde Hippoclides zijn huwelijkskans en kreeg Megacles de schone prinses
Agariste tot vrouw.
En nu volgt hier de Indische fabel:
Lang geleden, in de eerste tijd dat de wereld bestond, kozen de viervoeters de
Leeuw tot hun koning, de vissen de Leviathan en de vogels de Gouden Gans.
Nu had de koninklijke Gouden Gans een dochter, een jonge gans, zeer mooi om
te zien; en hij liet haar een echtgenoot kiezen.
En zij koos degene die haar 't meest aanstond. Want toen de koning haar het recht
van de keuze had geschonken, riep hij alle vogels van de Himalayastreek te samen.
En hele zwermen van ganzen en pauwen en andere vogels van verschillende soorten
kwamen bijeen op een grote vlakke rots.
De koning liet zijn dochter roepen zeggende: 'Kom en kies de bruidegom die je 't
meest bevalt'.
Toen zij nu de verzameling der vogels overschouwde, viel haar oog op de pauw
met zijn hals schitterend als edelstenen en zijn veelkleurige staart; en zij deed haar
keus met deze woorden: 'Laat deze mijn bruidegom zijn'.
Toen trad heel de vergadering van vogels op de pauw toe en sprak: 'Vriend Pauw,
de dochter van de koning, die haar echtgenoot moest kiezen onder zovele vogels,
heeft haar keuze gevestigd op u!'
'Tot nu toe hebt gij mijn grootheid nog niet kunnen zien', zei de pauw zo overvol
van verrukking, dat hij in strijd met alle zedigheid zijn vleugels begon uit te slaan
en te dansen te midden van de grote vergadering. En onder 't dansen stelde hij zich
aan aller blikken bloot.
De koninklijke Gouden Gans was geërgerd. En hij zei: 'Deze knaap heeft noch
bescheidenheid in zijn hart noch fatsoen in zijn manieren! Ik geef hem mijn dochter
niet. Hij heeft alle schaamtegevoel verloren!' Toen sprak hij zodat heel de vergadering
het hoorde: 'Aangenaam is je stem, schitterend is je rug, en prachtig als opaal is de
kleur van je hals, de veren van je staart hebben ongeveer de lengte van een vadem,
maar aan zulk een danser, mijnheer, kan ik mijn dochter niet geven!'
En te midden van al de vergaderden schonk de koning zijn dochter aan een jonge
gans, zijn neef; en de pauw stond beschaamd1) omdat

1) Hippoclides schaamde zich niet, integendeel, maar deze houding is typerend voor een Athener
uit de hogere en intellectuele kringen, met hun minachting voor het huwelijk en de 'devaluatie'
van de vrouw - waarover ik in het Decembernummer van 1949 uitvoerig heb gehandeld - al
was die misschien tijdens Herodotus' verblijf in Athene nog niet zo groot als in latere tijd.
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hij het mooie gansje niet kreeg, en hij steeg recht omhoog van de plek en vloog weg.
Maar de koning van de Gouden Ganzen keerde terug naar de plaats waar hij
woonde.
Het is onmogelijk deze Indische fabel, die alle kentekenen draagt van primitiefheid,
te dateren. Weliswaar heeft deze fabel een lange weg afgelegd, voordat ze werd
verwerkt in de Hippoclideslogos, maar de frivoliteit en de trots van de pauw is door
Herodotus' geniale vertelkunst op markante wijze overgegaan in de figuur van
Hippoclides, en de charmante passage bij Herodotus ademt nagenoeg dezelfde sfeer
als die van de Indische fabel.
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De menselijke factor in het Amerikaanse bedrijfsleven
door dr Ch. Mertens de Wilmars
PSYCHOLOGIE mag waarschijnlijk beschouwd worden als de bestudering van de
menselijke gedragingen en van de begeleidende geestes-processen. 'Wat voor soort
psycholoog iemand ook is, steeds bestudeert hij de menselijke gedragingen (human
behavior)' zegt Professor Bartlett. Deze wetenschap handelt niet alleen over één
individu op zich zelf, maar ook over individuen in een groep, en groepen van
individuen.
De bepaling van industriële psychologie is dus: 'De studie van mensen die werken,
en bij hun werk'. Ze onderzoekt de gedragingen, en geestesprocessen van werkende
mensen en ook hun betrekkingen, hun wisselwerking met het physisch en sociaal
milieu. Industriële psychologie bestudeert gedragingen, physische, verstandelijke en
temperament-kenmerken, houdingen en gevoelens; ze tracht dit alles op te sporen
en er de waarde van te bepalen; ze beschouwt ook, welke veranderingen optreden
onder verschillende physische en sociale invloeden; ten slotte tracht ze het individu
aan zijn omgeving aan te passen, en zulks veronderstelt de kennis van die omgeving.
We vinden dus een breed werkterrein en een grote verscheidenheid van
onderwerpen: selectie en tewerkstelling, overplaatsing en promotie, taakanalyse en
evaluatie, 'merit ratings' (meting van de praestaties), vraagstukken omtrent het
voorkomen van ongevallen, vermoeidheid, eentonigheid van het werk,
arbeidsvoorwaarden, bewegings- en tijdstudies, menselijke betrekkingen binnen het
bedrijf, verklaringen van 'attitudes', bestudering van maatschappelijke structuren,
enz.
Industriële psychologie, is bijgevolg een toegepaste wetenschap, die 'eerder
georiënteerd is op het vinden van practische oplossingen in de problemen van het
menselijke handelen (human behavior) dan op het verklaren ervan in termen van
oorzaak en gevolg' voegt Professor Bartlett er aan toe. Ze is een kunst zoals de
geneeskunde, ze heeft haar eigen werkwijzen en steunt op bevindingen van
verschillende andere wetenschappen, zoals natuurkunde, physiologie, algemene
psychologie, sociologie, anthropologie en nog andere. Deze wetenschappen zijn
nauw met elkaar verbonden; er is onder hen een onvermijdelijke wisselwerking van
interesse-sferen, vraagstukken en navorsingsobjecten. Het
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is dan ook geen wonder, dat we een groot aantal scholen en organismen aantreffen
die de industriële psychologie beoefenen onder verscheidene benamingen, zoals:
'Personnel Management, Personnel Administration, Human Relations within Industry,
Social Anthropology, Industrial Sociology, Industrial Psychiatry' en 'Human
Engineering'.
Al deze wetenschappelijke richtingen staan in verband met een reeks vraagstukken,
waarvan sommige van de industriële psychologie afhangen of op één aspect van deze
wetenschap de nadruk leggen.
Het samenwerken van deze verschillende wetenschappelijke vakken treft men
vooral aan in Amerika en dit feit mag beschouwd worden als het eerste kenmerk van
de Amerikaanse industriële psychologie. Veel navorsingen worden daar geleid niet
alleen door psychologen maar door een gemengde staf; een aantal zeer uiteenlopende
scholen voor hoger onderwijs verrichten onderzoekingen en geven lessen in dit vak
en van de meeste hogeschool-studenten, in welk vak zij zich ook specialiseren, wordt
vereist dat ze ten minste één leergang in psychologie volgen. Ook wordt aan de
'graduates' in handelswetenschappen, recht, sociologie, economie, enz. alsmede aan
ingenieurs de gelegenheid gegeven zich in een of meer vakken van de industriële
psychologie te bekwamen. Naast dit grondig verschil, bestaan er nog enkele kleinere
verschilpunten tussen de Amerikaanse en de Belgische industriële psychologie: het
aantal (proportioneel gesproken natuurlijk) en de verscheidenheid der onderzoekingen,
alsook van de leergangen hierover en de meer talrijke practische toepassingen in de
nijverheid. Het is slechts een verschil in graad en kleiner dan men zou verwachten.
Het spreekt van zelf dat wij de Amerikanen op hun weg volgen en daarom is het
niet zozeer een kwestie van de verschillen aan te wijzen als wel de tendenzen van
de hedendaagse industriële psychologie te begrijpen, en vooral het 'waarom' van die
ontwikkeling, zodat we hun methoden kunnen overnemen en de begane fouten
vermijden. De enige wijze om te verklaren waarom de industriële psychologie in
Amerika een bepaalde weg is opgegaan, bestaat hierin, dat wij sommige kenmerken
opsporen van het Amerikaanse volk als dusdanig en aan de hand daarvan de
historische ontwikkeling van die wetenschap nagaan. Men is doorgaans te licht
geneigd te vergeten, dat nog geen twee eeuwen geleden de Verenigde Staten een
onsamenhangend en ongeordend geheel van staten waren, economisch onzeker en
politiek machteloos. Toen in 1797 John Adams, de zoon van de President, als
Amerikaans minister naar Berlijn gestuurd werd, weigerde aan de grens de
douanebeambte hem binnen te laten omdat hij nooit van de U.S.A. had gehoord.
Europa heeft 7 tot 8 eeuwen gehad om zich te organiseren,
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een traditie en een cultuur te ontwikkelen, een algemeen aanvaard waardenstelsel te
vinden en een ordelijke sociale structuur op te bouwen. In Amerika ging alles vlug,
zeer vlug, en dat was onvermijdelijk. In 1804 stichtte John Kenzie aan de oevers van
het Michigan-meer een nederzetting die hij Chicago noemde; deze stad is nu een van
de grootste van heel de wereld. Dit groeiproces was niet alleen veel sneller dan in
welk ander land ook, maar tevens veel moeilijker, omdat men te doen had met mensen
van totaal verschillende afkomst en rassen. Om een verenigde natie te worden moest
Amerika, en moet Amerika ook nu nog, een geweldig maatschappelijk probleem
doorworstelen. Doch er is nog meer. De meeste immigranten in de V.S. hadden hun
eigen land verlaten omdat ze beroofd waren van hun bezittingen, vervolgd,
maatschappelijk verworpen of economisch zwak, mensen die teleurgesteld waren
over hun eigen land, verbitterd en met een labiel stelsel van levenswaarden; daarom
ook met een innerlijk gevoel van onveiligheid, aggressief en alles verwerpend wat
uit de Oude Wereld kwam. Men vindt zelden een Amerikaan die op de hoogte is van
de Europese literatuur. Daar ze meestal uit minderheden afkomstig waren, hadden
ze schrik voor de te grote macht van de meerderheid, ze verfoeiden de sociale
standenstructuur en waren vijanden van centralisatie en macht van de Staat. Ze wilden
een land waar individuele vrijheid heerste, democratie en sociale onafhankelijkheid.
Ze voelden de noodzaak versmolten te worden en ingeschakeld in één grote natie;
zij zochten een weg naar gemeenschappelijk leven en werk. Studies over menselijke
verhoudingen waren daarom dringend nodig. De Amerikanen interesseren zich
omtrent hun eigen psychologie en die van anderen, ze trachten de psychologie van
anderen langs hun eigen psychologische instelling te begrijpen; de theorieën van
Rank, de 'non directive therapy' van Rogers zijn daarvan voorbeelden. Amerika was
een natie van jonge mensen en bleef het tot zeer kort geleden. Ieder jaar nam de
bevolking toe door golven van jonge immigranten; de getalsterkte van oudere mensen
bleef in verhouding gering. Oudere mensen zijn voor de doorsnee-Amerikaan niet
in tel, de jeugd daarentegen staat in het brandpunt van de belangstelling. De jeugd
gaat voorop. Het is symptomatisch dat ik in een autobus een man van 50 jaar zijn
zitplaats zag afstaan aan een jongen van 10. 'Hier is' zegt Walther George, 'een
bevoorrecht land, dat gezien zijn rijkdom een kans kan bieden aan elke jonge man'.
De bezoeker die de V.S. binnenkomt ziet jonge, vooruitstrevende, werklustige mensen,
die gaarne groepsgewijze handelen en dikwijls kinderlijk en lichtgelovig zijn....
Tenslotte is Amerika een land van voorspoedige zakenlieden. Con-
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currentie is de regel. Het is er moeilijk zich een goed bestaan te verschaffen maar
het is steeds mogelijk er fortuin te maken. Als voorspoedige 'selfmade men' zijn ze
liefhebbers van 'efficiency', van nieuwe en vooruitstrevende gedachten. De normale
Amerikaan kent een absolute en positieve waarde toe aan de techniek. 'Het ware
wenselijk, dat ze minder hielden van het reële en meer van het ideële' betreurde
Dickens. Ze houden ook van kwantiteit. 'Kwantiteit is in Amerika geen feit, maar
een waarde', zegt Müller-Freienfels. Zulks verklaart hun geloof in de wetenschap,
hun voorliefde voor alles wat het menselijk handelen meer doelmatig kan maken, en
hun overtuiging dat de wetenschap der statistiek de sleutel is voor alle vraagstukken.
Laat ons nu de gevolgen van deze karaktertrekken op de ontwikkeling van de
Amerikaanse industriële psychologie bekijken. Wij weten dat de wetenschappelijke
productie van een land een scherm is waarop de culturele kenmerken als het ware
geprojecteerd worden.
We hebben gezien dat maatschappelijke desorganisatie een algemeen gevaar was
in Amerika, dat anomie - om de terminologie van Durkheim te gebruiken - een veel
voorkomende ziekte was in het Amerikaanse gemeenschapsleven, dat in Amerika
de behoefte aan sociale en psychologische studies diep gevoeld werd.
De spanning tussen syndicaten en bedrijfsleiders, het rassenonderscheid, de
vervolging van minderheidsgroepen zoals Indianen en Japanners, inbraken en
moorden, de toepassing van het 'point 4 program' bij achterlijke volkeren, de
geweldige groei van de industriële productie, en nog vele andere sociale toestanden:
dit alles gaf aanleiding tot moeilijk oplosbare problemen en was voor Amerika reden
genoeg om belang te stellen in sociale wetenschappen. Het lezen van een boek als:
The Human Problems of an Industrial Civilization van wijlen Elton Mayo, Professor
of Industrial Research aan de Graduate School of Business Administration te Harvard,
is de beste manier om zich een denkbeeld te vormen over de bezorgdheid die heerste
in wetenschappelijke milieus en de verwachtingen die er gekoesterd werden omtrent
sociale studies. Hun belangstelling voor sociale wetenschappen, en vooral voor de
zogenaamde 'human relations' is opvallend, alsook hun verlangen om de psychologie
en de sociologie te maken tot iets practisch, tot iets dat voor onze tijd nuttig is. Een
goed voorbeeld van deze mentaliteit is het 'Pragmatism' van William James, wiens
invloed in de U.S.A. zeer groot was. Munsterberg, die als de eerste industriële
psycholoog mag worden beschouwd, volgde in 1910 James op in Harvard; in zijn
werk treffen we hetzelfde streven aan, o.a. in zijn boek: Psychology and Efficiency
dat in 1913 verscheen. Ook op

Streven. Jaargang 4

390
andere gebieden ontdekken wij diezelfde houding en opvatting, die belangstelling
voor sociale studies en dat verlangen om practisch te verwezenlijken methoden te
vinden. Op het gebied van de psychologie denken we aan de theorieën van Kurt
Lewin en aan het werk dat thans verricht wordt in de universiteit te Michigan door
de 'research center for group dynamics', die hun bevindingen o.m. publiceren in hun
tijdschrift Human Relations. Voor de anthropologie vinden we de theorie van Ruth
Benedict die zij uitwerkte in haar boek: Patterns of Culture; zij beweert dat psychische
stoornissen, neurosen en psychosen het gevolg zijn van mislukkingen van het individu
om sociaal aanvaarde normen in zijn zelfontwikkeling te verwerken. In de psychiatrie
hebben we de studies van Sullivan, die de psychiatrie bepaalt als 'the study of
interpersonal relations....'.
Beschouwen we nu de toestand aan enkele Amerikaanse universiteiten dan zullen
we duidelijker inzien hoe de sociale wetenschappen daar binnendrongen en in het
brandpunt staan van de belangstelling.
In Harvard kennen we de 'School of business administration' waar een groot aantal
leergangen, seminaries, en onderzoekingen zich bezig houden met de vraagstukken
over 'human relations within industries'. Tot de leraren behoort Roethlisberger,
schrijver van een studie naar aanleiding van een onderzoek rond 1927 ingesteld bij
de Western Electric Company; dit is niet alleen de eerste breed opgevatte studie op
het gebied van de toegepaste 'human relations' maar mag ook als de brug worden
beschouwd tussen de traditionele industriële psychologie en de hedendaagse stroming.
De aanleiding tot die studie was een poging om de uitwerking van de verlichting en
van andere physische factoren op de arbeiders vast te stellen; na jarenlang die factoren
ononderbroken bestudeerd te hebben, kwam men tot het verrassend besluit dat de
opbrengst voortdurend steeg, onafhankelijk van de afwisseling in de materiële
arbeidsvoorwaarden. Slechts één groep van invloeden was constant gebleven en
moest als oorzaak worden beschouwd van de progressieve stijging van de productie;
deze invloeden waren van psychologische en sociologische aard, zoals betere
motivering, meer zelfvertrouwen, een betere ploeggeest bij deze arbeiders die een
centrum van belangstelling waren geworden, en een meer democratisch toezicht.
Men begreep dat zuiver physische factoren van secundair belang waren en dat deze
de weg moesten ruimen voor de studie van meer psychologische en sociologische
factoren. Dat was een keerpunt in de geschiedenis van de industriële psychologie,
een keerpunt waarvan de gevolgen zich nu pas doen gevoelen.
In Harvard bestaat ook het 'College' dat een drietal afdelingen telt:
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één voor klinische psychologie onder leiding van Harry Murray, één voor sociale
relaties en een derde voor sociale anthropologie: een voorbeeld van samenwerking
tussen verschillende wetenschappelijke takken zoals men er in de U.S.A. veel ontmoet.
Het doel ervan is onderzoek, scholing van 'graduates' en consultatiewerk op het
gebied van 'human relations'. Verbonden met de universiteit bestaat er nog de 'School
of Public Health' die zich vooral bezig houdt met preventieve psychiatrie en een deel
van haar tijd besteedt aan de studie van een hele gemeenschap vanuit sociaal,
psychologisch en psychiatrisch standpunt.
Om een tweede voorbeeld aan te halen: aan de universiteit van Michigan te
Ann-Arbor werd onze aandacht hoofdzakelijk getroffen door het 'Institute for Social
Research' dat onafhankelijk is van de faculteiten voor sociologie en psychologie,
maar toch studenten van deze verschillende scholen groepeert. Hun 'Survey Research
Center' leidt over heel het land peilingen van 'attitudes'; en hun 'Research Center for
Group Dynamics' is samen met het gelijksoortige organisme 'The Tavistock Clinic'
te London, de toonaangevende school op het gebied van 'human relations'. Ieder jaar
- en zulks is buitengewoon typisch voor de huidige stand van zaken in de V.S. - richt
dit instituut een zomerseminarie in om aan groepen bedrijfsleiders of industriëlen de
grondbeginselen bij te brengen van menselijke verhoudingen, trainingsmethodes,
methodes voor zelfanalyse, voor het begrijpen van anderen enz..... Daar komt ook
de belangstelling van de industrie voor het vak 'human relations' aan de dag en het
verlangen om van de psychologie iets renderends te maken.
Aan de Cornell-universiteit, om nog een voorbeeld te geven, werd een breed
opgezette studie geleid door Professor Leighton in Digby, Canada. Het doel is, de
invloed na te gaan van sommige sociale factoren op psychische stoornissen. Een
ander studiecentrum is de 'Elmira Community Survey' welke werkt met een budget
van 100.000 dollars, vanwege de Rockefeller fundatie, aan een breed onderzoek naar
de betrekkingen tussen verschillende groepen onderling in één zelfde stad, in casu
Elmira. Verder beschikt het departement voor kinderontwikkeling en
familieverhoudingen over een budget van 200.000 dollars om een 3 jaren-programma
uit te werken, waarbij het de vraag wil beantwoorden: 'Welke zijn de voorwaarden
betreffende de persoonlijke kwaliteiten en de groepsverhoudingen, die het de mensen
gemakkelijk maken, op een constructieve wijze samen te werken?' Een heel aantal
projecten wordt uitgewerkt door de: 'Industrial and Labor Relations School'; een
onderzoek is volop aan de gang in het bedrijf van Remington Rand met het doel
'....inzicht te ver-
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krijgen in sommige menselijke problemen die samenhangen met de structuur en het
optreden van de vakverenigingen'. Nog een andere studie maakt deel uit van een
voor de hele natie bedoeld onderzoekingsprogramma, geleid door de 'American
Hospital Association', ten einde inzicht te verkrijgen in de sociale structuur en de
vraagstukken omtrent 'human relations' in de ziekenhuizen. Het practische doel van
deze opzet is het opstellen van opleidingsprogramma's voor ziekenhuispersoneel.
'Human Relations within Industry' heeft zijn voornaamste toepassing gevonden in
de bestudering van de verhoudingen tussen syndicaten en bedrijfsleiding. Sedert de
oorlog hebben 19 universiteiten scholen geopend voor de studie van industriële
betrekkingen. Een nieuw tijdschrift zag het licht, Industrial and Labor Relations
Review, en in 1947 werd de 'Industrial Relations Association' gesticht. Men staat
verbaasd bij het beschouwen van het reusachtige aantal navorsingen die op dat gebied
tegenwoordig aan de gang zijn; een beknopt overzicht ervan werd uitgegeven in het
tijdschrift Personnel, Mei en Juni 1950. Vele wegen liggen in de Amerikaanse
nijverheid tegenwoordig open voor jongelieden die flink geschoold zijn in syndicale
wetten en industriële psychologie en het aantal studenten dat zulk een opleiding kiest,
is in de laatste jaren geweldig gestegen.
Daarbij is de personeel-quotiënt geklommen van 0,25 in 1930 tot 0,80 in 1947,
dit wil zeggen dat het aantal van de employé's, die zich bezighouden met
personeel-kwesties, in de hedendaagse nijverheid meer dan 3 maal zo groot is als 20
jaar geleden, zo lezen we in een artikel van D, Yoder. De industriële psychologie
heeft haar gebied verruimd; de sterkste nadruk wordt tegenwoordig gelegd op
problemen van sociale psychologie of van de menselijke verhoudingen binnen de
industrie. De door de studie van de Western Electric Company gegeven vingerwijzing
werd inderdaad gevolgd. Het laatst verschenen handboek voor dit vak is geschreven
door Blum, Industrial Psychology and its Social Foundation. Deze titel reeds is
kenschetsend.
We hebben tot hiertoe getracht de groei en enkele karakteristieken van de Amerikaanse
industriële psychologie uit te leggen. We hebben getoond hoe die wetenschap in
onze dagen met een groot aantal andere takken van wetenschap ineengevlochten is.
We hebben gezien hoe 'graduates' van haast alle faculteiten in de gelegenheid worden
gesteld de industriële psychologie als bijvak te nemen. We hebben eindelijk getracht
te verklaren waarom het vak 'human relations' een van de belangrijkste geworden is
in de industriële psychologie, door een paar cultuurtrekken van het Amerikaanse
volk te beschrijven.
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Laat ons nu, om nog enige verdere kenmerken van de industriële psychologie te
begrijpen, een blik werpen op de historische ontwikkeling van deze wetenschap in
de V.S.
Sedert het werk van Munsterberg heeft de industriële psychologie drie perioden
doorgemaakt. Tijdens de eerste hielden de psychologen zich het meest bezig met
arbeidsvoorwaarden. Gedurende de tweede en zulks als gevolg van de eerste
wereldoorlog, lag de nadruk op de selectie. De derde is pas onlangs begonnen, bij
het einde van de tweede wereldoorlog. Nu ligt het accent op het sociaal aspect van
het industriële vraagstuk, zoals we boven hebben aangetoond; andere vakken als
training, taakanalyse, veiligheid zijn ook wel het voorwerp geworden van talrijke
studies en worden op de universiteitscolleges behandeld.
Toen in Amerika het 'War Labor Board' werd opgericht om het loonvraagstuk en
de sociale problemen in de oorlogsindustrieën op te lossen, werd duidelijk, hoe nodig
het was een betere scholing voor bedrijfsleiders en syndicale vertegenwoordigers,
alsmede een ruimer wetenschappelijk onderzoek in industriële psychologie en
sociologie door te voeren. De voordelen van een brede toepassing van de psychologie
op practische vraagstukken werden onder meer in het licht gesteld door het gebruik
van psychologische methoden in het leger en door de talrijke vanwege het leger
gesteunde studies, welke gedeeltelijk verschenen in de 19 boeken van het Aviation
Psychology Program. En toch is de industriële psychologie nog steeds 'een
beginnende, eerder dan een stevig ontwikkelde tak der wetenschap' zoals Professor
Dennis uit Pittsburgh zegt. 'Zulks kan verklaard worden door de geweldige toename
der inschrijvingen aan hogescholen in de laatste jaren. Het totale cijfer der
inschrijvingen aan de universiteiten in Amerika is gestegen van ongeveer 600.000
in 1920 tot ongeveer 1,5 millioen in 1940. Daar de belangstelling voor de psychologie
zo snel toenam en een steeds stijgend getal studenten aantrok, was de vraag naar
professoren zo groot dat practisch al de psychologen die de universiteiten afleverden,
daardoor opgeslorpt werden en er slechts weinigen een full-time betrekking in een
industrie aanvaardden'.
'In de huidige tijd', zo gaat Professor Dennis verder, 'wordt de aangroei van
psychologen adaequater. Het aantal universiteitsstudenten in de psychologie is nu
ongeveer gelijk aan het aantal getrainde psychologen die een betrekking hebben.
Binnen drie of vier jaar zullen we een verdubbeling van ons psychologisch personeel
kunnen vaststellen. De uitgebreide opleiding zal de industrie van psychologen
voorzien'.
Studies over vermoeidheid en arbeidsvoorwaarden worden minder verwaarloosd
dan voor de oorlog. Ik denk hier o.a. aan het werk van
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T. Ryan in Cornell, over de spanning van de spieren. Verder hebben we de recente
handboeken van Ryan: Work and Effort en van Bartley Fatigue and Impairment of
Man. Viteles zegt: 'De uitslagen van het onderzoek en de practijk in de militaire
psychologie gedurende de tweede wereldoorlog zouden wel het begin kunnen
betekenen van een nieuwe uitbreiding van de psychologische diensten in de industrie'.
Zulks is zeer juist voor wat betreft de 'training within industry'. Gedurende de periode
1944-1948 leverde de Psychological Abstracts samenvattingen van 51 studies op dit
gebied, en het Training within Industry Report, uitgegeven door de federale regering
in 1945 is een ander voorbeeld van de ontwikkeling op dit terrein. Zoals Lawshe uit
Purdue aantoonde, heeft de ondervinding inzake militaire training aan de industrie
de waarde bewezen van 1. het toepassen op de training van psychologische beginselen
voor het leren, 2. het berekenen van de waarde van training, 3. het standardiseren
van training door taakanalysen, leerplan, enz..... 4. het ontwerpen van de uitrusting
voor de trainer. Wij missen weliswaar nog steeds goede handboeken op dit gebied
en het boek van Planty: Training Employees and Managers is een van de eerste
pogingen om deze gegevens samen te vatten. Het is echt aanmoedigend te zien wat
er verwezenlijkt is in industrieën als het IBM, waar een gehele afdeling belast is met
opvoeding en training, bij Johnson and Johnson, bij Marshall Field & Cy. en in vele
andere grote, toonaangevende industrieën.
Anderzijds heeft het toenemend aantal ongevallen in de nijverheid de aandacht
van regering, syndicaten en bedrijfsleiders getrokken op het probleem van het
voorkomen van ongelukken. Wetten, trainingsprogramma's en betere
beschermingstoestellen kwamen in gebruik. De universiteiten geven nu technische
leergangen over veiligheid. De onderzoekingen zijn vooral gericht op selectie van
arbeiders, die aan ongevallen minder zijn blootgesteld. We denken hier aan het werk
van Ghiselli aan de universiteit van Californië. Veel navorsingen onderzoeken ook
het probleem van de psychische oorzaken der ongevallen. Hier wijzen we vooral op
het werk van Dunbar. De 'National Safety Council' te Chicago, een privé organisme
dat al zijn activiteit wijdt aan de arbeidsveiligheid is een voorbeeld van practische
realisatie op dit gebied. Het handboek van Heinrich Industrial Accident Prevention
is een van de weinige goede boeken die over dit onderwerp bestaan. Met het doel de
syndicale geschillen te regelen en de voortdurende loonschommelingen te stabiliseren
gebruiken veel industrieën tegenwoordig gestandaardiseerde methoden voor de
zogenaamde 'Job Evaluation'. Een voorbeeld hiervan vormen de Armstrong
Corporation
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en de Carrier Corporation. Het handboek van Otis en Leukart is hiervoor een van de
meest gebruikte.
Nog een onderafdeling waarbij de psychologie een woordje heeft mee te spreken
is de studie van 'Motion and Time'. Deze wordt hoofdzakelijk beoefend in
ingenieursscholen en door technici met een elementaire vorming in de
ingenieurswetenschappen en een universitaire vorming in 'human engineering'. Zeer
dikwijls ontmoet men fabrieken, zoals van E. Kodak, waar die zogenaamde 'human
engineers' als vaste leden van de staf werkzaam zijn. Een goed boek hierover is
Motion and Time Study uitgegeven in 1949 door Barnes.
Statistieken die dagtekenen van 1946 geven ons een beeld van de verschillende
werkzaamheden van de departementen voor het personeel in de industrieën. Ze
omvatten een totaal van 3.492 maatschappijen. Hiervan bleken: 63,1% zich bezig te
houden met selectie, 52,3% met arbeidsveiligheid, 50,7% met betrekkingen met
syndicaten, 42,8% met medische diensten, 36,7% met salarissen en lonen, dus 'Job
evalution', 29,1% met scholing van personeel en 21,9% met onderzoekingen in
verband met de personeelspsychologie.
Tenslotte bestaan er in de V.S. een groot aantal particuliere raadgevende
organismen waarvan de meest vooraanstaande zijn: The Psychological Corporation;
Dunlap and Associates (gespecialiseerd in 'human engineering'), Stevenson, Jordon
and Harrison (gespecialiseerd in personeel-administratie, selectie en taak evaluatie),
Rohre, Hibber and Replogle te Chicago (vooral werkzaam in vraagstukken over
'human relations'), The National Industrial Conference Board, The Institute for
Research in Human Relations.
Zoals men ziet draagt Amerika de fakkel op het gebied van rationele
arbeidsorganisatie en sociale navorsingen. Wel staan wij aan de spits voor wat de
sociale wetgeving betreft, maar het zou te betreuren zijn indien wij de nieuwe wereld
ook op het technisch en wetenschappelijk terrein niet konden inhalen.
Een zeer groot veld van toepassingen ligt binnen het bereik van onze industriëlen
en syndicalisten en het zou jammer zijn wanneer wij de kans, die deze wetenschap
ons biedt, ongebruikt lieten voorbijgaan. We moeten de Amerikaanse methoden niet
copiëren maar aanpassen en dit vergt veel studie en scholing van een zeker aantal
technici.
Wij bevinden ons voor een wetenschappelijke en sociale beweging in wording,
het gaat er om te weten of wij ons zullen laten voorbijstreven ofwel deze ontwikkeling
zullen beheersen. Zoals Bergson zegt: '....il faut se mettre en route et marcher....'.
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Philosophische Kroniek
Existentie-philosophie I
door L. vander Kerken S.J.
HET is niet de bedoeling van deze kroniek om eens te meer de grondideeën van de
existentie-philosophie uiteen te zetten, doch alleen om enkele recente boeken te
bespreken die over deze philosophie handelen. Ook dit gaat evenwel niet zonder
enige moeilijkheid, want al mag de existentie-philosophie op het eerste gezicht de
schijn verwekken toegankelijker te wezen dan andere wijsgerige stromingen, omdat
ze zich in een meer phenomenologische vorm aandient, toch verwikkelt zij zich
evenzeer en wellicht nog meer dan andere philosophieën in een zeer technische
terminologie, zodra men doorheen de eerste voorstelling de kern der zaak begint te
benaderen. Daar dit een noodzakelijkheid des middels is en allerminst een
willekeurigheid, gaat het niet aan, hier zo maar zonder meer vulgariserend overheen
te stappen om, zoals men zegt, de dingen nu eens klaar en simpel uit te leggen. Een
middenweg is hier te vinden, maar die toch niet helemaal aan het gevaar ontkomt
om, zonder onmiddellijk in positieve onwaarheden te vervallen, toch een en ander
enigszins eenvoudiger voor te stellen dan het in werkelijkheid is.
Een goede inleiding tot de existentie-philosophie is het boek van Roger Verneaux,
Leçons sur l'existentialisme et ses formes principales. Het bevat zoniet de tekst dan
toch de inhoud van een vijftal conferenties gehouden aan het Institut Catholique te
Parijs in het jaar 1948. En omdat het nu eenmaal in de aard van het gesproken woord
ligt om zoveel mogelijk bevattelijk en begrijpelijk te wezen, vinden we dan ook in
deze conferenties niet het minste streven om de ingewikkeldheid van het onderwerp
met een nieuwe ingewikkeldheid der uiteenzetting te evenaren, doch wel een helder,
sober en prettig exposé van de voornaamste varianten der existentialistische
philosophie. De auteur vereenvoudigt de zaken wel een beetje - dit was ook zijn
uitdrukkelijke bedoeling - maar zó dat de essentiële karakteristieken in een klaar
licht komen te staan en dat men hem anderzijds toch geen verwijt van simplicisme
kan maken. - Zelden heeft een philosophische beweging zo'n ophef gemaakt en zo'n
verblufte verwondering verwekt bij het grotere publiek als het existentialisme. De
hoofdoorzaak hiervan is wellicht te zoeken in het feit dat deze philosophie, die zeer
descriptief is, als vanzelf een uitweg vond in de literatuur. De Inleiding van Roger
Verneaux zal deze enigszins historisch-onkundige verwondering wel wat bekoelen
door aan te tonen dat het existentialisme slechts één van de vele historische momenten
is die het philosophisch denken in zijn sedert eeuwen heen en weer schommelen
tussen de extremen van een
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alles-willend-begrijpen rationalisme en een in de grond niets-verlangend-te-begrijpen
empirisme heeft doorgemaakt. Het existentialisme betekent dan ook helemaal geen
eindpunt - in de laatste jaren wordt dit reeds hoe langer hoe duidelijker - en de
philosophia perennis zal ook doorheen het existentialisme, en niet zonder er zich
aan te verrijken, haar ontwikkelingsgang voortzetten. Het is zonder twijfel een grootse
experiëntie der gedachte, waarbij nieuwe domeinen voor de geest zijn opengegaan,
en toch kunnen we ons met Roger Verneaux verenigen wanneer hij beweert: 'Dans
l'Histoire de la pensée, l'Existentialisme apparaîtra sans doute un jour, non pas comme
un temps mort, loin de là, mais comme un moment de repos et de recueillement,
préparant par l'approfondissement de ses fondations un nouvel essor de la Philosophie'
(p. 199). Eerst handelt de auteur over degenen die als de stichters der nieuwe
philosophie kunnen beschouwd worden: Kierkegaard en Husserl; want het is uit het
samentreffen der existentie-leer van Kierkegaard met de phenomenologische methode
van Husserl dat het existentialisme, als een phenomenologie der existentie, geboren
werd. Een tweede en derde deel is gewijd aan Heidegger en Jaspers, Sartre en Marcel.
Het boek eindigt met een bondige beoordeling en kritiek, die natuurlijk ook op hun
beurt niet verder bedoelen te gaan dan de gegeven uiteenzetting. Terecht wijst hier
o.m. de auteur erop hoe de meeste existentialisten gebonden bleven aan het
'ongelukkige bewustzijn' van Hegel, die ze nochtans wilden overtreffen, hoe verder
het beschrijvend uitgangspunt van hun philosophisch onderzoek doorgaans zeer
willekeurig en eenzijdig gekozen werd, en hoe tenslotte deze onderscheiden
vertrekpunten slechts veiligheid bieden wanneer ze op de achtergrond van een diepere
trek van het menselijk bestaan verschijnen, nl. zijn onweerstaanbare tendentie naar
het geluk. Men kan zijn kritiek 't beste samenvatten met een zin, die wel in een ander
verband voorkomt, maar toch ook in dit verband zijn idee goed weergeeft: 'Il faut
être plus exigeant que les existentialistes en matière d'existence' (p. 193). Wanneer
echter de auteur in een alleszins juiste en leerrijke confrontatie van het existentialisme
met het katholiek geloof, terloops spreekt over de apologetische bewijzen en schrijft
dat 'les preuves mêmes que donne l'apologétique, dont Pascal ne faisait pas fi, qui
sont solides en effet quoique extrinsèques, les prohéties, par exemple, les miracles
ou la perpétuité de l'Eglise,.... ne prennent un sens, une valeur probante, que pour
qui croit déjà, ou tout au moins commence à croire' (p. 216), dan is dit niet juist,
indien hij daarmee zou willen uitsluiten, dat deze bewijzen ook werkelijk tot het
geloof kunnen voeren, al zullen ze inderdaad ook dieper en definitiever in het geloof
worden begrepen.
Heel wat diepgaander en genuanceerder is het boek van de Weense professor Leo
Gabriel, Existenzphilosophie, Von Kierkegaard zu Sartre. Het existentialisme wordt
ons hier voorgesteld als de logische term van een denken dat, uitgaande van Descartes,
in het idealisme van Kant, Fichte, Schelling en Hegel zijn volle ontplooiing kende
en tot de reactie van Schopenhauer, Nietzsche en Dilthey heeft geleid alsmede tot
het existentie-begrip van Kierkegaard. Met hem begint een philoso-
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phie die zich zuiver vanuit de eigen, onobjectiveerbare bestaanswijze van de mens
wil opbouwen. Kierkegaard voert de Hegeliaanse dialectiek op tot haar uiterste
spanning: hij verbreekt de alle opposities opheffende denkwijze van Hegel, waardoor
tenslotte het goddelijk Absolute tot een immanent menselijk bezit geseculariseerd
werd, tot een paradox waarbij het eeuwige en het tijdelijke, het eindige en het
oneindige elke begrijpelijke verzoening zien vervluchtigen en in een absolute
tegenstelling en zuivere tegenspraak blijven bestaan om slechts hun eenheid te vinden
in een oneindige afgrond, die door geen 'Vernunft' meer te overbruggen is. Wat de
rede al droomt is werkelijkheid, maar geen werkelijkheid van deze rede: het is een
werkelijkheid die tegen (πα ά) al het voor de Vernunft waar blijkende (δόξα)
bestaande is: die werkelijkheid is paradox, zij is het onverwachtbare, het
onvoorzienbare, het onberekenbare, het buiten alle denkwet vallende, het geen andere
grond en inhoud hebbende dan: te zijn. Het nieuwe, existentiële denken, waarin deze
paradox zich onthult, kent dan ook geen andere grondvorm meer, geen andere
dialectiek dan de zuiver paradoxale. Kierkegaard doorbrak het zelfgenoegzame
rationalisme van de idealistische dialectiek van Hegel, maar deze doorbraak was
geen herstel der reële menselijke existentie, doch zij verviel door de kracht zelf der
dialectiek, waarvan zij de oppositie tot het uiterste verwijdde, tot een soort religieus
ultra-idealisme.
Het existentiebegrip van Kierkegaard zal zich verder ontwikkelen bij de drie
existentialisten die de auteur nu achtereenvolgens behandelt, Heidegger, Jaspers en
Sartre. Het is er hem niet om te doen eens te meer een resumerende weergave van
hun werk te geven, maar om door een objectieve uiteenzetting en een
historisch-verklarende interpretatie een inzicht te verschaffen in het existentiebegrip,
dat, telkens weer anders beklemtoond en geschouwd, de ziel vormt van heel hun
philosophische gedachte. - Terwijl bij Kierkegaard het transcendente existeren zich
als eeuwigheidsgerichtheid, als religieuze existentie verwerkelijkt, wordt reeds bij
Heidegger deze transcendentie teruggebogen en geïmmanentiseerd: zij vindt haar
verwerkelijking in de tijd. In tegenstelling met Kierkegaard blijft Heidegger in het
negatieve aspect der existentie gevangen: het menselijk zijn wordt zonder meer een
'Sein zum Tode', een 'Sein zum Ende', een kortstondige golfslag tussen het niet en
het niet. De eindigheid wordt gedogmatiseerd tot zinloosheid; het menselijk bestaan
heeft zich te verwerkelijken als een heroïeke wil tot het Niet; als een openheid tot
beslotenheid. Kierkegaard's religiositeit vervalt tot een ethiek van een nieuwsoortig,
uitzichtloos stoïcisme: 'die Ethik des Stehens auf dem verlorenen Posten des Daseins.
Es gibt keinen Sinn, der standhalten könnte, da je der “Sinn vom Sein” im Nichts
gründet' (p. 134). - Eenzelfde verschuiving van het religieuze naar het louter ethische
vinden we bij Jaspers. Voor hem culmineert het bestaan in het mislukken: eerst de
mislukking is de weg die de mens tot zichzelf brengt. Deze mislukking gaat in
vervulling in de zgn. Grenzsituationen: de dood, het lijden, de strijd en de schuld.
Hierin ervaren wij de onbereikbare, ondenkbare transcendentie: 'An diese Grenzen
gestossen, fühlen wir, dass nichts Bestand hat, dass es nichts
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Beständiges, Festes, Unbezweifelbares, Absolutes gibt, auf das man sich verlassen
könnte' (p. 205). In deze situaties pas verschijnt de mens in waarheid voor zichzelf
en kan hij zijn zichzelf-zijn verwerkelijken. Enkel in deze situaties kan hij existeren,
en elk werkelijk transcenderen ervan is onmogelijk. - Bij Sartre bereikt deze
negativiteit der existentie haar extreemste vorm: de transcendentie is niets anders
meer dan de louter ontledigende terugbuiging van het zijn op zichzelf: het zijn
ontvouwt zich enkel nog bij wijze van een nietigende terugkeer naar het niet, dat zijn
oergrond en oorsprong is.
Het boek van L. Gabriel is op een zeer oorspronkelijke wijze geconcipieerd. De
auteur weet zeer goed dat geen philosophische gedachte zonder 'entsprechende
Einerarbeitung' toegankelijk is; in geen geval dient de philosophie 'ein Versuchfeld
ausschweifendsten Dilettieren' te worden. Inzonderheid geldt dit voor de
existentiephilosophie. Daarom heeft de auteur in de vier eerste hoofdstukken de
existentiephilosophen zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten, niet door een
aaneenrijging van citaten, maar door ons langs hun eigen wijsgerige taal in hun
problematiek in te leiden, en wel zó dat gaandeweg het karakteristieke en distinctieve
van hun denken naar voren wordt gebracht: Existenz (Kierkegaard), Seinsverständnis
(Heidegger), Selbstsein (Jaspers), Selbstschöpfung (Sartre). In het slotkapittel, Zugang
zum Sein, dat eigenlijk als een tweede deel van het boek is, worden a.h.w. de
behandelde philosophen met elkaar in gesprek gebracht, zodat het ingewikkelde
netwerk van hun onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid, en van hun
verhouding tot hun voorgangers, vooral Kant, Hegel en Nietzsche, en ook hun
gemeenschappelijke tendenties steeds met een meer overtuigende duidelijkheid in
het licht treden. Na alzo een overzicht gewonnen te hebben over al de wegen en
paden, die van het idealisme langs de levensphilosophie en de phenomenologie tot
het existentieel denken hebben gevoerd, wordt dan nog eenmaal gepoogd de eigen
aard van dit denken scherp te bepalen: het existentieel denken wil het zijn vatten,
niet binnen maar over de object-subject-structuur van het bewustzijn heen, in een
'oorspronkelijkheid', die over alle 'Erscheinung' heen gezocht wordt. Daardoor menen
de existentialisten het zuivere, van alle Sosein bevrijde bestaan te raken: het Sosein
wordt zaak van het vermiddelende bewustzijn, terwijl het bestaan het
buiten-bewustelijke en buiten-begrippelijke, het onvermiddelde, het oorspronkelijke,
het laatste, de wortel is. Hier zet de kritiek van L. Gabriel in. Het existentialisme ziet
de philosophie als een denken 'das die Existenz selbst betrifft, das entscheidend wird
für das Leben', een denken waarin en waardoor de mens zijn innigste zelfzijn 'erweckt
und schafft' (p. 340). Dit alles is nieuw, maar ook oud: het mag nieuw zijn tegenover
het rationaliserend idealisme, doch is het zo nieuw tegenover het eeuwenoude
christelijk denken waarvan het zwaartepunt toch wel zeker niet in een rationele
beslotenheid gelegen is? 'Man braucht doch nur an die grossen Summen des heiligen
Thomas von Aquin zu denken, an die innere Teleologie ihres Aufbaues, um zu
erkennen, dass in ihnen die religiöse Existenz zur Entfaltung kommt, dass ihr Denken
von einer religiösen Entelechie beherrscht wird, ganz
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zu schweigen von dein Erkennen Augustins, das ein einziges Bekennen war' (ibid.).
Wel zal ons het moderne existentialisme de ware diepgang van het christelijk en
thomistisch denken weer meer bewust maken.
Een andere vraag is of de existentiële denkhouding reeds ipso facto een criterium
is voor de waarheid. De auteur toont ons aan hoe de meeste vertegenwoordigers van
het existentialisme het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid uitgewist hebben:
enerzijds hebben ze geenszins het idealisme overwonnen, dat ze meenden te
overtreffen, en anderzijds zijn ze tot het meest extreme empirisme vervallen. Vanuit
dit gezichtspunt is het existentialisme, in zover het zich als absoluut stelt en, overal
grenzen vindend, zijn eigen grenzen niet meer erkent, geworden tot 'die schärfste
und gefährlichste Forrn des Skeptizismus und Positivismus' (p. 341). Nochtans, meent
L. Gabriel, kan deze verkeerde houding overwonnen worden zonder de positieve
aspecten van de existentie-philosophie te niet te doen. Intussen was deze houding
'keineswegs voraussetzungslos' (p. 351), zij is een gevolg van een aprioristische
stellingname, die zich noodzakelijk in de ontwikkeling van het systeem openbaren
moest. De taak die ons nu gesteld wordt is: binnen het existentiebegrip de waarde
der geestelijke kennis te herstellen en zo door een werkelijke existentie-verheldering
het menselijk bestaan in zijn participerende transcendentie te begrijpen. - Tot eenzelfde
conclusie komt A. Dondeyne in een merkwaardig artikel in de Revue philosophique
de Louvain (Febr. 1951, p. 56), Les problèmes philosophiques soulevés dans
l'Encyclique 'Humani Generis', waarin eveneens op de verkeerde en
Cartesiaans-en-idealistisch erfelijk belaste existentie-conceptie van kennen, reflexie
en intentionaliteit gewezen wordt: 'Or, schrijft A. Dondeyne, il nous semble qu'ici
la philosophie de l'acte et de la participation, telle que saint Thomas l'a élaborée, peut
être d'un réel secours. Et c'est pourquoi nous croyons que le thomisme présente en
ce moment une actualité plus grande peut-être que certains ne le pensent'.
Ook Die Existenzphilosophie van Marcel Reding wil een systematisch overzicht
en een historische verklaring geven van het existentialisme. Ofschoon niet minder
degelijk, is de voorstelling van Reding toch minder technisch dan die van L. Gabriel.
De auteur handelt bij voorkeur over de meer aanschouwelijke en concrete aspecten;
ook zijn voorstelling van de historische verbanden is concreter; zelfs schrikt hij er
niet voor terug om enkele existentialisten eventjes psycho-analytisch onder handen
te nemen. Verder is zijn boek zeer overzichtelijk ingedeeld in Abschnitte, Uebersichte,
Kappitels en paragrafen, zodat het enigszins op een prettig handboek gaat lijken, met
al de voordelen van dien en gelukkig zonder de nadelen. In zijn eerste Abschnitt,
Geistesgeschichtliche Zugänge zur Existenz, waarin de existentiephilosophie in haar
idealistische, phenomenologische en levensphilosophische herkomst bestudeerd
wordt, is het opvallend hoe het existentialisme de vroegere systemen, vooral het
Kantiaans en Hegeliaans idealisme in een heel nieuw licht heeft geplaatst en heel
wat beter hun grenzen maar ook hun blijvende betekenis heeft laten zien. Een tweede
Ab-
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schnitt, Systematische Zugänge zur Existenz, handelt over de verschillende
uitgangspunten van waaruit Heidegger, Sartre, Jaspers en Marcel vertrokken zijn en
eveneens over hun respectieve onderschatting van de waarde van het denken. Op
een zeer bevattelijke wijze wordt hier aangetoond dat deze uitgangspunten vaak zeer
willekeurig gekozen werden en meer door de individuele psychologie van deze
philosophen dan wel door een philosophische noodzakelijkheid gedetermineerd
werden en dat met eenzelfde willekeurigheid en haast systematisch in het kennen de
negatieve aspecten beklemtoond werden ten nadele der positieve, die nochtans aan
dit negatieve pas een zin geven. Zo is het voor de auteur niet moeilijk om b.v. aan
te tonen hoe Heidegger's existentie-verklaring wel goed past bij de angststemming
waarop ze gebaseerd is, maar geenszins bij de ervaringen van vreugde, geluk,
vervoering, enz., die even evident zijn en geenszins tot de angst kunnen gereduceerd
worden; hoe er buiten de Heideggerse 'Sorge', die toch maar het geïsoleerde Dasein
tot object heeft, nog heel wat andere en hogere vormen van bezorgdheid bestaan,
waardoor de bezorgde mens, zichzelf vergetend, in offervaardige liefde uit zich kan
treden om zich aan anderen te geven. Bij Sartre is deze negativistische eenzijdigheid
nog duidelijker, en het is zeker niet omdat Sartre, in plaats van voor deze eenzijdigheid
een verklaring te geven, zijn lezer met sensationele beschrijvingen en literaire
rookgordijnen tegemoet treedt, dat de afwezigheid dezer verklaring vergoed wordt.
Zo, wanneer Sartre in zijn gekende analyse van 'le regard' tenslotte elk kijken als een
vernietigend wegkijken of als een tot-louter-object-verstollend kijken beschrijft, dan
is hij helemaal vergeten dat er ook nog zo iets als een milde, vaderlijke, goedwillende,
omvattende, beschermende, liefdevolle blik bestaat waardoor mensen in een
gemeenschappelijk deelhebben aan eenzelfde goedheid verenigd worden; en wanneer
hij de onsmakelijk-existentiële opinie is toegedaan, dat heel de menselijke liefde
gereduceerd wordt tot mauvaise foi, masochisme en sadisme, dan zullen we weliswaar
niet negeren dat dergelijke verwordingen in werkelijkheid voorkomen, maar dan is
deze exclusieve reductie, buiten een voor elk evenwichtig mens en ernstig philosoof
onbegrijpelijke willekeurigheid, ook nog een onverantwoorde aanranding van alles
wat ooit onder de mensen aan adel, grootheid en schoonheid heeft bestaan.
De onderling verschillende toegangen tot de existentie hebben bij de existentialisten
ook tot een verscheidenheid gevoerd van het begrip zelf der existentie, zoals in de
derde Abschnitt, Der Existenzbegriff, wordt uiteengezet. In zover het mogelijk is
deze verscheidenheid in een korte formulering te vatten, kan men zeggen dat voor
Kierkegaard de existentie eerder een verhouding is tot zichzelf, voor Heidegger een
verhouding tot eigen mogelijkheden en tot de wereld, voor Sartre eerder een
verhouding tot zichzelf en de eigen mogelijkheden, terwijl Marcel daarentegen de
existentie ziet als een niet te karakteriseren tegenwoordig-zijn en Jaspers als vrijheid
en onvoorwaardelijkheid. In tegenstelling met de Duitse existentialisten hebben de
Franse meer uitdrukkelijk hun aandacht geschonken aan de menselijke lichamelijkheid,
als zijnde de onmiddellijke facticiteit der existentie. Zij hebben wel een
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diep begrip getoond voor de eenheid van lichaam en ziel, hierbij het Cartesiaans
dualisme overwinnend, doch zij schieten de werkelijkheid voorbij en houden evenmin
rekening met de fundamentele ervaring waarop deze werkelijkheid berust, wanneer
zij deze eenheid zó beklemtonen, dat het even werkelijk onderscheid en hiermede
de geestelijke zelfstandigheid der ziel erbij verloren gaan. Reding toont goed aan
hoe deze existentialisten het lichaam-ziel-probleem alsmede het probleem der
individuering, na al hun vaak merkwaardige en waardevolle beschouwingen die ze
erover geven, tenslotte toch zowel metaphysisch als existentieel onopgelost laten.
Eindelijk betoogt de auteur in een vierde Abschnitt, Die Mannigfaltigkeit der
Existenzphilosophieen, hoe nu op zijn beurt het verschil in het existentiebegrip tot
fundamenteel verschillende existentiephilosophieën heeft geleid: de
existentiephilosophie is immers de uitgewerkte beschrijving van een vrij ontworpen
existentieidee, een soort 'existentielle Psycho-analyse', Hierbij is het wel moeilijk
om aan een noodlottige circulus vitiosus te ontkomen: want de basis dezer uitwerking
is een existentiebegrip, dat in de vrijheid van de existerende mens gegrond is; het
zet op deze wijze een zijnsvoorstelling voorop, die eigenlijk eerst uit deze analyse
zou mogen gewonnen worden.
Een bondig overzicht over de geschiedenis van het existentialisme brengt ons het
uit het Deens vertaalde werkje van Olaf Petersen, Van Kierkegaard tot Sartre, waarin
men o.m. ook kennis kan maken met enkele Deense philosophen waarvan gewoonlijk
minder of geen gewag wordt gemaakt. Het is een werkelijk aangenaam en trouwens
zeer toegankelijk boekje; het schetst, op een sobere en zakelijke wijze de ontwikkeling
der nieuwe philosophie, hierbij overtuigend aantonend dat de zg. existentialistische
houding eigenlijk zo oud is als de philosophie zelf. Bizonder interessant zijn de twee
laatste hoofdstukken, Wat is existentialisme? en Een verkeerd antwoord op een juiste
vraag, die een korte maar scherp-gestelde kritiek bevatten. Vooral in zake
transcendentie, Godsbestaan en geloof, merkt de auteur op, hebben de existentialisten,
in al hun zoeken naar transcendentie, zichzelf de weg tot die transcendentie versperd.
Zowel hun aanvaarden van het Godsbestaan (Marcel) als hun atheïsme (b.v. Sartre)
zijn enkel het gevolg van willekeurige of althans onbewezen vooronderstellingen;
en tenslotte wordt er terecht op gewezen dat het bovennatuurlijke uiteraard door geen
phenomenologische analyse te bereiken is. Ook een christelijke existentiephilosophie
als die van Marcel zal in een spiritualistisch realisme als dat der thomistische
wijsbegeerte de nodige aanvulling moeten zoeken om haar bevindingen tot geldende
waarheid te maken.
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Psychologische Kroniek
Overzicht van de Nederlandse Psychologische Literatuur I
door A. Schrijnemakers
DE ruim twee honderd psychologische werken en werkjes, die de laatste twee jaren
in Nederland zijn verschenen, laten zich, naar hun onderwerpen, in enige grote
categorieën indelen. Als de vier voornaamste categorieën komen naar voren:
Algemene en Bijzondere Psychologie (waarbij wij ook de Diepte-psychologie laten
aansluiten), Psychotherapie, Kinderpsychologie en Parapsychologie.
Zelfs als wij ons beperken tot deze vier groepen, is het nog ondoenlijk om in het
bestek van enkele pagina's volledig te zijn. Wij zullen daarom in elk van deze
categorieën enige der belangrijkste werken bespreken.

I. Algemene, Bijzondere en Diepte-Psychologie
Wij openen de rij met een der meest lijvige werken (1).
William Stern († 1938) mag dan zijn psychologische opvattingen hebben
uitgebouwd in het kader van zijn 'Personalistiek', toch zijn zijn verdiensten op
psychologisch gebied groter - en is hij veel minder vatbaar voor critiek - dan op
philosophisch gebied. Dit is wellicht te danken aan het feit, dat Stern als psycholoog
een empirisch onderzoeker was, die zijn meningen op experiment, waarneming en
ervaring baseerde.
Stern heeft belangrijk werk verricht op bijna elk gebied der psychologie. Hij is
ook de wetenschappelijke grondlegger van de Bijzondere Psychologie, waarvoor hij
de methodische richtlijnen aangaf in zijn werk Die differentielle Psychologie (1911
en 1921). Deze woordkeus van Stern suggereert, dat wij hier te doen zouden hebben
met 'Differentiele Psychologie' in de gangbare betekenis van het woord, nl. de
wetenschap, die de psychologische processen bestudeert voor zover die verschillen
van mens tot mens. Stern vat zijn 'Differentielle Psychologie' echter op als een
'Individuele Psychologie', d.w.z. de theoretische studie van de individuele psychische
uitrusting van de mens in haar opbouw, structuur en prestatie. De eerste uitgave van
dit werk van Stern droeg dan ook de titel Individuelle Psychologie (1900).
Deze Bijzondere Psychologie fundeerde Stern op personalistische grondslag in
zijn Allgemeine Psychologie, dat in 1935 voor het eerst uitkwam bij M. Nijhoff te
Den Haag en dat thans bij deze uitgever in herdruk verscheen. Deze herdruk is in
zoverre uitgebreider dan de
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eerste, dat hij nu een 'Bild meines Vaters' bevat van Stern's zoon Günther en een
herdenking van de auteur door Ernst Cassirer uit Gotaborg, destijds een van Stern's
medewerkers te Hamburg. Ofschoon Stern in dit werk door zijn personalistische
strekking het philosophische domein betreedt, stelt hij hier de psychologie toch voor
als een empirische wetenschap. De eerste drie hoofdstukken zijn een
'Gesamtorientierung' over domeinen, problemen en methoden der psychologie. In
de volgende 28 hoofdstukken tracht Stern theorieën en resultaten van zeer
verschillende aard en herkomst van personalistisch standpunt uit in één systeem
onder te brengen. Het is Stern inderdaad gelukt al het waardevolle der verschillende
richtingen, zonder het geweld aan te doen, in zijn leer op te nemen door ze in een
ruimer verband te plaatsen.
Daardoor heeft dit boek zich een plaats veroverd onder de standaardwerken van
blijvende waarde.
Een figuur, die evenals Stern zijn empirische en experimentele psychologie
uitbouwde tegen de achtergrond van zijn wijsgerige opvattingen en eveneens de
psychologische wetenschap met nieuwe begrippen verrijkte, was de Groningse
hoogleraar Heymans, onder de nietpsychologen vooral bekend om zijn Psychologie
der Vrouwen. Heymans, die noch van 'Individuele' noch van 'Differentiele' psychologie
sprak, doch naar analogie van de algemene en bijzondere physiologie, zijn 'Speciale
Psychologie' opstelde, heeft zijn naam voor altijd aan deze terminologie verbonden.
Van zijn werk Inleiding tot de Speciale Psychologie, dat in 1929 voor het eerst in de
Volksuniversiteits-Bibliotheek werd uitgegeven, verscheen in 1948 de derde druk
(2).
Het meest bekende onderwerp van dit werk is zijn typologie. Een bezwaar is echter,
dat ze meer een statistisch overzicht van karaktertoestanden biedt dan een inzicht in
de structuur van het karakter.
Mr W.A. Pannenborg verzorgde de uitgave van Heymans' onuitgegeven college
over de algemene psychologie (3). Deze is een samenvattende publicatie van zijn
onderzoekingswerk op het terrein der algemene psychologie, dat in Gesammelte
kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie in extenso beschreven staat; als
zodanig vormt deze uitgave de pendant van bovengenoemd werk over de speciale
psychologie.
Meer dan Stern behoort Heymans reeds tot de historische figuren, die uit de tijd
raken. Dat hij in de Groninger school echter nog zeer actueel is, bewijst zowel de
oprichting, in de bezettingstijd, van het Heymans-Genootschap alsook de felle
controverse, tussen Brugmans en Ten Have enerzijds en Meyering anderzijds, naar
aanleiding van het feit, dat laatstgenoemde de psychologie van Heymans 'Een
Schijn-Psychologie' had genoemd (4).
Wat Heyman's leer, globaal genomen, voor ons moeilijk verteerbaar maakt zijn
niet zozeer de speciale termen, maar is vooral zijn psychisch monisme. Dit neemt
echter niet weg, dat de uitgave van Pannenborg zeer veel waardevolle algemeen
aanvaardbare gegevens bevat. Daarbij is het eveneens waardevol om kennis te maken
met Heymans' grote geest, die van de feiten uit met behulp van de denkwettelijkheid
tot inzicht wil geraken.
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Een der groten uit de psychologie, die wel de term, maar niet het adaequate begrip
der individuele psychologie gebruikt, is Alfred Adler. Het grondbegrip van zijn
Individualpsychologie is de eenheid en eigen aard der menselijke persoonlijkheid.
Vandaar zijn bestrijding van elke vorm van typologie, die immers de nadruk legt op
het gemeenschappelijke in verschillende mensen. Hij heeft in ons land vooral school
gemaakt onder stimulering van de Utrechtse arts P.H. Ronge.
Reeds eerder verschenen de vertalingen van enige werken van Adler (5), terwijl
Ronge enige boeken schreef over de Individualpsychologie (6).
Al deze uitgaven verschenen bij Bijleveld te Utrecht. Verschillende beleefden een
herdruk en het eerstgenoemde is zelfs aan de vierde druk toe. Thans verscheen een
herdruk van De zin des levens, vertaling van P.H. Ronge. Het mag toch wel enige
verwondering wekken, dat men in bepaalde kringen zo star vasthoudt aan een dergelijk
beperkt en eenzijdig systeem als dat der Individualpsychologie. Adler's verdiensten
mogen niet onderschat worden; hij was de eerste, die het sociale gezichtspunt in het
centrum stelde. Bijna iedere serieuze psycholoog beschouwt de bijdrage van Adler
als een belangrijke hoeksteen voor het psychologische gebouw, doch niet als de
gehele fundering.
Wat het in Februari verschenen werk De zin des levens betreft; afgezien van de
wetenschappelijke tekorten, is het ook duidelijk, dat men bij een rasechte, ongelovige
positivist als Adler reeds bij voorbaat tevergeefs de ware zin van het leven zal zoeken.
Minstens even sterk als door de werken van Adler zelf is de Individualpsychologie
in Nederland gepropageerd door de werken van zijn meest zelfstandige leerling Fritz
Künkel, zenuwarts te Berlijn. Deze heeft ook de terminologie der
Individualpsychologie verrijkt en gedifferentieerd.
In de dertiger jaren was het 'Künkelen' ook in ons land een soort mode geworden.
Er verschenen toen verschillende vertalingen van zijn werken (7). In 1949 verscheen
reeds een negende druk van Grundbegriffe der Individualpsychologie und ihre
Anwendung in der Erziehung onder de titel Opvoeding tot Persoonlijkheid (8). Dit
werkje bevat een korte uiteenzetting door Fritz Künkel van het
Individualpsychologische systeem en de toepassing daarvan in de opvoeding van de
hand van Ruth Künkel. (Zie K.C.T. Streven van October 1950 p. 108).
Zeer onlangs verscheen onder de titel Genezing van Angst de tweede druk van de
vertaling van Angstneurose (9).
De angst in Individualpsychologische zin is van geheel andere aard dan de angst
in Freudiaanse zin. De Individualpsychologie wijst het formeel sexuele af als
uitgangspunt voor een angstneurose, terwijl Freud een angstneurose in origine bijna
steeds en uitsluitend als een sexuele vrees of een 'Stauung' van libidineuze energie
aanduidt.
Ofschoon Freud ook in Nederland veel opgang heeft gemaakt, zijn zijn werken
toch niet zoveel in het Nederlands vertaald als dit in andere talen het geval is. Zeer
onlangs verschenen bij de Wereldbibliotheek de vertalingen van zijn Vorlesungen
über die Psychoana-
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lyse, Totem und Tabu en Massenpsychologie und Ich-Analyse (10).
De titel Inleiding tot de Psycho-Analyyse is zeer juist gekozen. Men maakt in dit
boek kennis met de voornaamste adagia van Freud's leer, die zijn ondergebracht
onder de hoofdingen 'Vergissingen, Droom en Algemene Neurosenleer'.
In Totem en Taboe vergelijkt Freud allerlei niet of niet volkomen verklaarde
gebruiken en denkwijzen van primitieve volken met verschijnselen van neurotici en
wel speciaal dwangneurotici. De schrijver van het voorwoord, Westerman Holstijn,
moge dan al bij hoog en bij laag bezweren, dat Freud nooit heeft beweerd, dat
primitieven te beschouwen zijn als neurotici en dat hij vooral nooit heeft bedoeld te
zeggen, dat godsdienst een neurose is, in feite huldigt Freud een dermate afwijkende
opvatting over het ontstaan en het wezen van de godsdienst, dat in dit boek voor ons
zeer storende beweringen staan.
Dit is ook het geval met het boek, dat Westerman Holstijn zelf schreef (11). Hij
schrijft o.a. dit fraais: 'Zo treffen wij dus ook in het Christendom evenals in haast
alle andere godsdiensten een glorificering van de Incest aan....' en als bewijs hiervoor
moet dienen de 'Bruiloft van het Lam met Jeruzalem'.
De beschuldiging van eenzijdigheid, die tegen de Individualpsychologie werd
geuit, kan tegen het Freudianisme nog veel sterker worden gelanceerd, terwijl hier
bovendien ten aanzien van zeer vele punten ook weer de kwalificatie 'onjuist' kan
worden toegevoegd.
Dit alles toont Rudolf Allers aan in zijn boek The successful Error (12). Ofschoon
Allers duidelijk vele fouten in Freud's leerstellingen aanwijst, is zijn critiek toch te
negatief, te weinig opbouwend. Hier is de felle bestrijder aan het woord, die slechts
de nederlaag van de tegenstander op het oog heeft.
Het beste werk, dat een duidelijke weerlegging van de foutieve elementen en een
juiste verklaring van de goede bestanddelen, zowel in het systeem van Freud als in
dat van Adler, geeft is Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens door
Prof. Dr J. Nuttin (13).
Het is een uitstekend geslaagde opzet om de gegevens en methode der
psychoanalyse te integreren in de algemene psychologie. Prof. Nuttin toont ook
duidelijk aan hoe Freud's en Adler's hoofdprinciepen elkaar aanvullen en hoe beide,
indien ze juist verstaan worden, de twee fundamentele menselijke behoeften
weergeven, die zich op elk niveau van psychisch leven in specifieke vormen uiten.
Op psycho-biologisch niveau bevredigt de mens zijn drang tot handhaving van
zichzelf in een drang naar contact met het andere, daar immers elk levend wezen
voortdurend uit het andere moet gevoed worden.
Op sociaal-psychologisch niveau ontwikkelt en ontplooit de mens zijn sociale en
psychische persoonlijkheid in passieve en actieve vormen van contact met anderen;
d.w.z. door het zich bemind of geacht, gesteund of erkend voelen, maar vooral door
het zich actief geven in een vergeten van zichzelf.
Op geestelijk niveau wordt de hoogste vorm van zelfontplooiing bereikt wanneer
de mens zijn plaats en verhouding tegenover het Abso-
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lute weet te realiseren d.w.z. wanneer hij zich niet alleen ontwikkelt tot de volle maat
van een sociaal-geïntegreerd mens, maar ten volle zichzelf wordt door de bewuste
integratie van zichzelf in het Absolute, waarin zijn wezen wortel schiet.
De metaphysische grond van de fundamentele behoeften ligt in de zijnswijze van
de mens zelf: een op zichzelf staand wezen, dat echter niet in zichzelf de laatste grond
bezit van zijn bestaan. Alleen in de actieve participatie met het andere handhaaft hij
het eigen persoonlijke zijn.
Der Dritte im Bunde, Carl Gustav Jung, verrast de wereld nog steeds met zijn
grote vitaliteit door op meer dan 80-jarige leeftijd nog nieuwe werken toe te voegen
aan zijn respectabele lijst.
Hij wint ook nog steeds aan invloed en verdringt enigszins de beide andere
grootmeesters der Dieptepsychologie. Dit is te danken aan enige karakteristieke
trekken van Jung's psychologie. Zo heeft Jung reeds vroeg gewezen op de
eenzijdigheid der beide andere systemen en trachtte hij tegenover deze een
'übergeordneten Standpunkt' in te nemen. Dit standpunt is bovendien, zo niet direct
Christelijk, dan toch met de Christelijke opvattingen zeer wel te verzoenen.
Ook beschouwt Jung zijn taak niet als beëindigd wanneer de analyse tot stand is
gebracht, doch voor hem begint dan de therapie, die bestaat in het synthetiseren en
het aangeven van de 'Heilsweg'.
Van Jung werden verschillende werken in het Nederlands vertaald (14) en ook
verschenen de vertalingen van twee boeken van zijn leerlinge Jolan Jacobi (15). Deze
laatste bespraken we min of meer uitvoerig in K.C.T. Streven van Januari 1951, p.
437 sqq.
Een groot deel van zijn Psychologische Typen is gewijd aan de verschillende
typologieën vanaf de antieke geschiedenis tot op heden. Volgens Jung kunnen de
mensen practisch in twee grote groepen worden ingedeeld: de overwegend introverten
en de overwegend extraverten. Dit dient niet verstaan te worden als een starre situatie.
In feite zijn alle mensen onder te brengen in een continue reeks - die de ideale kromme
van Gausz benadert - van uiterst introvert naar uiterst extravert. En zelfs heeft niemand
in die reeks een vaste plaats. Al naar gelang de gesteltenis en de leeftijd van de mens
zal de sterkte en de onderlinge verhouding der introverte en extraverte elementen
variëren.
Een hoofdstuk met de uitvoerige definitie van de door Jung gebruikte
psychologische begrippen verhoogt de waarde van dit boek.
Aan het werk De mens op weg naar zelf-ontdekking wijdden we een korte
bespreking in dit nummer van K.C.T. Streven.
Een uitstekend werk, dat gebaseerd is op de opvattingen van Jung, schreef
Wijngaarden (16). Zie K.C.T. Streven van October 1950, p. 106.
De mogelijkheid tot een eventuele integratie van Jung's leerstellingen in de
algemene psychologie wordt enerzijds begunstigd door het systeem van veelzijdigheid
en de verheffing op geestelijk niveau, anderzijds wordt ze bemoeilijkt door de eigen
terminologie en de sterke banden met de mythologie. Jung zelf is trouwens helemaal
niet op integratie gesteld. Voor hem is psychologie: analytische psychologie.
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Politiek Overzicht
Internationaal
IN de V. Staten heeft een Senaatscommissie zich belast met het onderzoek der
standpunten, die ten opzichte van het Verre Oosten, met name van China, enerzijds
door generaal MacArthur, anderzijds door de leiders van de generale staf, Marshall
en Omar Bradley, worden ingenomen. MacArthur handhaafde zijn mening, dat het
bombarderen en het blokkeren van China en het steunen van het nationalistisch
Chinese leger op Formosa, ook al zou een rechtstreekse oorlog met Peking er het
gevolg van zijn, het enige middel was de oorlog op Korea te beëindigen en om
duizenden Amerikaanse levens te sparen. Hij was niet bevreesd, dat de Sovjet-Unie,
die een defensief verdrag met Mao heeft gesloten, zou ingrijpen. Want het zou haar,
die slechts een enkelsporige transsiberische verbinding met het Verre Oosten heeft,
moeilijk vallen op zulk een verre afstand effectief oorlog te voeren. Bovendien is de
militaire paraatheid der V. St. sterk genoeg om deze campagne uit te voeren zonder
nadeel voor Amerikaanse militaire verplichtingen elders in de wereld. Marshall, de
Amerikaanse minister van Defensie, was het met deze opvatting niet eens. Volgens
hem moet de Amerikaanse politiek in Korea er op gericht zijn zo groot mogelijke
verliezen aan de tegenstander toe te brengen. De politiek van MacArthur kan niet
tot een snelle overwinning leiden. Ze zou een Russische inmenging mogelijk maken
en aldus onvermijdelijk een derde wereldoorlog ten gevolge hebben. De politiek van
de V. St. moet er op gericht blijven op alle mogelijke manieren agressie tegen te
gaan en dit vereist buitengewoon veel geduld en vastberadenheid. Ook Bradley,
voorzitter der verenigde Amerikaanse stafchefs, was van deze mening en voegde er
aan toe, dat een rechtstreekse aanval op Peking, het gevaar met zich bracht de meeste,
zo niet alle bondgenoten, te verliezen. Hij hoopte, dat er een stadium zou worden
bereikt, waarin op een of andere manier zou kunnen worden onderhandeld. 'De
mogelijkheid bestaat', vervolgde Bradley, 'dat de Koreaanse oorlog op dood spoor
geraakt, doordat de communisten hun aanvallen eenvoudigweg staken'. (Deze
mogelijkheid is nog altijd verre gebleven). In een rede tot de nationale conferentie
over de burgerlijke verdediging onderstreepte president Truman de woorden van zijn
medewerkers en legde er de nadruk op, dat hij niet van plan was zijn land van de
bondgenoten te ontdoen. Niet alleen, omdat deze de oude westerse beschaving
vertegenwoordigen, maar ook uit eigenbelang. Vielen de bondgenoten met hun
machtig industrieel potentiëel aan de Sovjet ten prooi, dan zou ook voor de V. St.
de verdediging op de duur moeilijker en kostbaarder zijn. Daarom vroeg hij aan het
Congres 8½ milliard dollar, waarvan ruim 6 milliard bestemd zijn voor de opbouw
van de defensie der bevriende mogendheden en het grootste deel van de rest besteed
zal worden om hun economische hulp te verstrekken.
Op één punt kreeg MacArthur gelijk. Hij had zich beklaagd, dat van uit het Britse
Hongkong wapens en munitie naar China werden uit-
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gevoerd, die voor de communisten in Korea een belangrijke steun waren geweest.
Amerika stelde derhalve aan de algemene vergadering der V.N. voor, op alle landen
een beroep te doen om de verscheping van strategische materialen naar communistisch
China en naar Noord- Korea te verbieden. Dit voorstel werd met 47 stemmen en 8
onthoudingen, waaronder de 5 Oost-Europese landen, aangenomen. Ook Engeland,
dat de hoofdschuldige was geweest, stemde vóór. Om aan deze resolutie kracht bij
te zetten, hebben de V. St. bepaald, dat zij geen economische hulp zullen verlenen
aan landen, die voor de oorlogvoering belangrijke goederen naar de Sovjet-Unie,
China en andere communistische landen verzenden. Zij zullen eerst schriftelijk
moeten verklaren zich van bedoelde leveringen te zullen onthouden. Indonesië maakte
daartegen bezwaren.
Na een hernieuwde opmars noordwaarts der verbondenen in Korea hebben de
Chinezen hun tweede lente-offensief ingezet. Voor de grote overmacht der Chinese
troepen, die op verschillende punten penetraties maakten, moesten, ondanks
hardnekkige verdediging van Turken, Engelsen en Nederlanders, de strijdkrachten
enige tientallen kilometers teruggetrokken worden. Dit was echter slechts tijdelijk.
Want de V.N.-troepen hernamen spoedig het offensief, brachten o.a. met toepassing
van een nieuwe vlammenwerper, de rode legers zulke enorme verliezen toe, dat
binnen enkele dagen het gehele rode leger weer op de terugtocht was. Opnieuw werd
de 38ste graad overschreden en opnieuw werd de opmars tot staan gebracht.
Niet minder verontrustend als het Koreaanse 'geschil' is wat zich in Perzië rondom
de Anglo-Iranian Oliemaatschappij afspeelt. Premier Mossadeq eiste aanvankelijk
directe overdracht van alle olie-installaties, waarop Londen antwoordde onder geen
beding met een onteigening die het verdrag van 1933 eigenmachtig schond, te zullen
instemmen. Het verlies immers van deze Perzische olie-productie zou niet alleen
Engeland, maar alle verbonden democratiën in een eventuele oorlog tegen de
Sovjet-Unie een geweldige achterstand bezorgen, afgezien nog van de mogelijkheid,
dat Moskou, geholpen door de Iranische communisten, zich van deze bronnen zou
meester maken. Een poging van Acheson om door overleg de partijen tot elkaar te
brengen, werd een 'ontoelaatbare' inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van Perzië genoemd. Een Brits voorstel om het geschil voor te leggen aan het
Internationaal Gerechtshof te Den Haag kon geen genade vinden. Het Iraanse
parlement was zo opgewonden, dat er uitgeroepen werd: 'De 18 millioen Iraniërs
zullen niet aarzelen hun bloed tegen de Engelsen te storten'. Mossadeq schrok van
de geesten, die hij opgeroepen had. Hij wilde niet zo ver gaan als de fanatieke partij
der 'Fedayan Islam'. Hij voelde zijn leven bedreigd, vluchtte naar een der vertrekken
in het parlementsgebouw, waar hij zich gedurende enkele dagen achter een kleine
verschansing beveiligde. Na deze enigszins belachelijke vertoning boden de V. St.
aan Perzië, welks staatskas tot de bodem toe leeg is, een lening van 25 millioen dollar
aan. Dit aanbod werd hooghartig afgewezen met de woorden: 'De voorgenomen
nationalisatie der olie-industrie zal ons land genoeg

Streven. Jaargang 4

411
inkomen verschaffen om onze industrie ter ontwikkeling te kunnen brengen. Perzië
heeft geen buitenlandse leningen nodig'. Het is nochtans buiten kijf, dat zonder
buitenlandse experts en scheepsvervoer Iran met zijn olie zal blijven zitten. Een
beroep op Zwitserse en Franse technici kan geen effectieve uitkomst brengen. Vandaar
dat bezadigden in het parlement op een gematigde houding hebben aangedrongen.
Van zijn kant is ook Engeland wel tot een compromis bereid. Het heeft bij zijn
verbondenen, met name bij India, sympathieke belangstelling voor de oplossing van
het geschil gevraagd, terwijl Iran, zijn eis tot overdracht binnen korte termijn
handhavend, bereid is de organisatie te laten bestaan. De onderhandelingen werden
voortgezet.
Een andere zwakke plek voor de rust en vrede in het Oosten vormt de vijandschap
tussen Israel en Syrië. In het gedemilitairiseerde gebied ten noorden van het meer
van Galilea zijn de Zionisten bezig met het droogleggen van moerassen. Deze
werkzaamheid is een doorn in het oog der Syriërs, die op dit gebied aanspraak maken.
Er hadden wederzijdse overvallen plaats, waaraan de gemengde
wapenstilstandscommissie een einde trachtte te maken. Enkele malen slaagde zij er
in het vuren te doen beëindigen. Maar nauwelijks waren de beloften afgelegd of de
strijd ging weer door. De ene partij wierp de schuld op de andere. Een dreigender
aanzien kreeg deze twist, toen de naburige staat, Irak, vliegtuigen naar Syrië zond
ter verdediging van het Syrische grondgebied tegen iedere luchtaanval, met de
verklaring, dat aan elke Israëlische agressie het hoofd zou geboden worden. Israël
reageerde op deze stap met het dreigement, dat het verplicht zal zijn alle wettige
maatregelen te nemen om zich te verdedigen. Het voelt zich des te meer ongerust,
omdat de hele Arabische Liga voornemens schijnt in te grijpen. In de V.R. heeft de
Israëlitische vertegenwoordiger, Eban, die na zijn rede buiten kennis viel, verzocht
onmiddellijk tegen Syrië op te treden. Hiervan is nog niets gekomen. Alleen de V.
St. hebben een nota aan Egypte overhandigd, waarin zij hun bezorgdheid uitdrukken
over de Arabische militaire hulp aan Syrië en er op wezen, dat zulks 'n schending
betekende van de wapenstilstandsbepalingen van Rhodos.
Vrede sluiten is moeilijker dan oorlog verklaren. De Parijse Conferentie van de
plaatsvervangers der 'Grote Vier' levert hiervoor een sprekend bewijs. Na meer dan
zestig zittingen besteed te hebben aan het opmaken van de agenda, waarbij tenslotte
het vreemdsoortige compromis tot stand kwam, dat de vrede met Duitsland als eerste
en als laatste punt op de agenda werd geplaatst, werd dit twijfelachtig resultaat
plotseling te niet gedaan door een ultimatum van Gromyko, waarin hij zeide, dat het
geen zin had nog verder bijeen te komen, tenzij de kwestie van het Noordatlantisch
Pact op de agenda werd geplaatst. Deze kwestie was in de oorspronkelijke Sovjet-nota
niet vernoemd en werd eerst in een vergevorderd stadium der besprekingen door de
Sovjet te berde gebracht.
Ook om tot vrede met Japan te komen is het Kremlin het struikelblok. Reeds in
1949 had MacArthur, na de nodige hervormingen te hebben aangebracht, verklaard,
dat Japan gereed was voor een vredesverdrag. Op de bijeenkomst van Yalta (Febr.
1945) had Stalin zich
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verplicht aan de oorlog tegen Japan deel te nemen. Feitelijk kwamen zijn troepen
eerst in beweging toen, na de atoombom op Horosjima (6 Aug.) en op Nagasaki (9
Aug.), de overgave van Japan reeds beslist was. Aldus heeft Moskou het recht om
zijn woord bij de opstelling van het verdrag mee te spreken, verkregen. Na lang
getalm heeft (29 Maart 1951) het State Department een concept-verdrag aangeboden,
dat zo weinig bij Moskou in de smaak viel, dat het, onder het uiten van
beschuldigingen aan het adres van Amerika, van de hand werd gewezen. Aan
Washington werd verweten, dat het geen rekening wilde houden met de afspraken
van Potsdam en Caïro, dat het de Sovjet-Unie, China en andere landen van deelneming
wilde uitsluiten en Japan als basis gebruikte voor gewapende interventie in Korea.
Hierop is geantwoord, dat in de genoemde verdragen onder 'China' het oude,
nationalistische, werd verstaan en dat de Sovjet-Unie zelf herhaaldelijk heeft
verklaard, dat de 'Chinese Republiek' niet dezelfde is als de 'Chinese Volksrepubliek'.
Deze 'Volksrepubliek' is niet in de rechten getreden van het oude China - Mandsjoerije
is toch ook nog in handen van de Sovjet - en de V. St. zijn bij de onderhandelingen
niet gesteld op de medewerking van een 'veroordeelde agressor'. De bezettingstroepen
zullen na het sluiten van de vrede worden teruggetrokken, tenzij Japan vrijwillig een
'collectieve veiligheidsovereenkomst' zou willen aangaan. Zulks in overeenstemming
met een verklaring van Stalin, dat de enige afdoende verdediging tegen agressie
collectieve veiligheid is, omdat de politiek, volgens welke elk land zich zelf zou
moeten verdedigen, volgens Stalin, oogluikend toelaten van agressie is. In strijd met
de capitulatievoorwaarden zijn totdusver de ongeveer 200.000 Japanse militairen
niet gerepatrieerd.
Door in het Saargebied een bestaansverbod tegen de 'Democratische Partei', die
voor terugkeer naar het Duitse Rijk ijvert, te laten afkondigen, heeft de Franse regering
een politieke misstap gezet, die in belangrijke mate het wantrouwen bij de West-Duitse
bevolking heeft aangewakkerd. Zelfs het Schuman-plan, dat door Adenauer te Parijs
in een sfeer van vriendschap was aanvaard, kan daardoor in de Bondsdag schipbreuk
lijden. Alle partijen zijn het er over eens, dat, al is het Saargebied economisch met
Frankrijk verbonden, er de grondwettelijke rechten moeten geëerbiedigd worden.
Spaak, de voorzitter van de Europese Raad te Straatsburg, die zelf niet brandschoon
is, verklaarde: 'Wie de democratie belijdt, dient er ook naar te handelen'. Voor de
socialistenleider, Schumacher, biedt dit incident een buitenkansje de politiek van
toegeeflijkheid, door Adenauer jegens Frankrijk gevoerd, in discrediet te brengen.
Ook de Bondsdag heeft tegen dit ingrijpen van Frankrijk geprotesteerd.
In Oostenrijk is bij herstemming de 78-jarige socialistische burgemeester van
Wenen, Th. Koerner, tot president van de Oostenrijkse federale Republiek gekozen.
De candidaat der sterkste parlementaire partij (de katholieke Volkspartij) Dr H.
Gleissner, moest het afleggen tegen de verenigde stemmen der oppositie-partijen.
In Noord-Italië zijn de communisten bij de provinciale en gemeenteverkiezingen
teruggedrongen. 21 van de 27 provincies behaalden een
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anti-communistische meerderheid. Ook het gemeentebestuur van de grote steden
Genua, Milaan en Venetië ging voor de communisten verloren. Alleen in Bologna
wisten zij zich te handhaven. Dat er niet meer successen behaald zijn is te wijten aan
de neo-fascistische partij, wier aanhangers, overlopers uit de rechtse partijen, zonder
zelf een zetel te behalen, afbreuk deden aan de overwinning der goedgezinden.

Nederland
De Tweede Kamer heeft verschillende onderwerpen van min of meer belang
behandeld. De minister van Onderwijs deelde mee, dat hij de uitgaven drukte door
aan nieuw opgerichte middelbare scholen voorlopig de subsidies te onthouden. Om
tegemoet te komen aan de klachten der ouders, zal hij bij meer dan één schoolgaand
kind reductie verlenen en voor het middelbaar onderwijs streven naar een verlaging
van 30%. Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het grootbedrijf van Philips
was Eindhoven in feestvreugde. Deze werd verhoogd doordat minister Rutten bekend
maakte, dat hij voornemens was aldaar een Tweede Technische Hogeschool op te
richten. Het aantal studierichtingen zou beperkt worden tot die voor
werktuigbouwkunde, electrotechniek en scheikunde en de studieduur zou niet langer
dan vier jaar bedragen. Kreeg Philips zijn standbeeld, hij stelde als vriendelijke reactie
een millioen beschikbaar voor de op te richten Hogeschool.
De televisie is een probleem, dat in deze tijden van bezuiniging zeer ongelegen
komt. De regering wenst deze uitzendingen op te dragen aan de diverse
omroepverenigingen, die dan elk afzonderlijk jaarlijks 150.000 gulden zouden moeten
bijleggen, zonder de zekerheid dat zij na de experimentele overgangstijd van twee
jaar er mee zouden kunnen doorgaan. De staatssecretaris Mr Cals kon deze toezegging
niet geven, omdat nog steeds, na 9 ontwerpen, een Radio-wet ontbrak. Hij hoopte
echter nog dit jaar een definitief ontwerp bij de Kamer te kunnen indienen. Uit
economisch oogpunt, mocht de regering de televisie, niettegenstaande allerlei culturele
en morele bezwaren, niet verwaarlozen, omdat het voor ons land van belang was,
dat wat de export betreft de televisie dezelfde plaats zou innemen als de radio. Daarom
had Ir Otten met voortvarendheid meegedeeld, dat de firma Philips de programma's
wilde verzorgen. Mr Cals stelde de Kamer en de Omroepen gerust, dat de P.T.T.
zulk een machtiging niet zou geven. De Federatie van Omroepverenigingen heeft
besloten de 'Nederlandse Televisie Stichting' op te richten, aan wie de voorbereiding
der uitvoering is toe vertrouwd.
De regering heeft aan enige oorlogsmisdadigers, die tot de doodstraf veroordeeld
waren, gratie bezorgd. Daartegen kwamen vele Kamerleden op, die bovendien wilden
weten, welke richtlijnen hierbij gevolgd waren. De minster van Justitie, Mulderije,
weigerde deze richtlijnen bekend te maken. Wel deelde hij mee, dat er 139
doodvonnissen in kracht van gewijsde waren gegaan. In 94 gevallen was gratie
verleend, in 38 gevallen geweigerd en in 7 gevallen nog geen beslissing genomen.
De communist Stokvis diende een motie van teleurstelling in, het lid van de P.v.d.A.
Donker een motie van bezorgdheid. De eerste werd
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verworpen, de tweede met grote meerderheid aanvaard. Tegen stemde het grootste
deel van de K.V.P., wier woordvoerders, B. Verhoeven en Mr Romme, op de
barmhartigheid als hoge vorm van gerechtigheid hadden gewezen.
Finsterwolde heeft een communistisch gemeentebestuur, met uitzondering van de
burgemeester, die machteloos staat tegen de meerderheid van de raad. Het
communistisch paradijs werd er een hel voor de minderheid. De werkloosheid werd
er bevorderd, ambtenaren werden met ontslag bedreigd en de tegenstanders bedreigd
met de uiteindelijke afrekening. Minister van Maarseveen toonde deze misbruiken
met striemende woorden aan tegenover de heer Gortzak. Ook het Kamerlid Scheps
oogste succes met zijn uiteenzetting omtrent de ware stand van zaken. Derhalve werd
het gemeentebestuur van Finsterwolde buiten functie gesteld tot de moeilijkheden
zijn opgelost en werd de burgemeester als regeringscommissaris met het bestuur der
gemeente belast.
1-6-'51
K.J.D.

België
Ondanks de regelmatige bijeenkomsten van het Parlement en de voortdurende
pogingen aldaar om het de regering moeilijk te maken, had deze toch een vrij rustig
bestaan. De door de socialisten zo luid aangekondigde openbare actie tegen de
24-maandendienst, had niet het succes die zij ervan verwachtten. Enerzijds bleek dat
de regering Pholien door haar onzekere periode heen was, dat de ministers kordater
dan in de eerste maanden de voorgekomen vraagstukken aanpakken. Overigens valt
het op dat deze regering meer sterke persoonlijkheden telt dan wellicht enige andere
in de laatste jaren. Daaraan vooral is 't te danken dat zij b.v. op sociaal-economisch
en financieel terrein totnogtoe alle ernstige moeilijkheden wist te boven te komen.
Wij zijn echter getuige van een ander verschijnsel. Zonder het zelf uitdrukkelijk
te willen, bestaat er bij de drie oppositiepartijen een tendenz om elkaar op een
gemeenschappelijk terrein te ontmoeten. Zij zoeken de regering onder een
gemeenschappelijke slogan en met dezelfde verwijten te bestrijden. Toen de regering
Duvieusart aan het bewind was vonden zij elkaar in hun strijd tegen de persoon van
Leopold III. Thans hebben zij twee andere motieven. (Wij wezen er de vorige maand
reeds op hoe de socialistische partij, - van wie men, op grond van dagbladartikelen
en redevoeringen, kon verwachten dat zij in de schoolkwestie zich zou distanciëren
van het aftands sectarisme van communisten en liberalen -, in een buitengewoon
Congres de oude leuze van het anticlericalisme heeft trachten op te frissen.
Er is echter een tweede platform waarop de drie zogenaamde linkse partijen elkaar
ontmoeten en waar ze zelfs proberen elkaar te overtroeven: het is het vals en
opgeschroefd patriotardisme. Tot voor kort waren de liberalen heer en meester op
dat gebied. Tussen de twee oorlogen eisten zij het monopolie daarvan op en juist
onder de leus van het patriotisme bleven zij steeds de heftigste tegenstanders van de
gelijkberechting van het Vlaams gedeelte der Belgische bevolking. Na de bevrijding
kregen zij hier echter rechtstreeks concurrenten in de com-
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munisten, die om algemeen bekende redenen het patriotisme en de handhaving van
de totale souvereiniteit als eigen programmapunten naar voren brachten. Ook de
socialisten, in weerwil van hun internationalistisch verleden, zijn zonder aarzeling
de twee andere linkse partijen op de voet gevolgd. De gemeenschappelijke leus luidde
'l'incivisme est à droite!' Wat is er meer vanzelfsprekend dan dat deze de volksmening
pakkende, simplistische, maar absurde uitspraak weer als uithangbord op de drie
partijlokalen prijkt. De regering Pholien wordt thans veel minder de regering van de
reactie of van de militaire dwang geheten dan wel de regering van de incivieken.
Telkens als er ook maar de geringste aanleiding toe bestaat, betreden de
woordvoerders van de drie partijen de parlementaire tribune en ziet de regering zich
verplicht, zowel in de Kamer als in de Senaat, de drieledige verdedigers van de
onvervalste en edelmoedige vaderlandsliefde te woord te staan.
In de Kamer waren het de communist Borremans, de socialisten Collard en
Tielemans en de liberaal Lefebvre die hun ergernis uitdrukten om de vrijlating van
Romsee en Poulet en om het al te veelvuldig vrijlaten van incivieken. Er was een
tijd dat dergelijke interpellaties, die in een publieke vergadering als in het Parlement
steeds een emotionele uitslag hebben, een voor de regering en bepaaldelijk voor de
minister van Justitie onbehaaglijke atmospheer schiepen. Ditmaal was dit voor het
eerst niet het geval. Geen van de vele sprekers - behalve dan op enkele ogenblikken
de keurige en gevoelige Collard - kon erin slagen ontroering te wekken. Er was niets
in hetgeen de minister zei waarmee in de grond niet ieder ernstig man kon akkoord
gaan. Toen hij aan de socialistische oppossanten verweet dubbel spel te spelen door
bij de minister aan te dringen op vrijlating van Poulet en terzelfdertijd de opinie op
te ruien tegen die vrijlating, bracht hij ongetwijfeld de oppositie in verlegenheid.
Maar verbergt deze dubbelhartigheid niet iets diepers, waarover men al te zorgvuldig
heeft gezwegen? Ligt er niet een bekentenis in, dat men in de socialistische partij
nog steeds voor de noodzaak staat de repressie-politiek, zoals zij vanaf de eerste dag
werd gevoerd, te handhaven terwijl men reeds inwendig overtuigd is van haar
schromelijke gebreken en ongerechtigheden. Welk een les had de minister van Justitie
hieruit niet kunnen trekken! Hij had tot de oppositie kunnen zeggen: 'Wij allen hier
tegenwoordig hebben ons wel eens vergist, behalve degenen die mij vandaag het
eerst hebben geïnterpelleerd, de communisten. Zij hadden bij de bevrijding een vaste
politiek: met de werkelijke verraders en collaborateurs ook hun tegenwoordige en
toekomstige politieke tegenstrevers te treffen. Zij hadden niet de bedoeling van de
verzetslieden een prachtig corps te maken dat terecht de dank van heel de natie
verdiende, maar wel een machtige en zo talrijk mogelijke beweging op touw te zetten,
waarin zij de hoofdrollen zouden spelen en die op ons politiek leven, te hunnen bate,
een blijvende druk zou uitoefenen. Zij wisten wat zij wilden. Wisten wij het wel?
Zijn wij niet allen zwak geweest tegenover hun opzet? Zijn wij er niet hals over kop
ingelopen? Hebben wij ons voldoende ingespannen om de waarlijk aan verraad
schuldigen te scheiden van degenen die lichte vergissingen hebben begaan of die
slechts om een
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bepaalde politieke overtuiging met de vinger werden aangewezen? Hebben wij wel
ons best gedaan om te voorkomen, dat een heel leger zogenaamde verzetslieden van
het twaalfde uur de lauweren en de dank, die alleen aan de echte verzetslieden
toekomen, zouden plukken? Hebben wij de moed gehad om een begrijpelijk zeer
ontvlambare openbare mening op die wijze voor te lichten dat geen onherstelbare
vergissingen werden bedreven? Dat ieder zich in gemoede die vragen stelle, want
allen hebben wij schuld, zo al niet altijd door gebrek aan moed dan toch tenminste
door gebrek aan inzicht. Vandaag moeten de schrandersten uit alle partijen dit inzien.
Hebben zij dan het recht eenvoudig de ogen te sluiten en te handelen alsof in het
jongste verleden alles naar billijkheid is geschied? Wij begrijpen dat gij, heren van
de socialistische en liberale linkerzijde, nog grotelijks gevangen zit in de netten die
gijzelf hebt helpen vlechten. Wij begrijpen dat gij nog de zaken niet uitsluitend kunt
zien in het licht van wat de toekomst, en het vredelievend samenwonen van allen in
ons land vergt. Wij begrijpen best dat gij ons interpelleert, vooral nu gij in de oppositie
zijt en dus geen verantwoordelijkheid hebt te dragen. Maar wij die deze wel dragen
zullen ons niet laten afleiden van de zware plicht die wij tegenover de gemeenschap
van morgen hebben. Wij kunnen er gelukkig op wijzen, dat toen vóór ons een van
de uwen, de Heer Lilar, het Ministerie van Justitie beheerde, hij ook heeft ingezien
dat hij maatregelen had te nemen die in het verleden ingrepen om de toekomst te
beveiligen. En er bestaat bij ons niet de minste twijfel dat ook morgen, wanneer gij
vrijer en met meer verantwoordelijkheid zult kunnen oordelen, gij aan onze politiek
van herstel van onbillijkheden en van geestelijke verzoening uw goedkeuring zult
geven. Inmiddels gaan wij onze weg'.
Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de socialistische en liberale leiders
is enkele weken na deze interpellatie andermaal gebleken toen in de Kamer een
voorstel van het C.V.P.-lid uit Roeselare, De Gryse, aan de orde kwam, waarbij de
Minister van Justitie gemachtigd werd, na advies van een Commissie ad hoc,
kwijtschelding of vermindering te verlenen van inzake incivisme uitgesproken
schadevergoedingen aan de Staat. Dit ontwerp is rechtvaardig, vooral als men bedenkt
met welke zeer ongelijke maatstaven die veroordelingen tot schadevergoeding werden
uitgedeeld. En waarom zou wat voor vrijheidsberovende straffen, voor geldboeten
en zelfs verbeurdverklaringen is aanvaard en toegepast nu ook niet voor
schadevergoedingen gelden? Het voorstel is zo vanzelfsprekend dat de juristen uit
de socialistische partij er in de kamercommissie voor Justitie mee instemden. Toen
het voorstel een eerste maal werd ingediend en voor die Commissie kwam was een
liberaal Minister van Justitie en ook hij maakte geen bezwaren. Maar thans kan dit
voorstel dankbaar uitgebuit worden als een illustratie van het 'onzalige werk' van de
regering en van de meerderheid 'der incivieken'.
Deze wijze van oppositie voeren vereist blijkbaar serviliteiten waaraan ook de
verstandigste en meest gematigde politici zich naar 't schijnt niet kunnen onttrekken.
A. Vanhaverbeke
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Forum
De Reina Prinsen Geerligs Prijs voor Letterkunde
Op 24 Nov. l.l. vond te Amsterdam in de Aula van de Gemeentelijke Universiteit
voor de vierde keer de uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs-prijs plaats, een
jaarlijkse letterkundige prijs voor jongeren tussen 20 en 25 jaar.
De deelneming aan de prijsvraag staat ook voor Vlamingen open, wat blijkbaar
nog onvoldoende bekend is, daar de eerste keer, in 1947 slechts 1 inzending
binnenkwam uit Vlaanderen, in 1948 en 1949 geen enkele en in 1950 vijf op een
totaal van 34 inzendingen. Al is er dus verbetering merkbaar, toch lijkt het goed, nog
eens iets over deze prijs te vertellen, daar een groter deelname uit Vlaanderen zeker
ook de wens zou zijn geweest van haar, aan wie de prijs zijn naam ontleent.
Reina Prinsen Geerligs werd geboren 7 October 1922 te Semarang (Ind.) en kwam
reeds een jaar later met haar ouders naar Nederland. Zij bezocht het
Barlaeus-Gymnasium te Amsterdam en reeds in die tijd ontwaakte haar belangstelling
voor Vlaanderen en Zuid-Afrika. Ze schreef toen reeds in het schoolblad Suum cuique,
artikelen over Marnix van S. Aldegonde, Rubens als Diplomaat, enz. De grote indruk,
die de schoonheid van Brugge op een jong ontvankelijk hart maakt, legde zij neer
in een artikel 'Brugge', dat door het jeugdblad Contact bekroond werd, evenals haar
artikel 'Gerechtigheid'. Zij werd uitgekozen om haar school te vertegenwoordigen
bij een voordrachtwedstrijd en ontroerde de zaal met haar voordracht van Multatuli's
'Ik weet niet waar ik sterven zal'. Weinig jaren later slechts zou zij het weten....
Na haar eindexamen koos Reina, die belangstelling voor veel dingen had en een
grote liefde voor volk en taal, de studie van Nederlandse letteren in Amsterdam.
Maar inmiddels was de oorlog uitgebroken en haar sterk nationale gevoel en spontane
reactie op alles, wat zij als onrechtvaardig voelde, bracht haar onvermijdelijk via de
strijd tegen de van de studenten geëiste loyauteits-verklaring in de verzetsbeweging.
Ook daarin gaf zij zich helemaal. Zij werd koerierster met als taak de verschillende
illegale groepen te verenigen. Hoewel ze zich ten volle bewust was van de gevaren,
was dat voor haar geen reden zich terug te trekken, want zij was bereid tot elk offer,
ook het hoogste. Zij was enorm actief. Voortgedreven door haar vurige geest dook
zij dan hier op, dan daar. Wie haar kenden en liefhadden, hielden hun hart vast. Kon
zoveel activiteit onopgemerkt blijven? Had ze niet een te knap, aardig gezichtje, was
ze niet een te aantrekkelijk persoontje, zodat ze waar ze kwam opviel, wat juist bij
illegaal werk een extra gevaar moest opleveren? Waarschuwingen werden met een
tikje jeugdige overmoed afgedaan... En... 't werk moest toch immers gebeuren?
23 Juli 1943 werd ze gepakt. Ze werd ter dood veroordeeld, z.g. 'begenadigd' en
in October '43 samen met de illegale strijdsters Mevr. Hissink en de Utrechtse studente
Truus van Lier naar Duitsland gevoerd. Alle drie werden in de vroege morgen van
de 24e November '43 in het kamp Oraniënburg gefusilleerd. Volgens een ooggetuige
gingen ze zingend naar de plaats der terechtstelling. Het is wel zeker, schrijft haar
moeder, dat toen 'de Vlaamse Leeuw' gezongen werd, want dat was haar lievelingslied,
waarmee ze zich altijd aankondigde, als ze thuis kwam.
Reina's ouders hebben de sympathieke gedachte gehad, het geld van de studiebeurs,
die zij voor Reina hadden, te bestemmen voor het instellen van een jaarlijkse
letterkundige prijs voor jonge mensen, om de herinnering levend te houden
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aan al de op zo jeugdige leeftijd gefusilleerden, teneinde jongeren aan te moedigen
het werk voort te zetten, dat Reina en vele anderen moesten onderbreken.
De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 1947 aan Simon van het Reve voor
zijn 'winterverhaal' De Avonden, in 1948 aan de jonge dichteres Mies Bouwhuys, in
1949 aan Willem Witkampf en in 1950 aan J.A. Blokker voor zijn novelle Séjour,
terwijl aan Jan Vrijman een eervolle vermelding werd toegekend voor zijn roman
De Lijn. Toevallig speelt de handeling van beide laatstgenoemde werken zich in het
verzet af.
De jury, bestaande uit Emmy van Lokhorst, H.J. Smeding, Adriaan Morriën en
Bert Voeten zegt in zijn verslag: 'Verheugend was het, dat thans ook voor een deel
Vlamingen hebben meegedongen en we hopen, dat dit volgend jaar in nog ruimere
mate het geval zal zijn, opdat de competitie ook kwantitatief gelijk worde. Voor hen
moet worden genoemd Henri Scholier, van wie de novelle Het geval Dr Jaminis
Verhevelingen met de prijs van Brabant 1949 werd bekroond: een verhaal, dat zeker
op talent wijst, maar ons een te hoge greep geeft'.
Het litteraire werk moet vóór 1 Augustus ingezonden worden bij de secretaris van
de Jury, H.J. Smeding, Prinsengracht 1101, Amsterdam-C., tot wie men zich om
nadere inlichtingen kan wenden.
Moge deze prijs in de toekomst bijdragen tot versterking van de banden tussen
Vlaanderen en Nederland!
Mr Bep Broekman-Vriesman

Douglas Hyde's 'I believed'1)
Douglas Hyde was gedurende twintig jaar lid van de Communistische Partij in
Engeland waarin hij geruime tijd een belangrijke plaats innam, en een twaalftal jaren
was hij als redacteur verbonden aan het communistische dagblad The Daily Worker.
In 1948, nog geen veertig jaar oud, werd hij Katholiek. In Januari van dit jaar
verscheen het hier te bespreken boek; het werd herdrukt in Februari en Maart.
In zekere zin kan men het een onbelangrijk boek noemen. Het tweede gedeelte is
een bekeringsverhaal, op zich wonderlijk en vaak ontroerend door zijn eenvoud
weliswaar, maar naar de maat van deze wereld gemeten toch van weinig belang. Het
eerste gedeelte houdt zich voornamelijk bezig met de activiteit van de Communisten
en ook dit zou men weinig belangrijk kunnen noemen. Het bevat immers zo weinig
nieuws. We weten al lang hoe de Communisten zich gedroegen in de kwestie Spanje:
we weten al lang hoe zij omzwaaiden naar een volksfront-politiek in de jaren voor
de oorlog. Nieuws is het eigenlijk niet hoe zij zich uit een impasse moesten lospraten
ten gevolge van het Duits-Russische verdrag in Augustus 1939, en hoe moeilijk voor
hen de situatie werd toen Rusland Polen binnenviel. We kennen hun houding
gedurende de verschillende stadia van de oorlog. We hebben genoeg gehoord van
infiltratie, van crypto-Communisten, en cellenbouw. Dat het nieuws in dit boek een
locale Engelse kleur krijgt doet niet zo erg veel ter zake. Toch zijn we van mening
dat we hier een belangrijk en waardevol boek voor ons hebben - en wat de waarde
geeft aan beide delen ligt in de op het eerste gezicht wat raadselachtig aandoende
titel 'I believed'. Legt men de klemtoon op het tweede woord, dan heeft men de ziel
1) Douglas Hyde, I believed. The autobiography of a former British Communist. - Heinemann
Ltd., London, 1951, third impression 303 pp., 10 s. 6 d.
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door de bescheiden auteur natuurlijk geenszins bedoeld, geeft de diepe zin van de
bekeringsgeschiedenis.
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Hyde geloofde; Communisme was hem een geloof, en het is een geloof voor de echte
Communist. Ook dit hoorden we al eerder. Maar in de sympathieke pentekeningen
van vele kameraden treedt dit geloof als levende en leven-gevende kracht naar voren.
Meerdere malen laat Hyde uitkomen welke grote offers de Communisten zich
getroosten voor de 'zaak', waarbij hij steeds beklemtoont dat dergelijke
offervaardigheid de vrucht is van een geloof, en niet van een theorie omtrent privaat
bezit. Zou men aanvoeren dat de Communist meest een compensatie voor deze offers
vindt in een als vanzelf sprekend aanvaarde vrijheid op zedelijk, vooral sexueel
terrein, dan wordt dergelijke insinuerende verklaring door Hyde, die onverbloemd
over deze zaken spreekt, verworpen; ook deze vrijheid is een stuk van het
communistisch geloof, evenals zijn atheïsme.
Hyde philosopheert maar heel weinig over het Communisme, maar eigen
werkmethode en eigen ervaring stellen hem in staat zeer concreet aan te geven hoe
in feite de philosophie van het Communisme werkt. De kracht van het Communisme
is hierin gelegen dat het er in slaagt om haat, een verlangen naar vergelding van de
kant van diegenen die slecht behandeld zijn, jeugdig idealisme en het hunkeren naar
een betere wereld (men denke hierbij aan Engelse achterbuurten waarvan men hier
in Holland vaak geen idee heeft) als sterke paarden voor zijn strijdwagen te spannen
(p. 61). Dit houdt in dat er door het Communisme vooral op de emoties wordt
gespeculeerd van de arbeiders; dergelijk emotioneel 'appeal' verblindt de rede, en
schakelt haar uiteindelijk uit; partij-techniek doet de rest om hieruit een geloof te
laten rijpen. Marxisme was zodoende voor Hyde, en voor de velen die in de partij
werden en worden gevormd, niet zo zeer een theorie dan wel een methodologie (p.
293). Het is een methode van zien, denken, oordelen, reageren. Een methode die
werkt als een dwangbuis (hoofdstuk 23, waarin de breuk met het Communisme wordt
verhaald, draagt als titel 'out of the straight jacket').
Met dit alles voor ogen wint het tweede gedeelte aan belangrijkheid. De intrigerende
vraag hoe een jongeman, uit net milieu, met een gezond stel hersens, evenwichtig,
goed Christen, student in de theologie om later predikant te worden, overtuigd atheïst
kan worden en vurig Communist zonder hierbij gedreven te worden door reactionnaire
motieven, vindt hier zijn antwoord. Belangrijk is het nu ook te zien hoe de
methodologie waarmede Hyde als vergroeid was geraakt, geleidelijk, en aanvankelijk
geheel onbewust nog, wordt ondermijnd. Niet toevallige omstandigheden als de
toestand in Oost-Europa tastten deze methodologie aan: zij voorkomt immers dat de
zaken gezien en beoordeeld worden zoals zij zijn. Maar het is het lezen van katholieke
weekbladen om, wat Hyde zelf noemt, 'dirt' te vinden waartegen hij schrijven kan in
zijn aanvallen op het fascistisch Katholicisme, dat zijn positie aan het wankelen
brengt. De boeken van Belloc en Chersterton volgen dan later, en geleidelijk verschuift
zich de innerlijke omkeer van politiek en sociaal terrein naar godsdienstig terrein.
Slechts een enkele maal treedt in dit boek de even fel communistische Carol, Hyde's
vrouw, op: haar militant atheïsme wordt eerder aangevreten, bij haar een sterkere en
meer spontane reactie tegen het onvrouwelijke en zelfs onnatuurlijke van de
communistische mentaliteit met haar haat en bittere wrok.
Het is geen sensationeel boek; het is ook niet sensationeel geschreven. Natuurlijk,
het is een waarschuwing, en als zodanig doet het onwillekeurig denken aan 'I chose
Freedom'. Het is echter veel meer pleidooi: de Communist te kennen in zijn geloof.
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Studiedagen Nederlandse Vroomheid
In de gastvrije Abdij van Berne hebben in de Paasvacantie van dit jaar de eerste
Studiedagen voor de Geschiedenis van de Nederlandse Vroomheid plaatsgevonden,
die naar het eenstemmige getuigenis van de aanwezigen om hun hoog
wetenschappelijk gehalte en de prettige, geanimeerde sfeer geslaagd mogen heten.
Als thema voor de voordrachten en besprekingen was gekozen: Het
volmaaktheidsstreven van de leek in de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid.
Dit onderwerp werd toegelicht door Prof. Dr E. Lousse uit Leuven (Het godsdienstig
karakter van het standsideaal van de middeleeuwse ridders en burgers), Dr Alcantara
Mens O.F.M.Cap. eveneens uit Leuven (De vroomheid der begijnen), Drs M. van
Woerkum S.C.J. (De Moderne Devotie als beweging van lekenvroomheid), Dr
Fidentius van de Borne O.F.M. (De spiritualiteit van de Derde Orde van Sint
Franciscus en haar invloed op het lekenmilieu) en Drs J. Nouwens M.S.C. (De
veelvuldige Communie en het volmaaktheidsstreven van de leken na het Concilie
van Trente). Dr M. Smits van Waesberghe hield een voordracht over enkele markante
gebeurtenissen en feiten bij de recente bestudering van de Nederlandse vroomheid.
De vergaderingen stonden onder leiding van Prof. Dr L.C. Michels.
Prof. Lousse had als uitgangspunt voor zijn betoog een zeer belangrijk gegeven
gekozen: de 'synthese van de levensgebieden'. In de (vroege) Middeleeuwen bestond
er noch in het privé-leven, noch in het publieke leven een scheiding tussen natuur
en bovennatuur, godsdienst en leven, kerkelijke en burgerlijke instellingen. De mens
werd door de inrichting en praktijk van het dagelijkse leven geholpen om zijn
godsdienstig leven op te bouwen. De spreker lichtte dit toe aan de hand van de
kerkelijke en tegelijk burgerlijke verbintenissen ten aanzien van het doopsel, het
huwelijk, de ridderschap en de burgerlijke stand. De tegenstelling tussen de
maatschappij van vroeger en nu vormde een van de meest suggestieve gedeelten van
het betoog.
Prof. Lousse belichtte de structuur van de middeleeuwse staatsinrichting vanuit
een zeer voornaam, anderzijds een zeer verwaarloosd aspect: de 'status contractus',
of wat hij elders genoemd heeft 'les engagements de l'homme'. Het bewijs uit de
rechtsinstellingen berust evenwel op de normatieve bronnen, die om een goed
overzicht te krijgen van een bepaalde periode volgens de methodiek van de
geschiedvorsing aangevuld moeten worden door de narratieve bronnen. Zo had zijn
indrukwekkend betoog toch iets eenzijdigs: het gaf geen volledige weergave van het
godsdienstig standsideaal der ridders en burgers, zoals het beleefd werd in de praktijk
van het leven.
Dr Alcantara Mens benaderde dezelfde periode vanuit een ander gezichtspunt: de
geestelijke stromingen, en de bronnen, waaruit wij deze kunnen leren kennen. De
kerngedachte van zijn betoog was: bij het begin van de beschavingsgeschiedenis van
onze landen bezitten wij aanstonds een autochthone, hoog gestemde mystiek. De
uiterlijke aanleiding was het ontstaan van de begijnen, waarbij het verband tussen
de instelling van de reclusen en die van de begijnen nader onderzocht werd. De
innerlijke ontwikkeling blijkt uit de kenmerken en bronnen van deze dietse
minnemystiek. Spreker noemde in dit verband 1. het Neo-platonisme, 2. de ziel als
beeld en gelijkenis van Gods eenheid en drieheid, 3. de dominerende betekenis van
het minne-motief, 4. de 'vriheit van gherechter minne' of de 'libertas spiritus', 5. de
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apatheia of ledigheid (Abgeschiedenheit), 6. de hoge opvatting over de natuurlijke
adel van de ziel en over de natuurlijke levenswaarden.
Naar aanleiding van dit betoog ontspon zich een hoogstaand debat, waarbij
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o.a. de vraag, in hoeverre wij in de moderne Seculiere Instituten een parallel kunnen
terugvinden met het ontstaan en de inrichting van het begijnenwezen, niet voldoende
werd opgehelderd, zoals ook bij Prof. Lousse in dit verband een vraag onbeantwoord
bleef: in hoeverre de initiatie in de lekenstand het uitgangspunt had kunnen zijn voor
een eigen spiritualiteit.
Chronologisch gezien moet het betoog van Dr Fidentius van de Borne vóór dat
van Drs van Woerkum geplaatst worden. Spr. belichtte dezelfde tijd, echter weer
vanuit een andere gezichtshoek. Hij toonde aan het ontstaan, de structuur en de
invloed van de Derde-orderegel van St. Franciscus van 1221 en 1228. Dit was een
zeer geleerde en historisch doorwrochte verhandeling, waarbij men zich, na afloop,
toch afvraagt, welke elementen in de Derde-orderegel nu concreet genomen te
herleiden zijn tot de tijdgeest en tijdstromingen (armoedebeweging en humiliaten);
welke elementen specifiek Franciscaans zijn; en hoe de regel zich in feite aangepast
heeft aan het lekenmilieu en hoe hij zich eventueel zou kunnen aanpassen.
Het is jammer dat spr. te weinig gebruik heeft gemaakt van de latere aanvullende
en verklarende bronnen, b.v. de verschillende devotieboekjes, die door de Regel
geïnspireerd zijn. Zijn verhandeling bewoog zich te veel op het terrein van de
kerkgeschiedenis, zonder door te dringen tot het eigenlijke gebied van de vroomheid.
De vraag of de Middeleeuwen een 'moderne lekenascese' gekend hebben, los van de
kloosterlijke geest en de kloosterlijke instellingen, werd in negatieve zin beantwoord.
Over het betoog van Drs van Woerkum - over inhoud en strekking - lag iets van
de somberheid, gedruktheid, matheid van het Herfsttij dat hij schilderde. Over de
grote lijnen gaf spr. een zeer juiste schildering van de Moderne Devotie als geestelijke
stroming: hoe zij wil hernieuwen (Devotio Moderna), maar niet de kracht heeft
kunnen opbrengen, om tot een werkelijke, vruchtbare en langdurige hernieuwing te
komen. Zoals bij de andere sprekers viel ook bij Drs van Woerkum de buitengewone
beheersing van het bronnenmateriaal op.
Misschien was het betoog toch iets te somber: de betekenis van de Moderne Devotie
is in het licht van de grote ontwikkelingslijnen van de vroomheid waarschijnlijk
belangrijker dan de spr. liet uitkomen, voornamelijk als schakel tussen de
Middeleeuwen en de moderne tijd (St. Ignatius van Loyola). Ook moeten de grotere
mannen op geestelijk gebied, die de Moderne Devotie heeft voortgebracht, zich in
het milieu hebben thuisgevoeld. Zeer belangrijk waren de opmerkingen over de
verhouding tussen de Moderne Devotie en de religieuze instellingen. Er bestond
volgens spr. geen principiële afkeer, maar voorbehoud om accidentele en incidentele
redenen.
Drs Nouwens heeft een zeer duidelijk beeld gegeven van de eucharistische literatuur
na Trente, waarbij hij heeft laten zien, dat de sleutel voor de beoordeling van de
verschillende tendenzen en stromingen de drie historische phasen zijn, welke men
in Europa en ook in Nederland in dit opzicht kan onderscheiden: de periode van de
aanprijzing, van de tempering en van het voorbehoud ten opzichte van de veelvuldige
Communie. Het betoog van Drs Nouwens heeft voor alles laten zien de groei en
ontwikkeling van de eucharistische devotie in de Nederlanden.
Men kan zeggen dat de voordracht een leemte vertoonde, die het tegenovergestelde
was van het tekort, dat wij bij Prof. Lousse vaststelden: hij maakte te uitsluitend
gebruik van de narratieve bronnen. Bij de gedachtenwisseling gaf de spr. hierop de
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noodzakelijke, gaarne en kundig verleende aanvulling (bepalingen van het Concilie
van Trente, van synodale decreten, enz.).
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De voordrachten en discussies leidden tot de volgende besluiten.
1. In de loop van de geschiedenis (hier van de Middeleeuwen) openbaart zich
onder de leken op verschillende tijden een zeer intens verlangen en streven naar de
volmaaktheid van het christelijke leven (evangelische armoedebeweging, begijnen,
Moderne Devotie).
2. Dit streven naar volmaaktheid heeft zich in het verleden niet kunnen losmaken
van de religieuze (in de zin van kloosterlijke) geest en van de religieuze instellingen;
zij heeft zich niet tot een zelfstandige lekenvroomheid kunnen ontwikkelen.
3. Uit de lezingen en de daaropvolgende discussies, zelfs uit de gedachtenwisseling
van Zaterdagavond is niet gebleken, dat zulk een zelfstandige lekenvroomheid
mogelijk is. Dit besluit is negatief, maar mag volledigheidshalve niet gemist worden.
4. Na Trente is een ernstig volmaaktheidsstreven onder leken niet denkbaar zonder
een eucharistisch leven, een godsvrucht tot de H. Eucharistie, en met name tot de
veelvuldige sacramentele Communie, die veel schommelingen en uiteenlopende
richtingen gekend heeft. Deze treffen elkaar evenwel in dit ene punt: dat de H.
Eucharistie een middel tot volmaaktheid is, voor een ieder, ook en bijzonder voor
de leek.
5. Uit de gedachtenwisseling op Vrijdagavond is gebleken, dat het gewenst is om
bij de katholieke intellectuelen, met name bij het katholieke docentencorps, meer
belangstelling te wekken voor, en kennis bij te brengen van de geschiedenis van onze
vroomheid.
M.S.v.W.

Een nieuw leven van Vincentius a Paulo1)
In de collectie 'Menschen der Kirche' verscheen bij Benziger Verlag Einsiedeln/Köln,
het tiende deel Vincenz von Paul - Aus seinen Briefen, Vorträgen und Gesprächen van Hans Kühner.
Voornaam-eenvoudig gebonden, typographisch keurig verzorgd (goed papier,
fraaie lettertype, rustige, wel-verantwoorde drukspiegel) biedt dit boek zich te
appetijtelijk aan om het op zijde te leggen 'tot men eens meer tijd heeft'. Reeds door
zijn uiterlijke standing suggereert het een stil en overtuigend: Neem en lees; het
draagt zijn 'goede pers' voor zich uit.
Het mooie boek is ook een mooi boek qua inhoud, qua geslaagd portret van de H.
Vincentius. Zoals Kühner hem ziet en uitbeeldt, aarzel ik niet te getuigen - dit is voor
een Lazarist des te prettiger, wijl hij, ondanks de nooit-volprezen critische publicaties
van Pierre Coste, zich ook wel eens ergeren moet - dat m.i. het essentiële en het
kenmerkende raak getroffen zijn.
De klaarblijkelijke opzet van Kühner: ons behulpzaam zijn bij het proeven van de
mens en van de heilige, die Vincenz von Paul heet, door zo nauw mogelijk persoonlijk
contact, lijkt me zeer aanneemlijk, zeer wijs en volkomen gelukt.
Het werk bestaat uit twee delen: een zakelijke inleiding oftewel gecondenseerde
biographie van 120 bladzijden en 150 bladzijden zorgvuldig gekozen teksten uit
Vincentius' brieven, conferenties en toespraken. Het een op het ander nauwkeurig
afgestemd, vormen zij een veelzeggend harmonisch geheel. En.... de lezer kan en
1) Kuhner, Hans, Vinzenz von Paul. (Menschen der Kirche in Zeugnis und Urkunde) Band X.
- Benziger Verlag, Einsiedeln, Zurich, 1951, 271 pp.
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mag mee-toekijken, mee-oordelen, mee-proeven. Hij kan, zonder veel moeite,
controleren of de objectieve gegevens passen in het altijd min of meer willekeurige
kader dat de auteur hem biedt.
De zakelijke inleiding, de gecondenseerde biographie getuigt van grote eruditie
en scherp inzicht. Niet alleen de
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algemene historische achtergrond van Vincentius 'tijd (1580-1660) staat Kühner
klaar voor ogen, maar zo wat elke belangrijke monographie over en omtrent
Vincentius, getuige zijn bibliographie-opgave, die tot op de dag van vandaag bij is,
heeft hij verwerkt tot bloed van zijn bloed, tot vlees van zijn vlees. De Duitse
degelijkheid, nu ook eens zonder vertoon, zonder gewichtigdoenerij, doet hier zeer
weldadig aan. Zijn scherp inzicht, zijn psychologische feeling overtuigen ons, dat
Kühner weet wat hij zegt, en slechts zegt wat hij weet.
Insiders vragen natuurlijk met speciale belangstelling naar de opinie, de
stellingname van Kühner in zake sommige nog omstreden vraagstukken in het leven
van Vincentius. Dat in het korte bestek van 120 bladzijden, Kühner daar niet volledig
op in kon gaan, behoeft wel geen betoog. En dat dit ten slotte bijkomstigheden zijn,
die aan het 'gesamtbild' van Vincentius, waarom het hem feitelijk te doen is, niet
veel af of toedoen, zij grif toegegeven. Toch onderschatte men dergelijke toets niet
bij het wegen van een auteur.
Twee voorbeelden ter illustratie. De kwestie Vincentius-de St Cyran. In enkele
regels pag. 74-75, als in een lichtende flits, weet Kühner ons Vincentius' houding
tegenover het Jansenisme en de vermaarde abbé de St Cyran te verduidelijken:
'Vincenz selber fühlte sich zunächtst keineswegs gegen Irrlehren gefeit, denn gerade
der Jansenismus vermochte die Geister auf Wegen und in Formen zu bannen, die
von denen der Lehren Luthers und Kalvins grundverschieden waren.... Mit dem
umstrittenen Abbé de Saint-Cyran, dem Mitbegründer des Jansenismus, hatte ihn
sogar eine langjährige Freundschaft verbunden, die später an der finsteren Irrlehre
Saint-Cyrans verbrach. Aber Vincenz bewahrte diesem bis zu seinem Tode 1643
und besonders während der Kerkerhaft, zu der Richelieu den Abbé verurteilte, eine
unerschütterliche Hochachtung, und wenn er im Conseil die Verdammung der Irrlehre
mit aller Schärfe forderte und einen entscheidenden Beitrag hierzu leistete, so geschah
es nie ohne jenes tiefgegründete Bewustsein, dass die Liebe auch den Irrenden
gegenüber keine Grenzen kennen dürfte'.
Dit lijkt me uitstekend. Hier werd de roos getroffen.
De kwestie gevangenschap Tunis, pag. 10.
Kühner schrijft: 'Anfang 1605 musste er nach Bordeaux reisen. Die Reise endete
anders, als er gedacht. In seinem langen- und einzig existierenden -autobiographischen
Bericht, an Comet, vom Jahre 1607, erzählt er die Ereignisse, die folgten. Vergebens
versuchte er diesen Bericht, der nach Jahren wieder auftauchte, noch 1660 wieder
zurückzuerhalten, um ihn zu vernichten. Nie hat er bis zu seinem Tode auch einmal
über die Ereignisse zwischen 1605 und 1607 gesprochen, und es wäre sinnlos, hierfür
eine begründung zu suchen'.
Geldt hier het bekende: ook Homerus slaapt wel eens? Vergeet Kühner dat zijn
eventuele recensenten dit uiterst zwak zullen vinden? Of.... is hem het probleem
Tunis ontgaan? Had hij de bedenkingen van de archivaris Grandchamp gelezen Kühner vermeldt juist hem niet in zijn bibliographie - dan had hij zeker lont geroken
en minstens vermoed dat hier wel degelijk vragen rijzen waar men zich niet van af
maakt met een: 'es wäre sinnlos, hierfür eine Begründung zu suchen'. Een historicus
heeft dit juist wel te doen.
Maar deze passage is dan ook het enige ernstige bezwaar, dat ik tegen het eerste
deel meen te moeten maken.
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De teksten (het tweede deel) zijn m.i. meesterlijk gekozen, meesterlijk betiteld en,
voor zo ver ik over de litteraire waarde van Kühner's Duits kan oordelen, meesterlijk
vertaald. Het pittige, originele Frans van Vincentius getrouw en precies weergeven
in een geheel andere taal, is
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een praestatie die grote lof verdient. Ik heb me de moeite getroost enkele steekproeven
te nemen en woord voor woord Kühner's tekst vergeleken met de originele: geen
nuance is hem ontgaan; niet in het minst heeft zij de zeggingskracht van Vincentius
verminkt of verzwakt.
Neem en lees. Kühner is u een vertrouwde gids door het XVIIde-eeuwse Frankrijk
van de Contra-Reformatie, de tijd waarin Vincentius leefde en werkte. En Vincentius
zelf - wanneer een heilige schrijven kan, ligt het toch wel voor de hand dat we hem
lezen, om hem te leren kennen - Vincentius zelf zal u bekoren door zich te tonen
zoals hij is.
Voor de Vincentius' bibliographie is dit Duitse degelijke werk, een welkome
verrassing, een gewaardeerde aanwinst.
J. Colsen C.M.

'Een zeer opmerkelijk debuut bekroond'
Aldus besluit het verslag der jury, die door de firma Sijthoff werd aangesteld voor
de romanprijsvraag, door haar bij gelegenheid van haar eeuwfeest uitgeschreven.
Deze jury bestond uit Dr P.H. Ritter Jr., Ben Van Eysselsteijn en Antoon Coolen en
bekroonde onder de 116 inzendingen het ms. 'De Weerlozen', het romandebuut van
Valeer Van Kerkhove, een jonge Vlaamse schrijver.
Hoe technisch-sereen dit verslag ook moge zijn, het spreekt klaar uit dat de jury,
die van oordeel was dat deze inzending ver boven de andere uitstak, met deze roman
ten zeerste is ingenomen.
Zelfs voor wie dit wist was de gedeeltelijke voorlezing van het boek door de auteur
zelf op 18 April in het Arteveldehuis te Gent, na een degelijke en genuanceerde
inleiding door Pater Em. Janssen S.J., een ware verrassing. En dit gevoel van
verrassing blijft ook nadat men het boek zelf rustig heeft doorgelezen.
Met een onbetwistbare trefzekerheid immers grijpt Van Kerkhove naar wat de
mens van deze tijd wel het meest eigen is: zijn zoeken naar een houvast, zijn
overbewust spel met zijn angst en zijn ontmoediging, zijn weerloosheid tegenover
de ernst van het leven, die hij instinctmatig in een conventioneel en
verintellectualiseerd burgerleven wil ontvluchten.
Dr Delannoy, de hoofdfiguur van het boek, is een jong, begaafd chirurg, die zijn
plattelandsfamilie inwendig is ontgroeid, maar in het intellectuele stadsmilieu, waar
hij door zijn studies en talent belandde, geen evenwichtig leven heeft kunnen
opbouwen. Steedse verfijning en landelijke eenvoud, zelfgenoegzaamheid en
oprechtheid, geestrijke cultuur en wijsheid vechten in hem een uitzichtloze strijd tot
hij, in zijn halfslachtigheid gevangen, het huwelijksleven van zijn vriend en vriendin,
dat hij wilde redden, laat verkommeren, het tenslotte schendt, en pas dan, in het volle
bewustzijn van zijn morele val en van zijn schuld aan de dood van zijn vriend, de
zin voor de echte levenswaarden hervindt in de eeuwenoude en eeuwenjonge
levenswijsheid van het simpele maar gezonde geloof.
Eenvoudig, maar vol waardig geloof dan. Want evenals de volkskennis hier geen
koude observatie en geen folklore is, maar een opgenomen zijn in 'de gemeenschap
der Heiligen en de gemeenschap van de zondige mensheid', zo is het katholieke in
dit boek meer dan een sfeer of een onderwerp: het is de geronnen levenswijsheid van
een katholiek-denkend en tevens denkend katholiek schrijver, zoals we dat ook in
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de huidige Angelsaksische literatuur, bij Graham Greene b.v., aantreffen. Maar door
en door Vlaams, exuberant Vlaams zelfs, in de weelderigheid, waarmee de natuur,
het wisselende milieu en de symboliek van de vele alledaagse dingen in het
psychologisch leven worden opgenomen.1)

1) Valeer Van Kerkhove, De Weerlozen. A.W. Sijthoff, Leiden, 1951, 267 pp., Fr. 125.
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In deze buitengewoon sterke psychologische eenheid merkt men pas de volle kracht
van de auteur om het drama te peilen, waar men het alleen met zichzelf uitvechten
moet. De inwendige dialoog weet hij daarbij zeer natuurlijk en gevat te gebruiken,
en onverbiddelijk voortschrijdend werkt de angst door, die voor de moderne mens
als een bestanddeel werd der eigen psyche.
Diezelfde psychologische consequentie structureert ook de anders enigszins
verwarrende rijkdom aan gedachten. Deze is meermalen verrassend, maar soms ook,
wanneer b.v. bij de filosoof Mandeling de menselijke ervaring er niet meer achter te
bespeuren valt, dreigt die overvloed aan ideeën zijn doel te missen door op zichzelf
doel te worden. Des te praegnanter is hij waar hij verstilt tot de samengebalde wijsheid
waarin de eenvoudige dorpsmens zijn hele leven, ondanks zichzelve haast, laat
meespreken.
Niet alleen wat inhoud en structuur betreft, ook in de vaardigheid waarmee de
auteur weet te ontleden en te schetsen is deze roman in vele opzichten merkwaardig.
De natuurbeschrijvingen, hoe sterk ook uitgewerkt, blijven weerklank en dragers
van de inwendige ontwikkeling, nooit worden ze literatuur. Soms schetsen ze in een
paar regels een ganse atmosfeer, als b.v. het vroege voorjaar: 'Er pijlden haastige
vogels door de lucht. Maar ze bleven nog stil, alsof ze ijlden om een mysterieuze
verrassing klaar te krijgen. Ze speelden niet in de kruinen. Welbewust schoten ze
hoog over het land, van dreef tot dreef. Alleen de kraaien met het grauwe van de
wijkende winter over hun ruggen en de traagheid van de eentonige dagen in de
vleugels, dreven doelloos rond'.
Daarentegen is het stadsmilieu, vol drukte van auto's en denderende trams, of
verlaten, met late lampen over de gesloten gevels 'gelijk kaarsen branden over een
dood gelaat', een verrijkende tegenhanger van het landelijke leven, zoals de
tegenstelling van stad en platteland de psychologische sfeer verruimt.
Bij dit beeldend vermogen wint tenslotte ook de psychologische tekening. Een zin
als: 'De kamerdoos werd langzaam vervuld van zijn onredelijke treurigheid en van
zijn donkere, als fluwelen angst, waarop een lichte woede dreef als schuim op water'
valt bij een gewone lezing niet eens op.
De grootste verdienste van al deze woordvaardigheid is echter dat ze de auteur
niet in de weg staat.
Een zo sterke en veelzijdige persoonlijkheid blijft uitteraard voor wie classificeren
en vergelijken wil, onberekenbaar. De grote verdienste echter en de waarborg van
Van Kerkhove is, dat hij ons voert tot de bron, die onze literatuur op een volwaardig
katholiek en tevens op een internationaal peil verheffen kan: het kruis van zonde en
genade in de mens.
K. Heireman S.J.

Jezuïetentheater te Maastricht (± 1580 tot 1773)
Het afschuwelijk bloedbad dat de krijgsknechten van Alexander Farnese, prins van
Parma en gouverneur-generaal der Zuidelijke Nederlanden, in 1579 in onze goede
stad Maastricht hebben aangericht, tart elke beschrijving.
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We laten hierbij de overdrijving van P.C. Hooft's Historiën buiten beschouwing
en houden ons liever aan de nuchtere taal van Dr A. Kessen, die toch al 't ontzettend
aantal slachtoffers op tienduizend mannen, vrouwen en kinderen stelt1).
Wat er aan handel en nijverheid is

1) Vgl. De historische schoonheid van Maastricht (3e dr. blz. 24). In 1576 hadden de Spaanse
bezetters een slachting op kleinere schaal uitgevoerd. Zodoende was de bevolking met 30 à
40% uitgedund.
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lamgeslagen, wat er aan cultuurwaarden is geroofd en vernield laat zich zelfs niet
gissen, al schat men de oorlogsbuit op 'n vijf miljoen gulden!
In feite is Maastricht deze uitmoording en plundering in drie eeuwen niet te boven
gekomen.
Het moet wel aan de ontembare vitaliteit van de leden der jonge Sociëteit van
Jezus hebben gelegen, dat zij - ondanks de vele bloedende wonden van onze stad er in slagen vóór 1600 een bloeiend college aan de zwaar beproefde gemeenschap
te schenken.
Over de verhouding van dit 'gymnasium' tot de kapittelscholen van de Lieve
Vrouwe en van Sint Servaas zijn we slechts incidenteel ingelicht2). Het complex der
Jezuïeten bevond zich tussen beide kapittels en heeft daardoor wel eens als
koppelteken dienst gedaan. Dat er behoefte bestond aan onderwijs zou men misschien
niet direct afleiden uit de mislukking van de gemeentelijke latijnse school in de
Ververhoek. Daar had o.m. de classicus Christianus Ischyrius Juliacensis, aan wie
we een latijnse bewerking van Elckerlijc, namelijk Homulus Petri Diesthemii, danken,
onderwijs gegeven.
In zekere zin is deze docent in 't voetspoor getreden van onze vermaarde stadgenoot,
de humanist Matheus Herbenus (wiens eeuwfeest in 1951 dient herdacht te worden!).
Of de Stercke zijn werk gekend heeft is niet zo gemakkelijk vast te stellen.
Hoe het zij, de Jezuïeten hebben vanaf hun ordestichting (tot heden toe) in hun
paedagogisch program een paragraaf opgenomen die onmiskenbaar hoge waarde
toekent aan het toneelspel.
Misschien moeten we het eerste optreden in Maastricht dateren in 1586. Het bijbels
onderwerp David en Nabal trekt de aandacht van paters, studenten en.... de
Maastrichtse vroede vaderen. Burgemeesters en schepenen laten zich niet onbetuigd.
Ze moedigen zelfs aan, wellicht geleid door de overweging die Joost van den Vondel
tot bewuste tendenz en gedragslijn koos: door het drama 'een ieder te brengen tot
een goed, zedig ende natuurlijk borgerlijk leven'.
Spelen bedoelde studenten de ene keer binnen hun eigen muren, hun Area, 'n ander
maal kiezen zij het O.L. Vrouwe-plein, 'n volgende keer het Vrijthof. Op het plein
brachten ze ten tonele (in 1589) de 'bekering des jongelings door Sint Jan'.
Voor het Trichter publiek traden ze in 1591 op met de 'Verbanning van Sint
Chrysostomus'.
Voor hun Sint Amanduskapel speelden ze in 1598 't 'spel van Petrus de Tollenaar'.
Het moet een succes geweest zijn, want zowel de vaders en moeders als de burgerlijke
autoriteiten drongen er op aan: dat de acteurs voor de Trichtenaren, de Zondag daarna,
een reprise zouden geven. De indruk moet als fantastisch worden gequalificeerd,
indien tenminste waar is, dat het zien-en-horen een groot aantal lieden tot inkeer en
verbetering van hun leven bracht. Als de rector Jan Becx, of een confrater dit stuk
in het Nederlands heeft geschreven, moet hem daarbij als bron gediend hebben het
emotioneel verhaal 'Joannes de Aalmoezenier' van ene Metaphrastus.
Maastricht is in feestdos wanneer Kardinaal Andreas van Oostenrijk
(plaatsvervanger van de Aartshertog) er een officieel bezoek brengt. Dit geldt a
2) Volgens een register van het Sint Servaaskapittel is in Juli 1594 aan het Jezuïeten-college,
dat voornemens was een toneelstuk over Sint Servaas op te voeren een subsidie toegekend
van 23 gulden.
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fortiori het college (in de 'Gulden Boem'), waar Zijne Eminentie mitsgaders zijn
gevolg o.m. Francisco de Mendoza, Amirant van Arragon en andere
waardigheidsbekleders genieten van 'De Verovering van het Heilig Kruis door
Heraclius'.
Op invitatie van de Kanunniken der Lieve Vrouwe-kerk spelen de studenten
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in een der zalen van het kapittel het treffend spel 'de geschiedenis van Sint Alexis'
(in onze tijd herschreven als 'de heilige onder de trap').
Tijdens het twaalfjarig Bestand wordt de nieuwe college-kapel (beter gezegd-kerk)
plechtig geconsacreerd. In het raam der feestelijkheden past 'n tweetal uitvoeringen.
De ene 'De Verovering der Arke door de Philistijnen' nemen de studenten van de
poësisklasse voor hun rekening; de andere 'Het terugvoeren der Arke' wordt verzorgd
door de studenten van de rhetoricaklasse.
Mogelijk is dat geschied in de Franse taal, wanneer men tenminste de uitvoerige
titel leest:
Le Triomphe de l'Alliance.
Comédie tirée des sept chapitres du premier livre des Roys, laquelle sera
représentée par les Escholiers
du Collège de la Compagnie de Jésus à Maestricht, le 28 et 29 de juillet
après midi,
à cause de la consécration de la nouvelle Eglise
dudict Collège, dans laquelle célébrare la première Messe le 27 juillet etc.
etc.3).
Precies acht jaar nadien is er een ongezochte aanleiding om hulde te brengen aan
Ignatius van Loyola, die in 1622 tot de eer der altaren werd verheven. Uit het heilige
leven van de ordestichter heeft men fragmenten tot een toneelstuk gevormd, dat einde
Juli 1622 wordt opgevoerd.
Misschien komt ooit een volledige lijst van stukken uit stoffige annales (= Litterae
Annuae) en dergl. te voorschijn. Een lacune in het rijke toneelleven zal ontstaan niet
enkel in 1632 als Frederik Hendrik het dappere Tricht, ondanks de hulp van
Pappenheim, doet capituleren.
Al het water van de Maas kan niet uitwissen de roetzwarte bladzijden van 1638,
toen de College Rector Jan Baptist Boddens S.J. wreedaardig werd vermoord met
enige andere ingezetenen4).
Deze ramp werd in 1640 gevolgd door het confisqueren van het College. De Waalse
gemeente maakte er een Gereformeerde latijnse inrichting van. Deze onrechtmatige
toestand duurde tot de verovering door Lodewijk de Zonnekoning in 1673.
Uit de talrijke z.g. Remigiusvertoningen (Sint Remijs is de eeuwen door een
vermaarde Octoberheilige gebleven) stip ik er enkele aan.
In een nieuwe toneelzaal spelen de jongelui van het herboren college op 21
December 1679 een stichtelijk stuk.
De klas van de Grammatica voert 20 Juli 1722 (wellicht in 't latijn?) 'Justus et
Pastor' op.
Treur- en blijspel wisselen elkaar af tijdens de festiviteiten bij gelegenheid van de
heiligverklaring van Aloysius van Gonzaga S.J. en Stanislaus S.J.

3) De opsteller van het programma verwijst naar de bron, n.l. het Oude Testament, waar
in hoofdstukken I tot en met VII van het Boek der Koningen de bewogen historie van
de kostbare ark wordt weergegeven.
4) Men raadplege o.m. Dr Bernard Vlekke: Van 't Gruwelijck Verraet in den Jaere 1638 op
Maastricht gepractiseert (Antwerpen 1938).
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Doordat de Jezuïeten te Maastricht niet direct na het pauselijk decreet uit elkaar
gaan zijn zij allen getuige van het laatste drama door hun pupillen voor 't voetlicht
gebracht, n.l. 'Abel'.
Als merkwaardigheid stip ik aan, dat het stuk afzonderlijk gespeeld werd op 30
Augustus 1773 voor het schone geslacht van Tricht. Daags daarna kwam de 'mans
borgerie' en de 1e September luisterden de 'Edeler agbaeren Indivisen'.
Voor altijd viel het doek....
Het lijkt me een daad van heel eenvoudige rechtvaardigheid hier het woord te verlenen
aan een historicus uit de vorige
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eeuw. Met grote naarstigheid heeft Frédéric Faber in vijf banden (groot octavo)
bijeengegaard wat er in onuitgegeven archiefstukken te vinden was omtrent het toneel
in de zuidelijke Nederlanden. Men kan daarom zijn standaardwerk Histoire du théâtre
français en Belgique depuis son origine jusqu'à nos jours d'après des documents
inédits reposant aux archives générales du royaume (Bruxelles-Paris, 1878-1880)
als kostbaar bronnenmateriaal aanmerken.
De Sociëteit van Jezus heeft uiteraard zijn belangstelling gehad i.v.m.
toneelactiviteiten. Het valt niet moeilijk zijn waardering over te nemen als hij over
hun colleges o.m. zegt:
L'influence qu'elles ont exercée sur l'art dramatique est indéniable. De tout temps,
ces religieux ont considéré ce genre de divertissement comme un excellent moyen
d'instruction pour leurs élèves (cursivering van mij, J.N.). Les pièces qu'ils faisaient
représenter étaient principalement en latin mais il y en eut également en français et
en flamand. (Dat te Tricht de toneeltaal van de studenten inzonderheid Nederlands
is geweest lijkt me niet aan gerechte twijfel onderhevig.
Met Faber betreuren wij dat er zo goed als geen teksten van de stukken zijn
overgeleverd).
....nous ne possédons pas le texte de ces diverses productions; il ne nous en est
parvenu que les programmes sommaires, qui ne nous permettent de conclure que par
induction. Ce fait pourrait faire supposer que les représentations n'étaient qu'un
exercice nouveau pour les élèves; qu'étant donné un canevas détaillé, on leur faisait,
d'après cela, établir un dialogue et une action complète, à l'exemple de ce qui se
faisait en France, par les comédiens italiens, dans ce qu'ils appelaient comédia dell
arte.
Hierboven is voldoende gebleken, waaruit de rectoren5) of andere auteurs de stof
hebben geput voor hun drama's e.a., n.l. de Bijbel.
Faber tekent terecht aan: 'Les sujets de ces différentes pièces étaient empruntés,
en général, à l'Ecriture Sainte ou aux chroniques religieuses locales. Quelquefois,
mais rarement, les Pères Jésuites mirent en scène des épisodes tirés de l'histoire
profane, et même de l'antiquité paienne' (cf. Tome premier, pp. 39-41).
Jef Notermans

Boekbespreking
Godsdienst
Mgr Karel CRUYSBERGHS, Tu, Trinitas Unitas. - N.V. Vlaamse
Drukkerij, Leuven, 1951, 304 pp., Fr. 90.
Sinds 1921 volgen de boeken van de vermaarde kanselredenaar elkaar in zeer snel
tempo op. Dit is het laatste deel van vijf meditatieboeken voor priesters. In een losse,
o.i. wat slordige stijl, waar de stem van de redenaar, - hoe kan het anders? - op iedere
bladzijde opklinkt, behandelt de geëerde schrijver verschillende theologische tractaten.
5) Ik beperk me tot 'n enkele verwijzing, waarin men parallellen kan aantreffen: J. Müller: Das
Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarok
(1665). Dit tweedelig werk, verschenen te Augsburg in 1930, geeft bewijsplaatsen o.m. voor
Aken, Duren en Gulik.
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Om zijn rijke inhoud, die getuigt van grote belezenheid en diepe studie, om zijn
uitgebreide, goedgekozen citaten, kan het boek warm aanbevolen worden aan iedere
priester, die niet bang is voor enigszins zware kost. Jammer dat stijl en woordkeuze
iets te veel aan het Latijn herinneren.
A. Fransen
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Romano GUARDINI, Initiation à la prière, trad. par Jean Minéry, S.J.
- Alsatia, Parijs, 1951, 240 pp.
Onnodig hier nogmaals de lof te verkondigen van Guardini's Vorschule des Betens:
de eenvoud en diepgang der religieuze gedachte, de juistheid der phenomenologische
beschrijvingen, de klassieke soberheid en literaire perfectie van de vorm.... dat alles
maakt het tot een meesterwerk en is voldoende bekend. Zulk een werk is een vertaling
overwaard. Gelukkig heeft de vertaler zich zeer goed van zijn taak gekweten, die
allesbehalve gemakkelijk was: van ieder woord immers kan men zeggen wat de
auteur zei van zijn titel: 'es wurde mit Bedacht gewählt'. Soms doen de korte, op het
duits afgemeten zinnen wel wat dor en kortaf aan: er moest wel iets verloren gaan
van de levende beweging, van de rustige polsslag die men in het oorspronkelijke
steeds aanvoelt. Ongetwijfeld is esthetiek niet een eerste vereiste waarnaar men de
vertaling van een religieus boek moet beoordelen, maar als de vorm zelf van een
boek de feilloze vertolking is van de ziel?
R. Leijs
Hendrik MANDE, Een boekje van drie staten. Bloemlezing... door B.
Spaapen, S.J. (Bloemen van 'Ons Geestelijk Erf', N.R. nr 4). - Lannoo,
Tielt, 1951, 80 pp., Fr. 42.
Hendrik Mande, soms de 'Ruusbroec van het Noorden' genoemd, heeft bij de Broeders
van het Gemene leven te Deventer, en later in Windesheim en Delft door zijn vele
kleine geschriften over mystiek en spiritualiteit veel bijgedragen tot de verspreiding
van de hoge Vlaamse mystieke traditie. Niet zo oorspronkelijk, als men eerst dacht,
lijken zijn werkjes meer op goede bloemlezingen van de beste mystieke schrijvers
uit het Westen. Toch bewaart hij zijn eigen aard en trant, vooral in zijn
verschijningsverhalen, die hij meest in de vorm van 'exempelen' geeft. B. Spaapen
geeft ons in heldere taal een goede keuze uit zijn werk. Ter lezing aanbevolen ook
aan vrome leken en priesters, die niet gespecialiseerd zijn in het Middel-Nederlands.
P. Fransen
Prof. Mag. Dr G. KRELING O.P. De tenhemelopneming van Maria. Uitgave No 657 van het Geert Groote Genootschap Mariënburg, 's
Hertogenbosch, 1951, 16 pp.
Van niet-Katholieke zijde werden allerlei fantastische en profane motieven naar
voren gebracht ter explicatie van de dogmaverklaring van de Tenhemelopneming
van Maria. Prof. Kreling stelt hier tegenover in een helder en rustig betoog hoe de
kennis van dit leerstuk gegroeid is uit het geloofsleven der H. Kerk. Een uitstekend
geschriftje zowel voor Katholiek als voor niet-Katholiek.
A.W.
Dagmisboek met uitleg, vesperale en rituale (Het Keizerberg-missaal).
J.J. Romen en Zoon, Roermond, 1950, 2004. pp.
Onder de zeer goede missaals die de laatste tijd ten gebruike der gelovigen werden
uitgegeven, neemt het Keizerbergmissaal zeker een eervolle plaats in. Het werd
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samengesteld onder de deskundige leiding van de bekende liturgist Dom Capelle te
Leuven. De Nederlandse vertaling naast de Latijnse tekst is zeer goed verzorgd.
Behalve alle misformulieren zoals zij gevonden worden in elk volledig missaal,
vinden we hier de vespers en completen van Zon- en feestdagen, het volledig officie
van Kerstmis en van de Goede Week, de volledige ritus der Sacramenten en de
Liturgie der overledenen, terwijl aan het einde ook het volledig feesteigen van de
Nederlandse bisdommen is opgenomen. Voor de Mis en voor de delen van het
kerkelijk jaar staan korte maar zeer verhelderende inleidingen. Het aantal verwijzingen
is gering. De typografische verzorging is heel goed.
A.W.
Cardinal SCHUSTER, Saint Benoît et son temps. Franse vert. door Dom.
J.B. Gai. - Laffont, Parijs, 1950, 418 pp.
De kardinaal-Aartsbisschop van Milaan, zelf Benedictijn, geeft ons hier een degelijke,
wetenschappelijke studie over de H. Benedictus. De bijzondere moeilijkheid voor
het schrijven van een dergelijke biografie begedicht van Marcus Poeta en de
Benedictijnerregels de enige bron bestaat hierin, dat, behalve een kort
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staat in de 'Dialogi' van de H. Gregorius de Grote; deze Dialogen echter zijn geen
eigenlijke levensbeschrijving maar een soort 'Fioretti' van de H. Benedictus, waarin
de volle aandacht gaat naar de mirakelen van de grote ordestichter, terwijl zijn leven
en activiteit amper worden aangeraakt. Door een grondige studie van het politieke,
godsdienstige en ook economische milieu en vooral door een uitnemende kennis van
het toenmaals heersende recht, is de auteur er toch in geslaagd ons een levende en
handelende heilige voor ogen te toveren.
Van af zijn geboorte te Nursia omstreeks 470, volgt hij Benedictus gedurende zijn
studiën te Rome, zijn eremietenleven te Enfide en te Subiaco, zijn kortstondig abbiaat
in een laag gevallen abdij, zijn verder leven te Subiaco als overste van twaalf kloosters,
en tenslotte zijn verblijf op Monte-Casino van 529 tot op zijn sterfdag: 21 Maart 547.
De ontmoeting van Benedictus met Totila, de laatste samenkomst van de heilige met
zijn zuster, de H. Scholastica, en tal van andere episoden zijn pittoresk geschilderd.
Indien er, naar onze twintigste-eeuwse smaak, al te veel mirakelen verteld worden,
dan ligt dit aan de eerste en enige biografie van Benedictus. De talrijke teksten, met
zelfs af en toe een paar Griekse woorden, onderlijnen het strict wetenschappelijke
van deze studie, maar zullen wellicht een ruimer lezerspubliek enigszins afschrikken.
Met verbazing lazen wij dat 'l'abbé Gersen' de auteur van de 'Imitatio Christi' is
(p.87): de Italiaanse wetenschap mocht op dit punt wel enige vorderingen maken!
Maar al met al hebben wij hier een goed geschreven, degelijke en betrouwbare
biografie van een der grootste ordestichters en een der grondleggers van de Westerse
Christelijke beschaving, en daarom verdient zij ruime verspreiding.
M. Dierickx
Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau. Dokumente. Hrg. von
Dr Emil MARMY. Paulusdruckerei, Freiburg i.d. Schweiz, 1945, 995 pp.
Fr. 19,50.
Dit prachtwerk bereikt ons eerst heden. Het beoogt een samenvatting te geven van
de leer der kath. Kerk over mens en gemeenschap en is samengesteld uit pauselijke
documenten. Deze worden alle in hun geheel weergegeven en door verdere
bibliographische verwijzingen gesitueerd. Uiteraard moesten de samenstellers daarbij
een keuze maken waarbij zij zoveel mogelijk oudere teksten door nieuwe vervingen,
bv. Casti connubii i.pl.v. Arcanum divinae Sapientiae. Gregorius XVI opent de rij,
maar het grootste gedeelte is van Leo XIII, Pius XI en Pius XII. Een uitvoerig
zakenregister maakt het werk tot een nog rijker bezit. Een ernstige, onbegrijpelijke
lacune is het volledig ontbreken van de encyclieken Mens nostra over de Geestelijke
Oefeningen en vooral van Miserentissimus Redemptor over het H. Hart.
J. Nota
Charles JOURNET, Collection 'Débats et Litiges': 1. La naissance de la
foi; 2. Communisme ou christianisme; 3. Propriété chrétienne et
pauvreté chrétienne; 4. Les images; 5. La sainte Messe; 6. Le
Quiétisme. - Editions St. Paul, Fribourg (Zw.), 1951, 32-44-36-33-28 en
25 pp., Zw. Fr. 0,80-0,90-0,80-0,80-0,70 en 0,70.
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Deze vlugschriften, alle van een bekend theoloog en publicist, munten uit door
klaarheid, bevattelijkheid, overtuiging. De keuze der onderwerpen werd te Freiburg
wel meer bepaald door de eisen van de protestantse controverse: in elk deeltje
nochtans kan ook de nederlandse lezer rijke inzichten winnen omtrent een essentieel
aspect van zijn geloof.
R. Leijs
Schwester ANGELA, Ursuline, Im Lichtkranz der Engel. - Verlag Ars
Sacra, Josef Müller, München, z.j., 46 pp., 4 afb. DM. 0,60.
Rationalisme, natuurwetenschappen en niet minder de sentimentele afbeeldingen
hebben in de laatste eeuwen het geloof in het bestaan der engelen niet weinig geschokt.
S. wil hier tegen in gaan, allereerst door een juist inzicht te geven in de bronnen van
dat geloof, de H. Schrift, en de Traditie. Weten echter is niet genoeg; evenmin abstract
geloven. Wij moeten er ook naar handelen en leven. Daarom geeft het tweede deel
een goede keus van gebeden tot de engelen.
P. Fransen
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De goddelijke Liturgie van de heilige Joannes Chrysostomus. Vertaling
en bewerking van de Religieuse Werkgemeenschap 'Vita et Pax'. - 'Vita
et Pax', Antwerpen, 1951, beknopte uitg. 32 pp., uitgebreide uitg. 64 pp.,
Fr. 6 en 12.
Een keurige uitgave, die vooral om haar overzichtelijkheid te waarderen is, een
bescheiden keuze van rubrieken zal de leek zeker helpen om de opeenvolging van
de ceremonies te begrijpen.
H.G. Aerts
John A. O'BRIEN (Editor), The Road to Damascus. Vol. II Where I
found Christ. - W.H. Allen, London, 1950, 340 pp., 10s. 6 d.
Een vijftiental 'pelgrims naar de Una Sancta', bijna allen Amerikanen, waaronder
Merton, de auteur van 'Louteringsberg', verhalen hoe zij Christus en zijn Kerk vonden.
Over het algemeen genomen is deze verzameling niet zo boeiend en interessant als
de eerste, terwijl de inleiding en slotbeschouwing van de redacteur vrij oppervlakkig
zijn. 'The Maritans find God', door Raissa Maritain geschreven, bereikt in ieder
opzicht een eenzame hoogte.
W.P.
E. BEHR-SIGEL, Prière et sainteté dans l'Eglise russe (Coll. Russie et
Chrétienté nr. 5). - Editions du Cerf, Parijs, 1950, 184 pp, Fr. Fr. 360.
Het is niet gemakkelijk ons een juist idee te vormen aangaande de opvatting der
'heiligheid' in de Orthodoxe Kerk: in een milieu, dat totaal verschilt van de westerse
wereld, groeiden typen van heiligen, die in een ander midden geheel ondenkbaar
zouden zijn. De auteur tracht, na het probleem duidelijk gesteld te hebben, langs
historische weg te ontdekken wat er specifieks in de 'russische heiligheid' gevonden
wordt en komt tot het opstellen van drie typen, de 'lijders', de 'waanzinnigen voor
Christus' en de 'startsy': voor onze meer gematigde opvattingen is vooral de tweede
groep iets zeer vreemds. Het is onmogelijk over de heiligheid in de Russische Kerk
te schrijven, zonder zijn aandacht te wijden aan het monachisme, dat in alle Oosterse
Kerken van af de vroegste tijden de 'stand van de heiligheid' was.
Schrijver heeft het onderwerp behandeld met de competentie en vroomheid, die
bij dit onderwerp past en inzicht kan geven in het probleem.
H.G. Aerts
Alexis CARREL, Reis naar Lourdes. Nederlands van Jean Duprés. Sheed and Ward, Antwerpen, 1951 113 pp., ing. Fr. 55, geb. Fr. 75.
Dit is een vertaling van het autobiographisch verhaal van de Lourdesreis, die Carrel
als jong ongelovig dokter in 1903 ondernam, en waarbij hij in de gelegenheid was
de door hem te voren volstrekt onmogelijk geachte genezing van Marie Bailly (een
van de beroemde, in alle Lourdesboeken vermelde mirakelen) van zo nabij te volgen,
dat hij de détails ervan op zijn manchet kon noteren. Die gebeurtenis werd voor hem
aanleiding tot een innerlijke ommekeer, die hem in zijn hart reeds tot christen maakte,
maar die eerst tijdens zijn laatste ziekte, een maand ongeveer voor zijn dood, door
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het ontvangen van de sacramenten tot een volledige bekering werd. Gezien in het
licht van zijn verdere zielsgeschiedenis, is dit posthuum uitgegeven werkje van de
grote geleerde een aangrijpend document geworden, waarin de psychologie van
geloof en twijfel, van de strijd tussen eerlijke goede wil en ingeankerde vooroordelen
een welhaast klassieke uitdrukking heeft gevonden. Wij kunnen dan ook de lectuur
ervan aan gelovige zowel als aan ongelovige intellectuelen niet genoeg aanbevelen.
De bijgevoegde dagboekfragmenten, hoe suggestief ook, kunnen ons minder bekoren
en lijken ons zelfs de eenheid van het boek enigszins te breken. De vertaling is verre
van onberispelijk.
L. Monden

Theologie en moraal
Chan. Eugène MASURE, Le sacrifice du Corps Mystique. - Desclée De
Brouwer, Parijs-Brugge, 1950, 208 pp., Fr. 65.
Elke priester kent het eerste werk van Kan. M. over de H. Mis: 'La Sacrifice du Chef',
dat in zijn tijd (1931) reeds een groot en verdiend
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succes behaalde. In deze studie bezitten wij nu de vruchten van jaren bezinning over
dit heilig mysterie aan de hand van de meest moderne werken van Billot, de la Taille,
Casel en Vonier, gedragen en bezegeld door de uitspraken van Pius XII in zijn
Encycliek 'Mediator Dei'.
De verdienste van dit uitzonderlijk werk ligt vooreerst in de methode. Een methode
van helderheid. 'Distinguer pour unir'. Na een scherpe ontleding van de verschillende
aspecten van de Mis, moet een tweede deel datgene, wat wellicht artificieel was in
sommige distincties, in een hogere organische eenheid oplossen en verbinden met
de levende traditie van de hele Kerk. Een methode ook van ruime katholiciteit. Met
de passende erkenning van sommige misvattingen van Protestantse zijde, wordt de
Mis gezien als een door God gewild samenvloeien van heel de sacrificale geschiedenis
van het mensdom, de Bondsgedachte uit het Oude Testament, en vooral de door de
Kerk opgenomen ritus van Christus zelf op het Laatste Avondmaal. Een methode
ten slotte van eenvoud en werkelijkheid. Niet alleen worden de zuiver technische
opmerkingen in voetnoten en speciale eindbemerkingen opgenomen, zodat ook een
ontwikkelde leek dit werk met vrucht kan lezen, maar het boek is zo gesteld, dat het
een van de weinige is, waardoor priester en leek onmiddellijk in staat worden gesteld
de hele Mis te lezen en bij te wonen vanuit een dogmatisch verdiept inzicht.
Het is onmogelijk in deze korte bespreking de rijke inhoud te schetsen. Men kan
alleen zeggen: 'Tolle et lege', herlees het langzaam en met aandacht. Zeer zuiver
wordt eerst het offer zelf van de Kerk beschreven, het offer van brood en wijn met
zijn eigen heiligingsriten. Dit offer staat echter nooit op zich zelf, maar is een door
Christus ingesteld teken van Zijn offer op Calvarië, waaraan het dus én zijn betekenis
én zijn waarde moet blijven ontlenen. Opstijgend naar de Vader in een gebaar van
offerande en aanbidding, daalt het tevens van het Kruis, van het Enige Paaslam neer
op het Mystiek Lichaam, de Kerk, wier eenheid en verlossing het betekent en bewerkt.
P. Fransen
P.J.A. NUYENS, O.P., Paulus, auteur (K. VI. H.U., Verh. nr 412). Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 68 pp.
We hebben in het Nederlands weinig boeken over Sint Paulus. Daarom zijn we P.
Nuyens dankbaar voor de publicatie van dit vulgarizerend werkje dat bedoeld is als
handleiding bij het lezen der brieven. De eerste bladzijden, onder de titel: 'Paulus
journalist?' deden ons even vrezen, dat de schrijver zou vervallen in het populaire
genre of in een al te gemakkelijk streven naar actualiteit. Dit vermoeden blijkt spoedig
onjuist te zijn. Na een korte uiteenzetting over het ontstaan der brieven en de
karakteristieke literaire plaats die ze innemen onder de geïnspireerde boeken, wordt
een zeer kort overzicht ervan gegeven; daarna volgt het voornaamste deel: over
Paulus' taal en stijl. Men voelt dat de schrijver Sint Paulus goed kent en ook de
voornaamste studies over de apostel heeft doorgewerkt. Het boekje kan goede diensten
bewijzen: Paulus' brieven immers zijn lastig bij een eerste lezing, en om ze te
begrijpen, is het nodig, de voornaamste eigenaardigheden van zijn denk- en schrijftrant
te kennen. Moge deze inleiding dan ook ruim verspreid worden.
I. de la Potterie
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Ach. VANDER HEEREN, S.T.D., Psalmi et Cantica. Editio sexta. Lannoo, Tielt, 1950, VIII-490 pp., ing. Fr. 130, geb. Fr. 158.
De vijf uitgaven, die dit commentaar op de psalmen reeds heeft gekend, bewijzen
dat het door priesters graag werd gebruikt. Nu verschijnt het werk voor het eerst met
de tekst van de nieuwe romeinse vertaling. Door het feit zelf konden vele der vroegere
verklaringen uitvallen. Schr. had wellicht nog wat meer mogen snoeien: soms komen
de ingelaste woorden de tekst alleen maar verzwaren zonder hem te verduidelijken.
I.d.l.P.
A.H.J. VAN GROENEWOUD O.P., Verantwoording van het katholieke
Geloof, 'Helmond', Helmond, 1950, 138 pp., f 2,50 en f 3,50.
Dit boekje is een verantwoording van het geloof, meer bedoeld als posi-
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tieve apologie, d.w.z als een beknopte bewijsvoering van de waarheid der katholieke
godsdienst in haar geheel, dan als weerlegging van de opmerkingen der tegenstanders.
Kort en helder geeft het de gangbare apologetische bewijzen. Een inleiding over de
te volgen methode, de schematische overzichten aan het einde en een bescheiden
lectuur-opgave vergemakkelijken het gebruik. Een goed boekje, misschien wat te
cerebraal om als boeiende handleiding te kunnen dienen.
J. de Rooy
F. LELOTTE, S.J. Het antwoord op het probleem van het leven. 1:
God en de schepping; 2: Genade en verlossing; 3: Tegenover het
moderne leven. Nederl. van J.A. Strauven. - Casterman, Doornik, 1950,
172-144 en 240 pp., Fr. 39-39 en 48.
'Wij zullen in bizonderheden aantonen, dat het katholicisme in wezen bevestiging
is, bevestiging van alle waarden, waar die ook zijn, in hemel of op aarde....'. Deze
aanhef van Karl Adam's 'Wezen van het katholicisme' had ook als opschrift kunnen
dienen voor de drie boekjes waarin Lelotte een synthese geeft van het katholicisme,
apologetisch gezien als antwoord op het probleem van het leven. Een vergelijkende
studie van de waarde van de katholieke oplossing tegenover die van andere
godsdiensten heeft de auteur niet ondernomen. Dat zou de grenzen van een
vulgarisatiewerk overschreden hebben. Maar in détail wordt aangetoond, hoe op elk
gebied menselijke vraag en katholiek antwoord zo volkomen op elkaar passen, dat
de lezer als vanzelf tot de conclusie moet komen: het katholicisme is dé godsdienst;
het is de gestalte die de mensheid aannemen moet om eindelijk zichzelf te zijn.
Het werk van Lelotte is meer vulgariserend, bevattelijker en ook veel
encyclopedischer opgevat dan de werken van b.v. K. Adam of G. Chesterton. Toch
blijft de synthetische band overal duidelijk voelbaar, en vervalt de auteur nergens in
goedkope stop-lap-apologetiek. Het grote succes dat de oorspronkelijk Franse uitgave
te beurt viel, bewijst trouwens voldoende hoe het lezerspubliek in het boek inderdaad
de oplossing vond, die het er in zocht.
De Nederlandse bewerking is goed, zonder uitstekend te zijn. De vertaling leest
vlot, al klinkt hier en daar het Frans nog hinderlijk door; slechts sporadisch zijn
enkele fouten of misvattingen ingeslopen. De Franse editie echter is doorzaaid met
citaten van hedendaagse Franse denkers. Zo versterkt de auteur met het doorslaand
gezag van beroemde tijdgenoten het gewicht van eigen uitspraken, en situeert hij
meteen zijn doctrine in het religieuze denken van eigen volk en tijd. De Nederlandse
vertaler heeft die teksten zonder meer omgezet; zelfs bij verwijzingen naar Engelse
of Duitse boeken (b.v. I blz. 138 en 147) werd de titel van de Franse vertaling
bewaard. Daardoor krijgt het boek een uitheems cachet, dat de Nederlandse lezer
vreemd en onwennig aandoet, en dat niet voldoende gecompenseerd wordt door het
bijvoegen van een - overigens uitstekende - Nederlandse bibliographie op het eind
van elk deel.
Dit belet niet dat het werk van Lelotte uitstekende diensten zal bewijzen; wij
bevelen het dan ook ten zeerste aan. Moge het voor velen het antwoord brengen op
het probleem van hun persoonlijk leven.
L. Monden
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Le Coeur (Etudes Carmélitaines, 29e jaar). - Desclée De Brouwer, Brugge,
1950, 402 pp., Fr. 125.
Het is stilaan een traditie geworden voor de Etudes Carmélitaines om te verschijnen
in afleveringen gewijd aan een bepaald onderwerp. Dit stelt hen in staat om met grote
vrijheid hun medewerkers te kiezen, hun publicatie een karakter van actualiteit te
geven en zich een uitgebreid en zeer verscheiden lezerspubliek te verzekeren. Eenheid
van onderwerp betekent daarom nog niet altijd eenheid van geest onder de
medewerkers. Le Coeur bevat o.a. bijdragen van Bernaert, Chenu, Claudel, Fumet,
Gouhier, Madaule, Massignon.
Het hart, als zetel en symbool van de affectiviteit wordt er bestudeerd van
medico-psychisch, cultuur-historisch, godsdienstig en theologisch standpunt. Het
gehalte der bijdragen is zeer verschillend. Sommige zijn geschreven in een hoog
lyrische toon en kunnen enige irritatie verwek-
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ken door hun geforceerd dynamisme; andere zijn weldoordacht, gedocumenteerd en
beiden rijk aan informatie. Het geheel verruimt de geest, laat hem echter nogal eens
onvoldaan en perplex, wellicht vanwege het opvallend gemis aan philosofisch soliede
artikels.
De lezer zal er zeer veel in vinden over de godsvrucht tot het H. Hart. In dit opzicht
zijn de bijdragen van Debognie over oorsprong en ontwikkeling der H. Hartdevotie,
van Dérumaux over de crisis van de H. Hartdevotie bij de jongeren, van Philippe de
la Trinité over het H. Hart en de H. Geest het lezen overwaard.
E. Vandenbussche
S. JELSMA M.S.C.: Reformatorisch Protest. - F.W. de Koning, Laren,
1951, 36 pp., f 1,50.
Pater Jelsma geeft in deze brochure een commentaar op de bezwaren van protestantse
zijde tegen het dogma van Maria-tenhemelopneming. Het is een waardig antwoord.
Hij begint met er op te wijzen dat de controverse rond dit dogma in wezen niets
anders is dan de aloude tegenstelling tussen het individueel zich overleveren aan de
H. Schrift en het zich gewonnen geven aan het goddelijk leergezag van de Kerk dat
steunt op Schrift én Traditie. Daarom werkt hij eerst uit waarop ons geloof in dit
nieuwe dogma berust: op de volledige Openbaring. Hierna volgt een antwoord op
de protestantse reacties, zowel op de negatieve en oppervlakkige als op de waardige
en positieve protesten. Een eenvoudige en duidelijke weerlegging, die alle waardering
verdient.
J. de Rooy
Cl. DUVAL-AUMONT, Geboorteprobleem in het gezin. Vert. van JAN
VAN DER PUTTEN (Pro Familia, 4). - Casterman, Doornik, 1951, 152
pp. met tabellen, grafieken en foto's, Fr. 45.
Zo is dan ook dit bekende en in vele gezinnen zo nuttige boekje in het Nederlands
omgezet door de vlotte pen van de vertaler van Pierre Dufoyer's werken in de 'Pro
Familia' reeks. Het gaat hier meer bepaald over de P.O. in het christelijk huwelijk.
Het boekje is bestemd voor het christelijk volk, niet voor de theoretische moralist.
De voortplanting is een van de meest beslissende daden, die de mens kan stellen. Ze
mag dan ook niet gewoonweg aan het instinct worden overgelaten, maar dient in
volle verantwoordelijkheid van de geestelijke mens te geschieden, met inachtneming
van allerlei factoren. Schrijver gaat uit van een betrekkelijke verplichting der
gehuwden tot voortplanting. Hun optimale kinderaantal zullen ze eventueel bekomen
door het aanwenden van geoorloofde beperkingen in de omgang. Eén methode is de
P.O., volgens Ogino-Knaus of volgens de temperatuurmetingen, op voorwaarde dat
ze redelijk gefundeerd is in het gebruik en aangewend wordt in een geest van
edelmoedigheid, van naastenliefde, van matigheid en van zuiverheid die de
spiritualiteit uitbouwen van het christelijk huwelijk.
A. Snoeck
Dr G. BRILLENBURG WURTH, Het christelijk leven in huwelijk en
huisgezin, - J.H. Kok N.V., Kampen, 1951, 306 pp., f 7,90.
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De Gereformeerde Hoogleraar, van wiens handboek 'Het christelijk leven' in 1949
het eerste deel verscheen: Grondlijnen der ethiek, heeft thans het tweede deel
uitgegeven over Huwelijk en gezin, waarop later een derde deel 'Het christelijk leven
in de maatschappij' volgen zal.
Het is een degelijk en belangrijk werk, waarin men met vreugde het in het algemeen
gezonde en strenge standpunt der Gereformeerde theologie in zake sexuele ethiek
begroet. Afgezien van de specifiek protestantse gedachtengang in de eerste inleidende
hoofdstukken en vanzelfsprekend ook in geheel het werk, zal de katholieke theoloog
voor een groot deel met de schrijver kunnen instemmen. T.a.v. masturbatie,
homosexualiteit, verlovingszeden, sterilisatie - om slechts enkele voorbeelden te
noemen - verdedigt de schrijver het traditionele christelijke standpunt tegen bepaalde
moderne stromingen, die de sexuele ethiek menen te moeten hervormen. In enkele
voortreffelijke bladzijden over de zonde en ziekte neemt de schrijver terecht stelling
tegen de tendenz om sexuele misdragingen al te gauw van alle verantwoordelijkheid
vrij te pleiten; en ook el-
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ders in zijn werk toont de auteur dezelfde traditionele voorzichtigheid.
Op één punt viel dit boek ons bijzonder tegen. De schrijver is fel gekant tegen
Neo-Malthusianisme. Helaas is hij er toe gekomen om door een eenzijdig beklemtonen
van de motieven, waarom men eventueel het kinderaantal zou willen beperken, toch
de mogelijkheid open te laten voor een gerechtvaardigd gebruik van anti-conceptionele
middelen. Hoe Veel reserves ook worden gemaakt, het feit, dat hier van
Gereformeerde zijde de mogelijkheid aanvaard wordt om een tegennatuurlijke
huwelijksbeleving voor God te kunnen verantwoorden, stelt ons bitter teleur. Wie
de deur op een kier openzet, zal spoedig het Neo-Malthusianisme zien binnen stromen.
Op verschillende plaatsen in het boek komt het katholieke standpunt ter sprake.
Somtijds wordt dit inderdaad juist weergegeven. Meer dan eens echter beslist onjuist,
zo b.v. op blz. 27, 67, 90, 94, 246, 269. Ook de kwestie van de echtscheiding wordt
uitvoerig besproken. Het behoeft niet vermeld te worden, dat de kleine concessie,
die de auteur in dit opzicht, doet voor katholieken eveneens onaanvaardbaar is. Van
de andere kant beklemtoont de schrijver op zeer gelukkige wijze de noodzakelijkheid
van huwelijkstrouw.
Dr Alph. van Kol
Mag. Th.G. Valk O.P., De zin van het zakenleven, GGG n. 647,
Mariënburg, Den Bosch, 1950, 62 pp.
Deze brochure zal ontwikkelde lezers niet alleen stimuleren tot nadenken wegens de
scholastieke betoogtrant waarin zij geschreven is, maar ook brengen tot groter liefde
en eerbied voor de heerlijkheid Gods, in wier dienst ook de zakenman staat. Als de
schrijver meer was ingegaan op de immanente zin van het zakenleven en de
moeilijkheden om het zakenleven te zien als een dienst van God, zou zijn brochure
nog beter geslaagd zijn.
A.v.K.
Alice SCHERER, Die Frau. Wesen und Aufgaben (Wörterbuch der Politik,
Heft VI). - Verlag Herder, Freiburg, 1951, X pp. - 324 col., DM. 7.80.
Zoals men kan zien, heel wat kolommen - in kleine druk - van een boek in groot
formaat. En dat alles over wezen en opdracht van de vrouw, in de typische
voorstellingswijze van het nog steeds in publikatie zijnde, na-oorlogse 'Wörterbuch
der Politik', uitgegeven onder leiding van P. von Nell-Breuning. Een twintigtal thema's
zijn er in behandeld, bijna alle van de hand van vrouwen. We kunnen slechts enkele
onderwerpen citeren, genoeg om de belangrijkheid van het werk te laten uitkomen:
Het wezen van de vrouw, moederschap en moederlijkheid, maagdelijkheid, de
weduwe, de ongehuwde vrouw, vrouwenarbeid, vrouwenberoepen, huishouding, de
studerende vrouw, vrouw en cultuur, vrouw en openbaar leven, de vrouw in het recht,
de godsdienst enz....
Er is wel iets eigenaardigs aan die samenstelling die deels het uitzicht heeft van
een encyclopedie, met haar heldere, systematische en synthetische bouw, deels de
losheid kent van een bundel essay's, die meer tijdgebonden en minder definitief zrjn.
Het artikel: Frau und Fluchtlingschicksal b.v. reveleert een tragische werkelijkheid
die, laten wij hopen, spoedig zal verdwijnen. Het sociale en het politieke, als opbouw
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bedoeld van de gemeenschap, heeft elk van deze studies geïnspireerd. Het werk komt
dan ook helemaal tot zijn recht in een 'Wörterbuch der Politik' dat door en door
christelijk geïnspireerd is. Niet alle aspecten van het vrouwelijk leven werden
beschouwd, omdat er nog een deel aangekondigd wordt over 'Ehe und Familie'. Al
zijn de conkreet besproken toestanden en maatregelen Duits, toch zal het werk, dat
ontegenzeggelijk een prestatie is, inspirerend en leidinggevend zijn voor al wie zich
interesseert voor de sociale problemen, gezien vanuit het standpunt van de vrouw in
de maatschappij. Het hoort zeker thuis in iedere referentiebibliotheek, die degelijke
en gezonde Nachschlagewerken moet kunnen aanbieden. Al wie voor de opleiding
moet zorgen van jonge vrouwen in normaalscholen, scholen voor sociale assistenten
enz., zal baat hebben bij het lezen van dit boek.
A. Snoeck
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Literatuur en cultuurleven
In Anacreons Ban. Gedichten van wijn, van min en van levensvreugd uit
de latere Oudheid. Uit het Grieks vertaald door Dr J.D. Meerwaldt. - J.M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1951, 55 pp., f 4,90.
Met bewonderenswaardige zorg en toewijding, een toewijding waartoe slechts classici
in staat zijn, heeft Dr Meerwaldt een aantal late Anacreontica van de laatste eeuwen
vóór en de eerste eeuwen ná Christus in Nederlands poëtisch gewaad gestoken. Het
zijn imitaties van Anacreon, typische epigonenpoëzie, volgens Dr Meerwaldt ontstaan
in studentenmilieu's. Naast de grote klassieke Griekse poëzie doet deze Spielerei wat
decadent en verfijnd, wat vermoeid en gewild levenslustig aan. Er zijn treffend mooie
dingen bij als b.v. Metamorfozen en Aan de Krekel, andere lijken gezocht en
gekunsteld. Vaak is Meerwaldts vertaling wat stroef en gewrongen, wat bij dit soort
speelse poëzie niet op zijn plaats is. Maar de vertaler stond voor de enorme
moeilijkheid deze kleine speelse dingen in versvorm, en nog wel in Nederlandse
versvorm, om te smelten. Een goede inleiding en verklarende noten verhelderen het
geheel. Het is uitgegeven in de Ceder-reeks.
J.v.H.
Martien BEVERSLUIS. Echo der Liefde. REFEREINEN. - Winants,
Heerlen, 1951, 57 pp.
Martien Beversluis schreef deze acht en veertig refereinen, zoals de Colophoon
vermeldt, in 1946. De dichter heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. In kunstig
verstrengelde rijmstrofen schreef hij deze zestien-regelige refereinen, en wel zó, dat
de laatste regels, enige malen herhaald, het eindreferein, dat hij rozetreferein noemt,
vormen. Hier en daar heeft de rijmdwang zin en constructie der verzen wel wat
verwrongen. Over het geheel echter beweegt Beversluis zich los en gemakkelijk in
dit aangelegde versharnas. Zijn poëzie heeft zich altijd gekenmerkt door een zekere
sonoriteit en klankrijkheid, een late bloei van het luid klinkende vers van vóór tachtig.
Zijn vers rythmeert ook hier meer op de golf der verbeelding en der romantische
bezieling dan op het onmiddellijk vibreren van het loutere gevoel. Verbeelding en
bezieling, dit zijn de sterkste poëtische krachten in Martien Beversluis.
J.v.H.
Louis DE BOURBON. Het negende Uur. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1950, 75 pp., f 4,50.
Deze bundel verzen verschijnt als vier en twintigste deel van De Ceder bij Meulenhoff
te Amsterdam. Titel en leidmotief dezer gedichten vinden we in het motto: 'Nona
vitae hora peracta vidit vallem et umbras. Toen hij het negende uur zijns levens
volbracht had, zag hij de vallei des doods en haar schaduwen'. Louis de Bourbon is
een dichter van bescheiden geluid, overgevoelig voor de indrukken, de slagen en
zegeningen des levens,
'maar soms, opeens, moet dit moe hart weer spreken,
een oud kasteel dat zich nog eens ontsluit,
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een laatste zwaan waarvan de ogen breken'.

Deze bundel is een dichterlijke, omsluierde autobiografie, die verhaalt van een leven
vol verwachtingen en tegenslagen, vol ondernemingen en mislukkingen; het is één
lang melancholisch lied met soms een plotselinge verheviging van toon en rythme.
Als goede wijn winnen deze stille ingetogen verzen door het liggen. Zij slaan wellicht
niet onmiddellijk in en verbazen niet door ongewoonheid van rythme of uitdrukking,
maar zij bezitten een doorleefdheid en levensechtheid, die daartegen opweegt en op
den duur de lezer boeit en bekoort.
'Geeft hem de koelte weer der kathedralen
en bloeiende gazons met ruisende fonteinen,
muziek en toortslicht in de hoge zalen.
de gloed van kruistochten en van festijnen'.

J.v.H.
Luc VERBEKE, Gezangen in de deemstering. - Uitgaven van het
tijdschrift 'Nieuwe Stemmen', Aalst, 1951, 40 pp., Fr. 40.
Geen sterk, maar een zuiver dichterlijk temperament klinkt door in deze verzen,
waarvan de auteur een raak zelfportret heeft getekend:
'Een onbekende, in pijn geboren,
en opgegroeid in eenzaamheid'.
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zo noemt hij zichzelf, en bekent:
'en niet een lied heeft hem bevrijd.
Wat zocht hij dan zichzelf te vinden,
in elk gedicht, in elke bron,
in 't warme hart van zijn beminden,
in alles wat hij voedde en won.
Het diepste heeft hij nooit gevonden,
alleen wat schaduw en wat schijn
en op de meest verrukte stonden
zijn diep gemis, onmacht en pijn'.

De ganse bundel is een getuigenis van dit pijnlijk, peilend zoeken naar zichzelf. Als
een erfgoed van deze 'godvergeten en verschraalde tijd' klinkt deze belijdenis van
onmacht en verscheurdheid geenszins als een pose, al dreigt ze soms in een klaagtoon
te ontaarden.
De taal en het vers zijn beheerst, zoals past bij de mineurtoon die overal doorklinkt.
Misschien zelfs, zoals de gedachte die ze draagt, te zelfbewust om uit zichzelf te
breken.
K. Heireman
Frans GEYSEN, Maria-Antonia. Verzen voor de vrouw. - P. Vink,
Antwerpen-Amsterdam, z.j., 48 pp., Fr. 45.
Minnedichten, natuurpoëzie, moraliserende en bespiegelende lyriek maken samen
de disparate inhoud uit van deze bundel. Even onvast is het dichterlijk temperament
dat we er in weervinden. Niet alleen is de poëtische taal niet altijd zichzelf gelijk, weinige gedichten hebben zoals b.v. 'Donna Isabel' een zuivere, eigen klank, - maar
vaak ook is het beeld een onbeholpen drager der gedachte. In der Beschränkung zeige
sich der Meister.
K. Heireman
Joz. DE VOGHT, Verloren op de heide. - Kempische Boekhandel,
Oud-Turnhout, 1950, 94 pp., Fr. 70.
Deze verzen uit schr.'s levensavond drukken vooreerst zijn verlangen uit naar het
betere land. Keurig afgewerkt en van een vaardige hand, zijn ze een beeld van
Kempische netheid, eenvoud en gemoedelijkheid. Soms, waar ze de geëikte literaire
taal ontspringen, ook van een diepere ontroering. Een poëtische boodschap voor ónze
tijd is deze bundel echter niet. Wat niet belet dat hij een ware vreugde kan verschaffen
voor wie de bloem ziet in de tuin waarin ze gegroeid is.
K. Heireman
P.N. van EYCK, Herwaarts. Gedichten 1920-1945. - Nijgh en van Ditmar
N.V., Rotterdam - Den Haag, 1949, 167 pp., geb. f 11. - Luxe uitg. f 35.
-
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Deze bundel is een herdruk en uitbreiding van de gelijknamige bundel, die reeds in
1939 het licht zag. Nu echter wordt het grootste gedeelte gevormd door gedichten
uit de latere jaren.
In ijle, meer muzikale dan plastische verzen mijmert de dichter over leven en
schoonheid. Weemoedig weet hij te berusten in de onvermijdelijke eenzaamheid,
die het voortschrijden der jaren met zich meebrengt.
Hij is nog niet los van deze schone wereld, dit 'wonder van... ongerept geluk', die
hij echter steeds meer ziet als 'een mijmering van God' en hij komt tot de bede:
'Dit zal voortaan mijn enig zinnen zijn:
God, mocht ik eenmaal bij u binnen zijn,
Bij hen die u, altijd, beminnen zijn'.

Geheel afstand doen van het aardse schoon valt hem zwaar. Hij kan zich het goddelijk
schoon niet denken zonder de liefelijkheid van het aardse:
'Maar dan, het aardse is zó met mij verweven,
Dat ik niet weet, hoe 'k ooit gelukkig zij,
Zelfs daar niet, én herschapen, als in mij
Geen schoonheid nablijft van dit zoete leven'.

Zo wordt dit laatste gedicht, De Tuin, een poging om vast te houden wat hij dreigt
te verliezen:
'En 't was, wellicht, - zo vlijmend zoet mijn zingen! De dringendste aandrift tot dit rijk gezicht:
Voor goed mijn broze en dierbare aarde-dingen
Geborgen saam te zien in één gedicht'.

Aldus werden eigenlijk al deze verzen een
'Zingend terugzien voor vaarwel en lof'.

Ze werden een zweven tussen aarde en hemel, tussen onrust en rust, verlangen en
vrede. Ze werden zelfs tot die 'liefelijke wonder-hof', waarin, zo zingt de dichter:
'mijn onrust zoveel rust mocht vinden'.

Bern. van Meurs
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Stijn STREUVELS, Op de Vlaamse binnenwateren. 2e druk.
Boekversiering van Karel Noppe. - 'T Leieschip, Kortrijk, 1951, 160 pp.,
Fr. 120.
Het is al ruim een kwart eeuw geleden dat de eerste uitgave van dit boek verscheen:
een bundel losse indrukken. Streuvels en drie vriendenschilders hebben het op zekere
dag in hun hoofd gehaald op de Vlaamse binnenwateren te gaan varen; dit is het
verslag van hun tocht: Nieuwpoort, Brugge, Gent, Kortrijk. Een dooreenmengeling
van reisindrukken, van discussies tussen de schilders die er elk hun eigen opvatting
en praktijk op na houden, en van bedenkingen over het leven. Het boek is vooral
mooi geïllustreerd met talrijke reproducties van het schilderachtige dat de vier
onderweg te zien kregen.
J. Noë
Lia TIMMERMANS, Mijn vader. - Desclée De Brouwer,
Brugge-Amsterdam, 1951, 202 pp., 14 buitentekstplaten, ing. Fr. 66, geb.
Fr. 90, luxe-editie Fr. 250.
Het is fataal dat er zich rondom Fel. Timmermans een Pallieter-mythe vormt (dat
men de auteur zonder meer gaat vereenzelvigen met bepaalde markante figuren uit
zijn boeken), of de mythe van een simpele en simplistische Fee. Het sympathieke
boek van zijn dochter Lia kan grof misverstand uit de wereld helpen. We leren hier
welk een door en door goed man, welk een vroom en kunstzinnig en tegelijk
eenvoudig mens Timmermans was, hoe 'echt' hij alles zag, beschreef en schilderde.
Er wordt ons geen biografie geboden, maar een losse greep levende en levendige
herinneringen, die ons meer kijk geven op de waarachtige Timmermans dan welke
andere beschrijving of beschouwing ook. Jammer dat het boekje niet wat beter
geschreven is.
J. Noë
W. SCHALLENBERG-VAN HUFFEL: Uren met Huizinga. Hollandia,
Baarn, z.j., 203 pp., f 4,90.
Na een sympathieke inleiding volgen fragmenten vooral uit minder gelezen of
onbekende werken van Huizinga, o.a. met de bedoeling zijn veelzijdigheid te
illustreren. Met alle respect voor de goede bedoeling van de samenstelster kunnen
wij over het resultaat toch niet onverdeeld enthousiast zijn. De fragmenten zijn nl.
zo fragmentarisch, zo kort en zo aaneengevoegd door een telkens onderbrekende
uitleg, dan men de grote lijn dreigt te verliezen. Dit wordt nog bevorderd door het
ontbreken van een inhoudsopgave.
J. Nota
F.W. VAN HEERIKHUIZEN. De strijd van Aart van der Leeuw. - J.M.
Meulenhoff, Amsterdam. 1951, 164 pp., geb. f 5,90.
Een auteur die een paar romans schreef, welke tot de beste van Nederland behoren,
en enkele gedichtenbundels, die naast de beste een goed figuur maken, heeft zijn
sporen verdiend. Aan Aart van der Leeuw zijn echter die sporen min of meer
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onthouden. Hij leefde en schreef en zijn naam staat nog steeds in de schaduw. Alleen
reeds om zijn naam weer eens in de aandacht te stellen, was het goed dat van
Heerikhuizen dit boekje over hem publiceerde. Het behandelt op intelligente en
kundige wijze de innerlijke strijd die van der Leeuw te voeren had met zich zelf, een
strijd om uit het aesthetische wereldbeeld dat hij zich gevormd had, te geraken tot
de inschakeling in het werkelijke leven. Van Heerikhuizen toont zich in al zijn werken
een vijand van romantiek, van schoonheidsillusies en wat dies meer zij, en vanuit
die gezichtshoek is ook dit werk geschreven. Zijn ietwat apodictise toon kan wel
eens wrevel wekken, maar hij weet zijn inzichten helder en gemotiveerd voor te
stellen.
J.v.H.
Gustave THILS, Sagesse chrétienne et humanités (Coll. Chrétienté
nouvelle). - Editions Universitaires, Brussel, 1951, 128 pp., Fr. 39
Naarmate we vorderen in de lezing van dit keurige werkje, rijst de figuur van de
schrijver voor ons op als een echt-christelijk humanist, die gloedvol spreekt over de
rijkdom die hij in zich draagt, om hem aan anderen mede te delen. Aan allen die be-
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last zijn met de opvoeding van de jeugd in de klassieke humaniora brengt hij enkele
practische wenken en nuttige suggesties; maar hij leert vooral hoe een ruime geest
en een diep-christelijke overtuiging kunnen samenwerken tot het vormen van
volwaardige christen-mensen.
R.H.
Karl KORN, Der gezähmte Mensch. - Schwann, Düsseldorf, 1949, 180
pp., geb. DM. 5,80.
'De getemde mens' is de mens uit het oude Westen ingesloten in een traditie, vol
burgerlijke beschavingsvormen met beperkte uitzichten en preciese
wellevendheidsregelen. S. toont er de kleinzieligheid van aan, het phariseïsme, en
soms ook de stille en rustige diepte en grootheid. Het is echt een Europees boek,
gedragen als het is door een uitgebreide belezenheid en kennis van de hele Europese
letterkunde en cultuur, heel speciaal natuurlijk de Duitse. De hoofdstukjes over 'de
sentimentaliteit', 'de gezelligheid', 'de narheid' e.a. zijn pareltjes van fijnzinnige
psychologische analyses en letterkundige zegging..Het is een boekje, dat men rustig
voor zich zelf moet lezen, waardoor de eentonigheid en de kleurloosheid van het
leven, zoals tenslotte elk mens het te beleven heeft, ongekende diepten en rijkdommen
verraadt.
P. Fransen
F. VAN DER MEER, Keerpunt der Middeleeuwen. Tussen Cluny en
Sens. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950, 164 pp., f 10,50.
Schrijver heeft zich reeds een kenner getoond van de oud-christelijke basiliek zowel
als van de middeleeuwse kathedraal; hier wil hij een brug slaan van Oudheid naar
Moderne tijd over de Middeleeuwen heen. Zag de romantiek der negentiende eeuw
op naar de jaren 1200-1300 als naar de top van de christelijke cultuur, hij voelt zich
meer getrokken tot een terug naar de directere geloofsbeleving van de Vadertijd, die
hem beter lijkt te beantwoorden aan de hedendaagse drang naar het existentiële.
Ongetwijfeld heeft een juister begrip van het herfsttij der latere Middeleeuwen ons
doen afrekenen met de mateloze verering door de romantici, die oversloeg tot
imitatiezucht. Berlage en anderen wezen ons nieuwe, eigentijdse wegen. En zeker
bestaat een der verdiensten van dit boek hierin, dat het deze nieuwe visie meedeelt
aan een breder publiek. Het vierde en laatste hoofdstuk met verve voorgedragen,
komt ons dan ook het meest geslaagd voor. De drie voorafgaande hoofdstukken, op
de omslagklep 'passionerend' genoemd, laten vooral de kunsthistoricus aan het woord,
interessant zonder twijfel, maar soms vergetend dat zijn lezers niet allen even
vertrouwd zijn met begrippen als latei (47), proconnesisch (51), kleintesselig (61).
Zou het geen aanbeveling verdienen om deze te vermijden of.... te verklaren? De
vele bouwtechnische aanduidingen op blz. 71 v.v. hadden minstens wat meer
verklarende afbeeldingen tussen de tekst kunnen brengen. Onwennig klinkt: domen
(voor domkerken), terwijl 'ringsom' en 'scholastisch' pure germanismen zijn en de
term verroterie ook niet in het Nederlands woordenboek voorkomt. Tenslotte maakt
het spraakgebruik wel degelijk onderscheid tussen 'de hostie' en 'de H. Hostie' waar
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het de geconsacreerde broodsgedaante bedoelt - het eerste mag uit de mond van
niet-katholieken aanvaardbaar zijn, maar klinkt hier op zijn best als een gallicisme.
Schrijver duide ons deze kantkrabbelingen niet euvel. Absoluut en relatief is het
aantal cultuurminnaars véél te gering onder de Nederlandse katholieken, ook onder
hun academici - en iets dergelijks zou te constateren zijn voor de veel grotere groep
van niet-katholieke kunstlievenden ten aanzien van hun begrip voor en kennis van
het katholicisme als cultuurfactor. De uiterst kleine kring van ter zake deskundigen
loopt dus waarlijk wel voldoende gevaar om - van meerdere zijden! - als een
esoterische gemeente te worden beschouwd. Professor Van der Meer bewees en
bewijst metterdaad, dat zijn oeuvre in een behoefte voorziet; het zou meer dan jammer
zijn wanneer mettertijd zou blijken, dat het in de boekenkast is beland tussen andere
veel-geprezen maar weinig-gelezen auteurs. Want een boek als dit: boeiend, niet
minder rijk aan suggesties dan aan illustratiemateriaal, verdient werkelijk een beter
lot.
W.
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L.J. ROGIER, Berne - Uitgave No 656 van het Geert Groote Genootschap
Mariënburg, 's Hertogenbosch, 1951, 18 pp.
De Nijmeegse hoogleraar geeft hier in grote trekken een warm geschreven overzicht
van de 8 eeuwen oude historie der Praemonstratenserabdij Berne te Heeswijk; vooral
stelt hij in het licht de grote invloed op sociaal en liturgisch gebied die in de laatste
70 jaar van haar is uitgegaan. De schrijver geeft echter nog veel meer in dit brochuurtje
dat waard is door iedereen gelezen te worden.
A.W.

Psychologie en paedagogie
JUNG, C.G., De mens op weg naar zelf-ontdekking. - H. Meulenhoff,
Amsterdam, 1950, 298 pp., f 11,50.
Het aantal Nederlandse vertalingen van Jung's werken is uitgebreid met het zeer
belangrijke boek 'L'homme à, la découverte de son âme' (op zijn beurt weer een
vertaling door R. Cahen-Salabelle). Dit is een van de fundamentele standaardwerken
van Jung, waarin de kern van zijn psychologie wordt uiteengezet. Uit verschillende
van zijn werken werden de belangrijkste hoofdstukken gelicht; daarnaast werden
vele van zijn onuitgegeven lezingen in dit boek verwerkt. Prof. Carp zegt in zijn
inleiding: 'Voor wie de volgende bladzijden dan geschreven zijn? Voor allen, die de
behoefte gevoelen aan een gids, die hen kan leiden door het doolhof van paden op
de weg naar zelfontdekking, nadat zij eerst de behoefte en het verlangen hebben
ondervonden zichzelf te willen leren kennen of m.a.w., nadat zij de vrees tot zelfkennis
hebben overwonnen.
....van hen wordt verwacht een ernstige wil zich te verdiepen in problemen, welke
hen zullen brengen aan de grenzen van hun denkvermogen'.
Ofschoon dit boek populair-wetenschappelijk bedoeld is, is het dus slechts
verrijkend voor diegenen, die behoefte gevoelen aan voorlichting. Het boek wijst
de weg tot de ontdekking van roeping en persoonlijkheid.
A. Schr.
STACHHOUWER, Dr J.D.F., Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord
bij immigranten in Amsterdam. - Dekker en van de Vegt, Utrecht,
Nijmegen, 1950, 145 pp., f 6,50.
Dit boek verscheen als nr X in de serie 'Criminologische Studiën'. De algemene
verschuiving bij de delicten onderling, het afnemen der ruwheid en het toenemen
van bedrog, van vertrouwensmisbruik en van de meer beroepsmatige
criminaliteitsvormen zijn kenmerkend voor West-Europa.
De criminaliteit krijgt enerzijds meer en meer het stempel van de grotere uiterlijke
beschaving, anderzijds dat van de meer gecompliceerde samenleving waarin handel
en industrie een overwegende plaats innemen en waarin de kans om op a-sociale
wijze in de bezitsfeer van een ander in te grijpen, groter wordt.
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Stachhouwer onderzocht deze problematiek in verband met de immigratie te
Amsterdam. De schrijver heeft dit object in zijn verschillende aspecten methodisch
bekeken en komt daarbij tot zelfstandige verklaringen, waarvan de belangrijkste is
de z.g. concentratiehypothese. Deze laatste doet het bekende gezegde van Cowper:
'God made the country and man made the town' wel veel van zijn zeggingskracht en
betekenis verliezen.
A. Schr.
STERN, W., Allgemeine Psychologie. - Martin Nijhoff, Den Haag, 1950,
2e druk, 836 pp., f 25,-.
Dit lijvig boek van een der groten uit de psychologische wereld blijft een
standaardwerk van de eerste rang. Stern was een der slachtoffers van Hitler, die
slechts naar het buitenland gingen om er te sterven († Durham, North Carolina 27
Maart 1938). Heel zijn levenswerk lag in Duitsland zelf; ook dit boek is ontstaan te
Hamburg. Stern nam het manuscript mee in ballingschap en hij voelde het als een
persoonlijke triomf over Hitler, dat dit laatste van zijn werken in het buitenland in
het Duits verscheen
Men vindt in dit werk haast alle
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problemen van de algemene psychologie uitgebreid en grondig behandelt. Hierdoor
zal dit boek niet zo vlug de weg opgaan van zovele werken die in de hedendaagse
psychologische maalstroom zeer snel verouderen en slechts een historisch document
worden, vaak van twijfelachtige waarde.
Het blijft een waardevol studie- en naslagwerk voor allen, die zich in de psychologie
op wetenschappelijk niveau bewegen.
A. Schr.
ARNDT, J.L., Zelfdramatisering. - H. Stenfert Kroese, Leiden, 1950, 67
pp., f 2,50.
De behandeling der neurosen is gebaseerd op het inzicht in de psychogenese van
deze ziektebeelden. Een der vele ondergronden voor het ontstaan van een neurotische
gevoelsinstelling is een hypertrophie der 'zelfdramatisering'.
Aan het kind is de neiging tot zelfcentrering adherent en deze middelpunt-zoekende
kracht opent een ruime mogelijkheid tot zelfdramatisering. Vroegtijdige herkenning
en bestrijding echter kan in deze prophylactisch werken. De schrijver behandelt dit
onderwerp aan de hand van vele voorbeelden uit zijn eigen practijk.
A. Schr.
Philippi-Siewertsz VAN REESEMA, C., Pioniers der Volksopvoeding.
- M. Nijhoff, Den Haag, 1949, 604 pp., f 18,-.
De secretaresse van de internationale stichting 'Kinderstudie' te 's-Gravenhage wil
in dit boek een inzicht geven in de wijze, waarop de opvoedkundige ideeën der
pioniers uit de Oude Wereld in de Nieuwe Wereld weerklank vonden en hoe zij zich
wijzigden in verband met de Amerikaanse omstandigheden en de Amerikaanse
doelstellingen.
Was deze taak, in opdracht van minister Bolkestein, reeds belangrijk in 1940, ofschoon er vóór de oorlog bij slechts weinigen wezenlijke belangstelling voor de
ontwikkeling van onderwijs en opvoeding in Amerika bestond - thans heeft ze een
uitermate actueel en urgent karakter gekregen. Na de oorlog is immers een zekere
neiging ontstaan om Amerikaanse denkbeelden en systemen al te gemakkelijk te
aanvaarden. Men ziet niet meer, dat deze vruchten, die op Amerikaanse bodem gerijpt
zijn, variaties of mutaties zijn uit hetzelfde zaad, dat in Europa onder invloed van
een ander geestelijk klimaat tot andere resultaten leidde. Dit boek toont duidelijk aan
- zoals van Poelje in het voorwoord zegt - hoe vragen, theorieën en beschouwingen
uit de Oude Wereld naar de Nieuwe Wereld werden gebracht en daar in de geest van
een jong volk in weinige tientallen van jaren een ontwikkeling doorliepen, waarover
de Oude Wereld eeuwen heeft gedaan, om tenslotte als nieuwe kennis en nieuwe
wijsheid weer naar de Oude Wereld terug te vloeien.
A. Schr.
GOEMAN, A., Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de
kinderspraak. Haga, 's Gravenhage, 1950, 2e druk, 138 pp., f 3,10 en f
4.00.
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Dit boek, uit de uitstekende reeks 'Afwijkende Kinderen', is een orienterend werkje,
dat aan allen, die op enigerlei wijze in aanraking komen met het kind, een eerste
inzicht wil verschaffen omtrent de normale ontwikkeling van de kinderspraak en de
meest voorkomende remmingen en storingen daarvan in de tijd van de
spraakontwikkeling.
De schrijver put hier uit de beste bron, nl. de ervaring; deze confronteerde hem
ook met zoveel lijden, dat uit onkunde werd veroorzaakt of verergerd. De verdiensten
van dit werkje liggen dan ook op een breder en dieper terrein dan dat der loutere
wetenschap.
Ook zij, die het getuigschrift voor spreekonderwijs of het diploma logopaedie
wensen te verkrijgen, zullen het werkje met veel vrucht kunnen raadplegen.
A. Schr.
SAAL, C.D., Hoe leeft en denkt onze jeugd? - Boekencentrum, Den
Haag, 1950, 212 pp., f 6,90.
Het Sociologisch Instituut van (de Ned. Herv.) 'Kerk en Wereld' te Utrecht hield in
1946-1947 een enquête onder de jeugd van 18-25 jaar. In totaal werden 1826 bruikbare
antwoorden in het verslag verwerkt.
Na in het eerste hoofdstuk een me-
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thodologische verantwoording te hebben gegeven, behandelt de samensteller in het
tweede hoofdstuk als eerste probleem de verhouding der jeugd tegenover kerk en
godsdienst. Daartoe werden vragen voorgelegd aangaande de godsdienstige richting
der ouders, de godsdienstige richting der bezochte scholen, de eigen mening over
godsdienst, de godsdienstige practijk en de voornemens om een eventueel huwelijk
kerkelijk te te laten inzegenen en kinderen te laten dopen. Als voornaamste conclusies
worden uit de antwoorden getrokken, dat het ouderlijk milieu van diepgaande invloed
is op de geestelijke vorming der jeugd, dat de ongeschoolde arbeidsjeugd in het
algemeen, en de vrouwelijke in het bijzonder, sterker aan het ouderlijke huis, speciaal
aan de moeder, is gebonden dan doorgaans wordt verondersteld en dat de geloofsafval
het grootst is onder die kerkelijke gezindten (Doopsgezind, Remonstrant, Luthers)
en onder die richting in de Nederlandse Hervormde Kerk (Vrijzinnig tegenover
Orthodox), waar de kerkelijke tucht niet of nauwelijks aanwezig is en in het gezin
onvoldoende compensatie hiervoor bestaat.
Het tweede probleem is de verhouding der sexen. (Het is zeer te betreuren, dat
onder de geciteerde voorbeelden een zich R.K. noemend journalist een opvatting
weergeeft, waarvan hij weet, dat ze lijnrecht in strijd is met het Rooms-Katholieke
standpunt).
Als voornaamste conclusies gelden hier, dat in de groep der onkerkelijken de
percentages van hen, die sexuele omgang vóór het huwelijk als geoorloofd
beschouwen, merkelijk hoger liggen dan bij de kerkelijk-gezinden en dat de afwijzing
van onkerkelijken ten opzichte van geslachtelijk verkeer vóór het huwelijk geschiedt
op grond van humanistische, ethische en/of sociale motieven.
De onderzoekingen aangaande de houding der jeugd tegenover de oudere generatie,
het gezinsleven, arbeid en studie, politiek, militairisme en alcohol leveren zeer
interessante resultaten op, ofschoon deze niet van een dergelijk gewicht zijn als bij
de eerste twee problemen.
Ongetwijfeld heeft deze enquête er toe bijgedragen om de jongere generatie beter
te leren kennen en begrijpen.
A. Schr.
J. LINDWORSKY S.J., Psychologie en paedagogie van de wil,
Nederlandse vertaling van V. van de ZANDE, Opvoedkundige
Brochurenreeks no. 150, R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1950, 120 pp.,
f 2,50.
Zoals men waarschijnlijk weet, ligt het eigene van Lindworsky's wilspaedagogiek
hierin, dat hij zich tegen de algemene mening verzet, als zou de opvoeder in staat
zijn wilskracht aan te kweken. Hij is van mening, dat de wilsvorming uitsluitend
berust op het aanbrengen van motieven en wel zulke, die de hele mens aangrijpen,
die van blijvende aard zijn en die in het bewustzijn zullen opleven als hun
werkzaamheid in bepaalde omstandigheden nodig is. Hoe groter de subjectieve
waarde is, die men aan het na te streven doel toekent, des te zekerder en blijvender
is de wilsaanvaarding.
Lindworsky's experimenteel gevonden en bewezen inzichten in de buitengewone
betekenis van het motief zijn waarschijnlijk in grote lijnen definitief. Anders is het
echter gesteld met zijn algemene en radicale bestrijding van de 'habitus'. Hierover
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kan men met vrucht lezen: Prof. dr J. Hoogveld, Keur uit de werken, Paedagogica,
Groningen-Batavia 1942, Lindworsky's wilspaedagogiek, blz. 294-301.
Dr N. Perquin

Geschiedenis
Dr G. CASTELLA, De Geschiedenis van de Pausen afl. 5. - J.J. Romen
& Zonen, Roermond 1950, per afl. f 2,75.
Deze afl. behandelt het westelijk Schisma tot aan het begin van de Renaissance,
waarmee het tweede deel van het werk begint. De tekst is even bondig als in de
voorafgaande afl. De illustraties zijn met zorg gekozen, in verband met de behandelde
stof.
K.J.D.
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Maria Alberta LUECKER, Meister Eckhart und die Devotio Moderna
(Studien und Texte zur Geistesgeschichte der Mittelalters herausg. van Dr
Josef KOCH, Bd. I). - Brill, Leiden, 1950, VIII-176 pp., f 14.
De stelling door Mej. Lücker in dit werk verdedigd, luidt als volgt. Tegen zeer velen
die dit ontkennen, meent zij uit de geschriften van E. een hem eigen ascetisch systeem
te kunnen opbouwen. Het kernpunt hiervan is dan de 'Abgeschiedenheit', nl. het
ontbloot zijn, het ledig zijn van het geschapene. Dit begrip biedt tevens het
vergelijkingspunt tussen E. en de Moderne Devotie, uit welke vergelijking de invloed
van E. op de M.D. blijkt.
Aan de uitwerking van dit program is veel toewijding en ijver besteed. Alleen al
een zich inwerken in E. verdient bewondering. Op zich genomen is het onderwerp
de moeite waard onderzocht te worden, maar mij dunkt toch dat S. haar hypothese
reeds bewezen achtte voor ze er degelijke argumenten voor had.
Als Geert Grote's ideaal is: 'Voluntaria paupertas amica est solitudinis', doet dit
dan direct aan Eckharts Abgeschiedenheit denken? Ook al vindt men bij hem woorden
waarmee E. zijn Abgeschiedenheit beschrijft, het zich losmaken van al het geschapene
is toch al zo oud als de christelijke ascese. Bovendien is het de grote vraag of de
Abgeschiedenheit voor E. een ascetisch begrip was en niet veeleer een mystieke
term.
Als de bewoners van het klooster Eemsteyn zich Broeders van de Woestijnen
noemen, gaan onze gedachten dan niet eerder naar de woestijnvaders voor wie de
M.D. zo'n grote eerbied hadden, dan naar Eckhart's Abgeschiedenheit? Is de
Navolging van Christus werkelijk 'von Eckhartsche Ideeen durchtränkt' (p. 151),
omdat er zoveel gedachten in voorkomen, waarin wordt uitgedrukt, dat de mens uit
alle schepselen moet uitgaan en zichzelf volkomen moet verlaten?
S. heeft zich laten verleiden door iets aanlokkelijks: het maken van een synthese.
Maar mij dunkt, zo ver zijn we nog niet. Er zal nog heel wat graafwerk moeten
gebeuren, zoals b.v. Pater van Woekum gedaan heeft voor het rapiarium van Floris
Radewijns. E. komt daar geen enkele maal in voor. Maar de meeste citaten zijn
ontleend aan de H. Schrift, de Vaders en vooral de woestijnvaders en ik denk dat de
invloed van de laatsten groter is dan die van E.
Voor wat de literatuur betreft, had S. veel nut kunnen trekken uit het artikel van
G. Théry. Le développement historique des études eckhartiennes in Suppl. Vie
Spirituelle, nr 7, 1948, pp. 304-337 en vooral uit het artikel van J. van Mierlo in
Ons Geestelijk Erf 6 (1932), Ruusbroec's bestrijding der ketterij (pp. 304-346),
waarin heel uitvoerig op de verhouding van Ruusbroec tot E. wordt ingegaan.
P. Grootens
Marcel SAHLER, Les grands ordres monastiques des origines à 1949.
Tome II: Les abbayes en Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. - Impr.
Cocharaux, Auch, 1950, 78 pp., geïll. Belg. frs 150 (te storten: Postch.
Brussel: 3.508.88 = Sahler).
Met medewerking van een tiental monnikken uit België, en Nederland publiceert M.
Sahler in dit deel van zijn groot werk een korte geschiedkundige schets van alle
Belgische en Nederlandse abdijen. De gedrongen tekst op twee kolommen van telkens
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1 à, 3 grote bladzijden geeft een summier overzicht van de bewogen geschiedenis
van 30 abdijen en 3 prioraten in Benelux. Het is jammer dat er slechts vier foto's zijn
opgenomen en dat dit boekje zo ongelukkig is gebrocheerd. Maar ook zo zal het veel
dienst bewijzen en zal het ongetwijfeld de eerbied voor het grootse werk der monniken
in de loop van zovele eeuwen doen toenemen.
M. Dierickx
Léopold GENICOT, Les lignes de faîte du Moyen Age. Coll.: Lovanium.
- Casterman, Doornik-Parijs, 1951, XII-394 pp., frs 150.
Een schitterende synthese van de Middeleeuwen! Met rake en scherpe trekken schetst
de Leuvense professor in drie grote delen, 'Aube', 'Midi' en 'Vesprée' de opkomst,
de bloei en het verval van de hele middeleeuwse kultuur: de godsdienstige en politieke
geschiedenis, kunsten en wetenschappen, economie en instel-
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lingen, het concrete leven en alle geestesstromingen van die tien à, twaalf eeuwen.
Het boek is sterk geconcipieerd, harmonisch uitgewerkt en vlot, af en toe zelfs brillant
geschreven. Het meest treffend is wel de diep christelijke visie van de auteur op die
roemvolle periode die de grondslagen legde van onze Westerse kultuur. Waar het
pas geeft, aarzelt de geleerde schrijver niet een persoonlijke stelling in te nemen:
aldus verwerpt hij Pirenne's theorie over de oorsprong van de steden, en toont aan
dat dezelfde historicus de invloed van de veroveringen van de Islam op de
middeleeuwse kultuur sterk heeft overdreven; andere malen, waar de voorstudiën
niet ver genoeg gevorderd zijn, zoals over de oorspronkelijke idee van de
'Gregoriaanse' hervormingen, onthoudt hij zich wijselijk van een radicale stellingname.
Natuurlijk zullen bepaalde voorstellingen geen algemene instemming vinden: aldus
wordt de invloed van het politiek element bij Clovis' bekering wellicht te sterk
beklemtoond; Sint Thomas van Aquino wordt te veel als philosoof voorgesteld terwijl
hij toch eerst en vooral theoloog is.
Zeer kostbaar zijn de uitvoerige bibliografische noten met vaak een korte
beoordeling van het aangehaalde werk. Wij betreuren echter ten zeerste, dat deze
niet onderaan op de bladzijden zijn aangebracht maar na elk hoofdstuk ingelast.
Terwijl Pirenne's 'Histoire de l'Europe des invasions au seiziëme siècle' te
economisch georiënteerd is, Dawson's 'The making of Europe' slechts tot de XIe
eeuw reikt, en Schnuerer's 'Kirche und Kultur im Mittelalter' in drie lijvige delen
zware lectuur is voor een leek in de geschiedenis, biedt Prof. Génicot ons hier een
meesterlijk overzicht van de hele middeleeuwse beschaving in al haar uitingen,
waarbij hij de rol van de Kerk bijzonder laat uitkomen.
M. Dierickx
Veit VALENTIN, Weltgeschichte. Völker-Männer-Ideen. Band I: Bis zu
den Religionskriegen; Band II: Bis zur Gegenwart. - Gustav
Kiepenheuer, Keulen-Berlijn; Allert De Lange, Amsterdam, 1950, IV-543
en VI-832 pp., 81 platen, f 17,50 per band.
De historicus Valentin, lange tijd professor te Berlijn, verliet Duitsland in Juli 1933,
werd professor te Londen, hield voordrachten in de U.S.A. en stierf er in 1947. In
deze 'Weltgeschichte', de vrucht van dertig jaar vakstudie, verhaalt de auteur de hele
historie vanaf de voorgeschiedenis tot op onze dagen, waarbij ook China, Japan en
andere verre landen een plaatsje krijgen. Naarmate de auteur onze tijd nadert wordt
hij meer en meer uitvoerig zodat de periode vanaf de Franse Revolutie tot nu meer
dan 500 bladzijden in beslag neemt. Dat is een eerste kenmerk.
Een tweede is het volgende. De auteur geeft geen bloot overzicht der feiten maar
beschouwt ze vanuit een bepaalde hoek: 'Für uns ist Weltgeschichte ein Bekenntnis,
eine Rechenschaft und ein Programm. Wir wagen uns an Weltgeschichte, weil sie
uns zur Weltanschauung werden soll' (1, 8). Wereldgeschiedenis is voor de auteur
de strijd tussen de vier grote levensgoederen: godsdienst, kunst, wetenschap en
staatsvorm. Vandaar dat hij, gelukig, zich niet beperkt tot een politieke en militaire
geschiedenis, maar een ruime plaats verleent aan de cultuurstromingen, al heeft hij
wel te weinig oog voor de sociale en economische factor.
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Detailcritiek willen wij daarlaten om op één punt nadrukkelijk te wijzen. Valentin
stamt af van een Hugenootse familie die na de opheffing van het edict van Nantes
in 1685 Frankrijk heeft moeten verlaten: uit zijn tekst nu blijkt dat hij zijn antiRoomse
hartstocht niet heeft kunnen bedwingen. Aldus wordt volgens hem pas omstreeks
600 de bisschop van Rome paus (I. 213); de paus is 'priesterlich-diplomatischer
Doppel-konsul, ständiger Diktator Roms' (I. 289-90); Gregorius VII is 'dämonisch
beredt, unbekümmert in der Wahl seiner Mittel.... zugleich weltlich und geistlich
ehrgeizig in der kühnsten Form' (I. 244) en de ergerlijke feiten van Alexander VI
worden nog eens extra aangedikt. Men schrikt op bij het lezen van 'Luther war in
der Tat.... der letzte grosse Mönch, das Mönchtum hat in ihm seinen Gipfel erreicht'
(I. 424); ook lezen wij hier voor het eerst dat Rome Luther heeft willen 'vangen' door
hem het kardinaalspurper aan
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te bieden (I. 427)! Zoals bij zovele Lutheranen zijn de Jezuïeten de verpersoonlijking
van het strakke, het fanatieke in de Katholieke Kerk en hebben zij een enorme invloed
in die zin uitgeoefend: 'Spanische Jesuitentheologen sind es auch gewesen, die den
Beschlüssen des Konzils von Trient ihren unversöhnlichen Charakter gaben' (I. 454);
'Das Organ des dogmatischen Fanatismus, die Jesuiten....' (II. 194).
Deze antipathie deint dan ook op andere domeinen over. Karel V vindt in zijn
ogen geen genade en voor Filips II heeft hij vanzelfsprekend niets dan afkeuring.
Over de Noordelijke Nederlanden schrijft hij mooie bladzijden, die doorgaans juist
zijn en een Nederlander niet zullen mishagen. De Zuidelijke Nederlanden vóór 1800
worden amper een paar zinnen waardig geacht: 'das dumpf bleibende, gebundene
'Belgiën' (I. 471). Terwijl de protestantse Rembrandt een halve bladzijde toebedeeld
krijgt, moet Rubens het met één zin stellen, en van de Antwerpse schilderschool is
er geen sprake, daar Van Dyck bij Engeland vermeld wordt (II. 48) en Teniers een
plaats vindt onder een groep Noordnederlandse schilders (II. 32).
Het boek is vlot, vaak meeslepend geschreven, het munt uit door synthese en opent
af en toe interessante perspectieven, het is ook prima uitgegeven. Jammer heeft een
typisch Lutherse anti-Roomsgezindheid de auteur belet een objectieve
wereldgeschiedenis te schrijven.
M. Dierickx
Dr S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in het
arrondissement Turnhout vóór 1900. - Verbond K.A.J., Turnhout,
Tilburg, 1950, 188 pp.
In het sociale leven van de laatste honderd jaar treedt de arbeidersbeweging
ontegensprekelijk het meest op de voorgrond. Het is dan ook meer dan tijd dat de
historici deze sociale factor grondig gaan bestuderen. Maar slechts langs de weg van
degelijke locale monografieën kan men er toe komen deze massale en volgens de
streken telkens anders getinte beweging te vatten.
Pater Scholl is, als proost van de K.A.J. en doctor in de geschiedenis, de
aangewezen man om een proeve van een dergelijke monografie te leveren. Ongelukkig
ontbreekt voor het arrondissement Turnhout het archief van de katholieke Volksbond
en ook de briefwisseling van de eerste voormannen van de arbeidersgemeenschap.
Noodgedwongen heeft de auteur zijn gegevens moeten putten uit, overigens talrijke,
weekbladen van het arrondissement. Al zijn deze bronnen niet altijd betrouwbaar en
al geven zij slechts hetgeen buitenstaanders bekend raakt, toch is de auteur er in
geslaagd ons een treffend beeld te ontwerpen zowel van de sociale wantoestanden
in de jaren 1870-1900, als van de werkstakingen van het opkomend socialisme en
vooral van de katholieke Volksbond van die tijd. Indien de auteur iets meer had
gegeven over de Daensisten, en vooral over de strijd van de Conservatieven onder
leiding van Woeste tegen de arbeidersbeweging in het algemeen, zou de actie in het
arrondissement Turnhout beter in het tijdsgebeuren zijn ingeschakeld. Maar dit
schaadt niet ernstig aan het werk. Daarom zien wij met verwachting uit naar de
voortzetting van deze veelbelovende studie.
M. Dierickx
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Douglas JERROLD. Engeland, past, present and future, Dent & sons
Ltd., London, 1950, 341 pp., 10s. 6 d.
'The lesson of the events of 1930 to 1939 is for students of contemporary politics
more important than the events themselves. The lesson remains and must be learnt
if a world war is not to break out a third time, The lesson is for politicians, the press
and the public. All have their responsibility and none of any party or creed is
blameless' (p. 245).
Deze enkele regels geven een samenvatting van de instelling en bedoeling van
schr.; veranderen we 'events' in 'blunders leading up to the events' dan proeven we
tegelijkertijd iets van schr's overvol gemoed dat hem veel van zijn in menig opzicht
alleszins gerechtvaardigde verontwaardiging op papier deed zetten. Geen lezer zal
de lessen echter in een leunstoel kunnen leren: men kan bij het lezen van dit boek
niet lang rustig blijven. Briljant geschreven sti-
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muleert het voortdurend, soms tot een weldoende vreugde dat de dingen zo vierkant
gezegd worden, soms tot ergernis omdat geen mate is gehouden bij veroordeling van
de politici die niet voor hun taak berekend zijn, van de pers die zijn plicht in zake
voorlichting of niet kent of wel om minderwaardige motieven verwaarloost, van het
publiek dat niettegenstaande alle democratie zich gedwee laat leiden waarheen het
zelf niet wil: altijd stimuleert het tot dieper nadenken over wat eigenlijk levenskwesties
zijn voor individu, volk en mensdom, en meest met een onbegrijpelijke vlotheid en
oppervlakkigheid door de pers worden behandeld.
De titel is in zeker opzicht misleidend; op blz. 111 is schr. reeds in de negentiende
eeuw beland, en op blz. 140 begint zijn 'Prelude to catastrophe', dat ons in de
twintigste plaatst. De laatste 190 bladzijden zijn dan wat we toch wel mogen noemen
contemporaine geschiedenis. Het dunkt ons niet overdreven te houden dat het gehele
boek om deze bladzijden werd geschreven. Maar deze contemporaine geschiedenis
kan niet begrepen en niet geschreven worden tenzij tegen de achtergrond van de
ontwikkeling van het Engelse volk en zijn politiek, en deze laatste gezien als
continentale politiek. Het is juist dit vervlochten zijn met eigen verleden en met
Europa dat Jerold in staat stelt tot zijn ontstellende analyse van het Engeland der
laatste decennien.
Al maakt het boek hier en daar de indruk van wat onbezonnen te zijn, het blijft
een waardevol boek, even leerzaam voor de zelfgenoegzame Engelsman die hier
degelijk onder handen wordt genomen, als voor de buitenlander die zich niet kan
veroorloven zich in politicis beter en wijzer te wanen.
W. Peters

Romans en verhalen
Giovanni GUARESCHI. Don Camillo en de kleine Wereld. Vert. - De
Fontein, Utrecht, 1951, 2e dr., 243 pp.
Don Camillo is pastoor in een dorp in de Po-vlakte, een ijverig, maar wel wat
eigenaardig pastoor. Zijn tegenstander is Perrone, burgemeester en hoofd der
communisten. Don Camillo ziet zijn taak hoofdzakelijk in het bestrijden dezer
communisten en de episoden van deze strijd vormen de comische inhoud van dit
boek. De pastoor is een soort Samson die hardhandig en eigengereid recht oefent.
De beide tegenstanders bewonderen en achten elkaar heimelijk wat een bijzonder
humoristische noot aan het boek verleent; het communisme is hier van een nogal
goedmoedige soort. De Samson voert lange gesprekken met Christus aan het kruis,
die hem voortdurend tot matiging aanmaant en hem zachtmoediger inzichten tracht
bij te brengen. Alles gaat er uitermate gemoedelijk toe, zoals dat in een Italiaans dorp
mogelijk is. Wie zich hieraan niet ergert, zal genoegen beleven aan dit boek, dat de
zeer oorspronkelijke vinding is van een geestig caricaturist. Don Camillo heeft ten
slotte, ondanks zijn wonderlijke escapaden, het hart op de rechte plaats en van zo
iemand kan men veel verdragen.
J.v.H.
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Felix TIMMERMANS. Felix Timmermans verhaalt. - P.N. van Kampen
& Zoon N.V. Amsterdam, 1951. 149 pp.
Timmermans was een bijzonder goed verteller en daarom winnen het zijn korte
verhalen en schetsen doorgaans van zijn grotere werken. In deze bundel zijn er een
tiental bijeengebracht, stukken van diverse pluimage. De gevoelige en poëtische
novelle 'Ik zag Cecilia komen' vormt de hoofdschotel, het enige ernstige stuk. De
andere verhalen zijn in de leutige grappige trant die we van Felix Timmermans
verwachten. Hier buitelen de malse woorden en Vlaamsigheden over elkaar; de
leutigheden en droefenissen der kleine luiden uit een klein stadje, beschreven op zijn
Timmermans, blijven de lezer bekoren. De highbrows der literatuur hebben over
Timmermans zelden iets goeds gezegd, maar hij werd en wordt gelezen en had een
brede gemeente die hem trouw bleef. Ook dit aardige boekje zal zijn weg wel vinden.
J.v.H.
Eric LINKLATER, Judas. Vert. uit het Engels door L Lockefeer (De
Dolfijnreeks). - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1951, 206 pp., Fr. 115.
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Deze roman die met enige vertraging in het Nederlands werd omgezet, kan men nu
eenmaal geen succesboek noemen. De schrijver eigent zich het recht aan met de
historische achtergronden een loopje te nemen, om een moderne creatie te geven van
de Judasfiguur. Jammer genoeg is hij voortdurend in botsing met bij ons gevestigde
waarheden, waarvan wij niet zo gemakkelijk abstraheeren. De weifelende figuur van
Judas wordt verzwakt door hem tot speelbal te maken van naast hem opgestelde
groepen en personen. De twijfel groeit niet van binnen uit, zodat de verborgen
Judasziel noch medelijden noch verontwaardiging wekt. Het ensceneren van een
sociale revolutie doet erg pover aan naast die andere die wij zo goed kennen uit
Vermeylen's: Wandelende Jood. Evenmin kan de haast hysterische Maria van Magdala
ons bekoren, omdat wij haar nu eenmaal anders kennen. Wij vrezen dan ook dat het
boek voor onze lezers geen aanwinst betekent.
Dan. Vandenbunder
André DEMEDTS, De Ring is gesloten. - Desclée De Brouwer,
Brugge-Amsterdam, 1951, 297 pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 110.
Met De Ring is gesloten werd de trilogie voltooid, ingeleid door: Voor de Avond
valt en In het Morgenlicht. Dit derde deel heeft de grote hoedanigheid in niets onder
te doen voor de vorige, en tevens de andere twee niet in de schaduw te stellen. De
schrijver van Hugo van Leyda, hervalt inderdaad in diepzinnige beschouwingen,
zware dialoogvormen en verstarde taalwendingen, die het geheel, in verband met
het landelijk milieu waar het verhaal zich afspeelt, hoogst onwaarschijnlijk doen
voorkomen. De beschrijvende elementen zrjn eerder zeldzaam, en het verhaal wordt
al te dikwijls onderbroken, om de lezer met de auteur te confronteren. De overgang
van plichtsgetrouwheid en rechtvaardigheidszin naar gelouterde liefde - hoofdthema
van de roman - wordt nog het best getypeerd in Hugo, die dan ook een geslaagde
creatie is in dit werk. De weemoed die over het gebeuren hangt, is een stille aanklacht
tegen de moderne samenleving, maar zal bij de meesten niet leiden tot dezelfde stille
berusting.
André Demedts schonk met zijn trilogie een blijvend aandenken aan de noeste
kracht van een werkend volk, dat aan zichzelf overgelaten, stugkoppig vasthoudt aan
de geboortegrond waar het strijdt voor eigen aard en zeden. Het volk zal hem graag
lezen en hem dankbaar zijn.
Dan. Vandenbunder
Toon VAN DEN EYNDEN, Tussen twee gevechten. Novelle. - bij de
Auteur, Berchem-Antw., 1951, 54 pp., Fr. 35.
Nauwelijks 50 bladzijden. Eerder een schets dan een novelle: een brok leven van
een soldaat die ergens in Rusland gewond wordt, een amouretje beleeft in het hospitaal
en weer naar 't front trekt.
In deze omlijsting echter is het soldatenleven met zoveel weemoedige humor en
zoveel werkelijkheidszin weergegeven dat het de hele mens uitdrukt.
Een raak en sober-getekend verhaal, waar liefde, dood en leven even natuurlijk
zijn als de dag en waar alle lyriek gehouden werd binnen een rustig evenwicht van
inhoud en stilistische vorm.
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K. Heireman
Monda De MUNCK, Mattie (Davidsfonds-Guldenreeks nr 387). Davidsfonds, Leuven, 1950, 312 pp., ing. Fr. 48, geb. Fr. 64, leder Fr. 71.
Mattie huwt Wouter, wiens vader in een vlaag van waanzin zijn vrouw vermoordde,
en die als boswachter het maatschappelijk leven ontvlucht. Meisje van de stad,
overwint ze, maar nooit volledig, in haar mateloze liefde voor Wouter, een
pathologische angst voor het bos, voor Wouters leven, voor de mogelijke erfelijke
invloed van zijn vader op haar kinderen.
Deze allesbehalve banale roman getuigt van het kunnen èn van de voorlopige
onmacht van de jonge schrijfster: zin voor een groot gegeven, dat echter verzwakt
wordt door gemis aan intense uitwerking en gebalde zegging; psychologische peiling
die evenwel te rudimentair blijft. Boeiend geschreven, in een natuurlijke maar te
vlakke taal.
F. De Graeve

Streven. Jaargang 4

448
F.R. BOSCHVOGEL, Uw glanzende vlechten, Amarilla
(Davidsfonds-Guldenreeks nr 386). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 227 pp.,
ing. Fr. 44, geb. Fr. 60, leder Fr. 67.
De schilder Carlos De Lantsheer wordt verlaten door zijn vrouw Beatrijs: wederzijds
onbegrip. Van haar (geveinsde) dood op de hoogte gesteld, hertrouwt hij met Amarilla,
bij wie hij de ware liefde vindt. Wanneer de gehechtheid aan haar zoon de dood
gewaande Beatrijs tot haar man terug voert, verlaat Amarilla het huis. Carlos komt
dit niet te boven, en sterft spoedig, na zijn leed te hebben uitgeschilderd in een Moeder
van Smarten met de vlechten van Amarilla. Flink opgebouwd op de kleurige
achtergrond van de 16e eeuw, doorgaans uitstekend beschreven, mist dit ontroerend
verhaal toch de dieptragische bewogenheid die het een groot werk had kunnen maken.
Uitstekend volksboek.
F. De Graeve
Gaston DURIBREUX, Het gonden zeil (Davidsfonds-Guldenreeks nr
385). - Davidsfonds, Leuven, 1950, 240 pp., ing. Fr. 44, geb. Fr. 60, leder
Fr. 67.
Een nieuwe vissersroman van Duribreux. Bens Bonjé keert van het land naar de zee
terug, en vindt er het geluk: de vrouw voor wie hij de zee verliet. Het verhaal is zijn
schrijver waardig: boeiende intrigue, stevige compositie, flinke taal. Toch staat het
niet op de hoogte van zijn beste werken. Het geeft de indruk te vlug te zijn afgewerkt.
De ontknoping der intrigue lijkt wat kunstmatig, en is in geen geval overtuigend. De
schr. heeft ook ongelijk, menen we, het diepste van het gevoelsleven zijner helden
uitdrukkelijk te willen ontsluieren in hun dialoog, die hierdoor soms al te speculatief
en zeer weinig natuurlijk wordt.
F. De Graeve
H.J. DE FREINE, Spel der dwazen (Regenboogreeks nr 3). - P. Vink,
Antwerpen - Amsterdam, 1950, 231 pp., geb. Fr. 85.
Onder Tito's vaandel leert Andros Trikala tijdens de Duitse bezetting moorden en
branden. Daarna werpt hij zich als partisaan van Markos in de Griekse burgeroorlog.
Hij vecht om te beleven, om te schrijven, niet voor een ideaal, zelfs niet voor het
communisme, zoals aanvankelijk zijn wapenmakker Leonidon Toltowi. De zinloosheid
van dit doden en haten doet echter de avonturier nadenken en dromen van een rustiger,
menswaardiger bestaan. Bij een ontvluchtingspoging uit het gevangenenkamp wordt
Andros neergeschoten en de ontmoedigde Leonidon ziet zich door de omstandigheden
verplicht het spel der dwazen verder te spelen. De Partij gunt hem veertien dagen
verlof en duldt geen zwakheid. Hij ontvlucht haar greep, komt als illegale indringer
terrecht in de nieuwe staat Israël, wordt er opgepikt en verzorgd door de Haganah,
weldra op Cyprus geinterneerd door de Engelsen, vlucht nog eens en komt als
ondergedokene terug in zijn vaderland. Ver van de onmenselijke wereld en haar
dwaas avontuur wil hij thans een nieuw leven beginnen, zonder pretentie, maar op
eigen kracht. Het ideaal van de dode Andros. Het boek is wel krachtig geschreven,
doch geeft wat b.v. psychologie en taal betreft een nogal slordige indruk. Sommige
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mijmeringen doen sentimenteel aan (b.v. die van Hellena te Skoplje); anderzijds is
de opeenvolging van korte rauwe zinstukken soms te opzettelijk. Eerst en vooral
klinkt hier een aanklacht tegen de drukdoende meedogenloze tijd. Een droevig
getuigenis voorwaar. Het spannende avontuur dat de lezer misschien eerst verwacht,
loopt uit op steeds schrijnender ontreddering: 'Alleen waar geen mensen zijn is
eeuwige vrede'. En als enig uitzicht: 'Wij zullen leven alsof de wereld pas geschapen
werd' (p. 226), een bgna banaal romantische conclusie.
Wij ontdekken er weinig of geen religieuze warmte en hoegenaamd geen spoor
van 'ideaal'. Wat kan men, na een dergelijke verdwazing, meer verwachten?
A. Van Laere
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[1951, nummer 11-12]
Wereldfederalisme
DE deelnemers aan het onlangs te Rome gehouden Congres van de Beweging voor
een Wereldfederatie werden op 6 April l.l. door Z.H. Pius XII in audiëntie ontvangen.
In een korte maar substantiële rede heeft de Paus hun uiteengezet, aan welke algemene
normen een Wereldorganisatie moet beantwoorden, wil zij niet in het groot de
gebreken vertonen welke de reeds bestaande nationale organisaties over het algemeen
aankleven.
De Wereldfederalisten streven naar een vorm van internationale politieke
organisatie waarin alle staten van de wereld, met opoffering van het absoluut karakter
hunner souvereiniteit, zich federeren en bepaalde belangen toevertrouwen aan een
centraal wereldbestuur. Elk land zal nog wel een eigen politieke status hebben, maar
van meet af aan wordt de zorg voor de vrede en de veiligheid aan de wereldregering
overgedragen. De verdere ontwikkeling zal nader uitwijzen en constitutioneel
vastleggen welke bevoegdheden de verschillende landen behouden. Hun politieke
betekenis - hoewel groter gedacht - zal veel overeenkomst vertonen met die van de
verschillende States in de U.S.A.
Het eerste en wellicht voornaamste resultaat van een dergelijke federatie zal zijn
de afschaffing van de nationale legers, en de vorming, naast de natuurlijk steeds
voortbestaande politie in elk land, van een internationale politiemacht, die als taak
heeft de beslissingen van de wereldregering overal te doen eerbiedigen. Daardoor
zou de periodieke bewapeningswedloop, gevolgd door even periodieke oorlogen,
worden uitgeschakeld. De zinloze uitgaven voor de defensie zouden voor sociale en
culturele ontwikkeling kunnen worden aangewend.
De verschillen tussen een dergelijke wereldbondsstaat en de huidige vormen van
internationale samenwerking, de O.V.V. inbegrepen, zijn duidelijk. J. Messner in
zijn onlangs verschenen Naturrecht herleidt ze tot de volgende drie: '1. Het nieuwe
volkenrecht zal niet het resultaat zijn van verdragen, welke tussen staten worden
gesloten, maar van de wetgevende wil van de volkengemeenschap, die door een
wetgevend lichaam tot uitdrukking wordt gebracht; 2. het zal niet alleen bindend zijn
voor de staten, die het ratificeren en het in hun eigen recht opnemen, maar voor alle
staten zonder uitzondering; 3. het zal dus niet ondergeschikt zijn aan de souvereiniteit
van de afzonderlijke staten, maar integendeel de souvereiniteit van de afzonderlijke
staten zal
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ondergeschikt zijn aan het constitutioneel recht van de volkengemeenschap' (blz.
411-412).
Men hoeft niet over veel humor te beschikken, om, met het oog op de actuele
concrete internationale verhoudingen, zich over dit ideaalbeeld van een
wereldfederatie vrolijk te maken als over een naïeve utopie. Maar het is reeds zo
dikwijls gebeurd, dat, wat veel op een utopie geleek, werkelijkheid is geworden, dat
aan de Beweging der wereldfederalisten niet elke kans van slagen kan worden ontzegd.
Het ligt hier overigens niet op onze weg deze kansen te berekenen, noch de concrete
politieke vormen te bestuderen waardoor een dergelijke politieke structuur althans
kan worden voorbereid. Onze enige bedoeling is, zo nauwkeurig mogelijk de gedachte
van Z.H. de Paus over deze beweging weer te geven. Deze gedachte moet voor alle
katholieken een richtlijn zijn in het onderhavige probleem.
Z.H. begint met er op te wijzen, dat het uiteindelijk doel van de Beweging voor
een Wereldfederatie geheel overeenstemt met hetgeen de Kerk steeds heeft
nagestreefd: de internationale vrede. Hij onderstreept het feit, dat de Kerk bij monde
van de Pausen en van de bisschoppen door woord en daad steeds voor de vrede heeft
geijverd. De Kerk, zo zegt hij, is op zichzelf een macht voor de vrede, en haar
vredelievende actie laat zich overal gevoelen, waar men deze niet moedwillig
dwarsboomt of verlamt. Als principieel vredelievend sympathiseert zij dan ook met
de wereldfederalisten, met alle ware vrienden van de vrede. Want men moet heden
ten dage helaas onderscheiden tussen echte en valse vrienden van de vrede. Vrede,
democratie, vrijheid en zoveel andere mooie woorden zijn door een sluwe propaganda
dubbelzinnig geworden. Achter het symbool van de duif schuilen tweehonderd
divisies, en men is genoodzaakt zich te ruïneren aan bewapeningen tegen lieden, die
overal vredespetities ter ondertekening laten circuleren. In deze paradoxale verwarring
is het de plicht van de Kerk de ware vrienden van de vrede van de valse te
onderscheiden en alleen die bewegingen te steunen en aan te moedigen, die, zoals
de wereldfederalisten, sedert jaren en door alle politieke schommelingen heen een
vrede in rechtvaardigheid en liefde betrachten.
Een of andere wereldorganisatie, zo vervolgt Z.H. de Paus, is noodzakelijk om de
wereldvrede tot stand te brengen. Bij gevolg zal een dergelijke organisatie de
goedkeuring van de Kerk wegdragen. Letterlijk verklaart de Paus: 'Uwe beweging,
Mijne Heren, streeft naar een doelmatige politieke organisatie van de wereld. Niets
is meer in overeenstemming met de traditionele opvatting van de Kerk, noch meer
aangepast bij haar leerstellingen over de rechtvaardige en de
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onrechtvaardige oorlog, vooral in de huidige omstandigheden'. Elke internationale
instelling, zowel het Internationale Gerechtshof van Den Haag, als de Volkerenbond
van na de eerste oorlog, en de huidige Organisatie van de Verenigde Volken heeft
steeds de sympathie van de Kerk ondervonden. Zij is niet blind voor de gebreken
van deze organisaties, maar zij ziet er vooral de eerste pogingen in, die eenmaal tot
een volmaaktere wereldordening zullen leiden.
Z.H. legt speciaal de nadruk op het eerste en belangrijkste gevolg van een dergelijke
organisatie: 'Men moet daartoe komen, zo verklaart hij, al was het maar om een eind
te maken aan de bewapeningswedloop, waarin sedert tientallen van jaren de volkeren
zich ruïneren en zich nutteloos uitputten'. De Paus spreekt hier geheel in de lijn van
zijn voorgangers, van Leo XIII, Benedictus XV, Pius XI die de bewapening en de
daarmee gepaard gaande algemene dienstplicht steeds hebben beschouwd als de
onvermijdelijke kwade gevolgen van een gebrekkige internationale toestand. Het
moge hier volstaan de woorden van Benedictus XV aan te halen, die in een brief van
1 October 1917 schreef 'De ontwapening wordt door allen zonder uitzondering gewild
als het enige middel om het oorlogsgevaar te bezweren, om aan de financiële
moeilijkheden van de staten het hoofd te bieden en om de sociale onlusten te
voorkomen, die zonder deze maatregel helaas gemakkelijk kunnen worden voorzien',
en op 4 November 1917 schreef dezelfde Paus: 'Voor de Heilige Stoel zou het enige
practische systeem hierin bestaan door een gemeenschappelijk accoord tussen
beschaafde naties de algemene dienstplicht af te schaffen'. Aan deze gedachte dat de
oorlog alleen kan voorkomen worden door ontwapening en door de afschaffing van
de algemene dienstplicht voegt Z.H. Pius XII de overtuiging toe, dat deze
noodzakelijke maatregelen slechts mogelijk zullen zijn in het raam van een
wereldfederatie. Een accoord tussen staten aangaande ontwapening - dit is na twee
wereldoorlogen duidelijk geworden - is alleen mogelijk door een voorafgaande
beknotting van de absolute staatssouvereiniteit.
Het is dus onbetwistbaar dat Z.H. in deze toespraak het ideaal van het
wereldfederalisme, nl. de vorming van een wereldbondsstaat heeft geprezen als
geheel in overeenstemming met het vredesideaal van de Kerk en als het enige
practische middel om aan de bewapeningswedloop en de algemene dienstplicht een
eind te maken.
In het vervolg van zijn rede handelt de Paus over de eisen waaraan dit
wereldorganisme zal moeten beantwoorden, wil het niet de wereld in nog grotere
onheilen storten dan de souvereine staten dit tot nog toe hebben gedaan. Hij onthoudt
zich zorgvuldig van elke concrete aan-
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wijzing betreffende de organisatie van de nieuwe in het leven te roepen politieke
lichamen: dit is de taak van de politicus. Maar hij vestigt de aandacht op een gevaar
van natuurrechtelijke en bijgevolg morele aard waaraan de gedroomde
wereldbondsstaat reeds nu is blootgesteld. Want er is federalisme en federalisme. Er
zijn verschillende manieren om een veelheid tot een eenheid te herleiden en de Paus
richt hier tot de wereldfederalisten een korte maar krachtige vermaning, om de
wereldfederatie op een andere wijze te ordenen dan waarop tot nog toe de staten zelf
hun souvereiniteit uitoefenen. De staten evolueren meer en meer naar een
individualistische en mechanische structuur, waardoor het individu, van zijn
natuurlijke gemeenschapsbanden losgerukt, tegenover de almachtige staat alleen
komt te staan als een nummer en een belastingbetaler. Terzelfdertijd wordt het
individu door de politieke partijen beschouwd als een 'keizer' die haar met zijn éne
stem de meerderheid kan geven in de wetgevende lichamen. In deze staatsopvatting,
die zowel aan het liberalisme als aan het collectivisme gemeen is, wordt de menselijke
persoon in zijn reële, concrete waardigheid miskend. De reële mens is geen solitair
individu, maar een wezen, dat leeft in natuurlijke gemeenschappen, welke hij
vertegenwoordigt, waaraan hij zijn beste menselijke hoedanigheden heeft te danken,
en die hij op zijn beurt verrijkt met zijn persoonlijke inspanning en toewijding. Deze
natuurlijke, organische gemeenschappen zijn het gezin, het beroep, het dorp, de
streek, de vrije sociale, culturele en economische verenigingen. De katholieke
moralisten en sociologen zijn vooral de laatste jaren tot het besluit gekomen, dat de
moderne staat de federatieve samenbundeling moet zijn van de kleinere natuurlijke
gemeenschappen waarin de mens tot zijn ontplooiïng komt. Men heeft dit de
pluralistische staatsopvatting genoemd en deze gesteld tegenover het liberaal en
communistisch staatscentralisme.
Z.H. de Paus vraagt aan de wereldfederalisten op het internationale plan het
individualisme, het centralisme, - welke gemakkelijk tot staatstyrannie en revolutie
voeren - te vermijden en de wereldorganisatie op te vatten en te structureren als een
ware federatie, met eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ook van hetgeen
men kan noemen de volkspersoonlijkheid van elke gefedereerde staat.
In zeer nauwkeurig gekozen bewoordingen heeft de Paus deze gedachte uitgedrukt
en meteen de katholieke staatsphilosophie uitgebreid tot de wereldbondsstaat, 'Het
is uw mening, zo zei hij, dat de politieke wereldorganisatie, wil ze doeltreffend zijn,
een federalistische vorm moet aannemen. Indien u daardoor verstaat, dat zij niet mag
gegrepen worden in het raderwerk van een mechanisch unitarisme,
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dan gaat u ook hierin accoord met de beginselen van het sociale en politieke leven,
die door de Kerk onwrikbaar werden vastgelegd en verdedigd. Feitelijk is geen enkele
wereldorganisatie leefbaar indien zij niet harmonieert met het geheel der natuurlijke
relaties, met de normale en organische orde, die de particuliere betrekkingen tussen
de mensen en de volkeren regelt. Anders zal zij, welke ook haar structuur moge
wezen, zich onmogelijk kunnen vestigen of voortbestaan'.
Bij gevolg, zo gaat de Paus verder, is het een dringende taak voor de
wereldfederalisten de idee zelf van het staatsgezag, dat ook aan de toekomstige
wereldorganisatie moet worden overgedragen, te herzien en naar de normen van de
katholieke gemeenschapsleer te richten. Want indien we nu die idee niet van het
individualistisch mechanisme kunnen zuiveren, dan zal ze toegepast op de
wereldbondsstaat op internationale schaal haar verwoestingen aanrichten.
Tenslotte duidt de Paus drie richtingen aan, waarin de opvattingen over de staat
met betrekking tot zijn onderhorigen dringend dienen te worden herzien: het nationaal
en constitutioneel, het economisch en sociaal, het cultureel en moreel gebied.
Betreffende het eerste punt laakt de Paus de wijze waarop in de moderne staat de
gezagsdragers worden aangewezen, nl. door het anorganisch, individualistisch
algemeen kiesrecht. Een zeker vrij kiesrecht behoort ongetwijfeld tot het wezen zelf
van een geordende democratische staat, maar het huidige algemeen toegepaste systeem
van stemmen kan de goedkeuring van Z.H. niet wegdragen. Immers elk individu
wordt als een numerieke eenheid beschouwd en niet volgens zijn persoonlijke waarde,
volgens de plaats die hij bekleedt in het gezin, in het beroep. Alvorens een
wereldregering te verkiezen, zou het bestaande kiesstelsel moeten herzien worden
in een organisch pluralistische zin. Z.H. geeft geen verdere technische, concrete
richtlijnen, maar de algemene strekking is duidelijk genoeg uitgestippeld. Zij wijst
op een familiaal stemrecht en op een sterkere vertegenwoordiging van de beroepen
en de standen.
Op economisch en sociaal gebied zou de kostprijs van het product niet de enige
norm mogen zijn voor de vaststelling van de werkverschaffing en de spreiding van
de werkgelegenheden, en de idee van tegenover elkaar gestelde klassen moet de
plaats ruimen voor die van de samenwerking in de beroepsgemeenschap.
Tenslotte, zegt de Paus, op het cultureel en moreel gebied moeten de fundamentele
opvattingen over de menselijke vrijheid worden herzien: 'de individuele vrijheid,
ontdaan van elke band, van elke regel en van elke objectieve en sociale waarde is in
werkelijkheid niets anders dan een dodelijke anarchie vooral in de opvoeding van
de jeugd'.
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Het wereldfederalisme op zichzelf is dus wel een heerlijk doel; maar niet de formele
band tussen de staten alleen zal van dit federalisme een zegen maken voor de
mensheid. De ideeën, die aan de basis zullen liggen van de wereldbondsstaat zullen
zijn waarde bepalen. De grote idee, welke de Paus aan de grondslag van dit organisme
wil zien gelegd, is die van de eerbied voor de concrete persoon en voor de organische,
natuurlijke gemeenschappen, die door de federatie in een nieuw gemeenschappelijk
verband worden omvat. 'Zolang men de universele politieke organisatie niet stevig
op deze onmisbare basis zal gevestigd hebben, zal men het gevaar lopen haar ook
met de dodelijke kiemen van het mechanisch unitarisme te infecteren. Juist van uit
het federalistisch standpunt zouden wij wensen, dat dit ernstig overwogen zal worden
door degenen, die er aan denken dit unitarisme toe te passen, b.v. op een
wereldparlement. Anders zouden ze de ontbindende krachten in de hand werken
waardoor de politieke en sociale orde reeds maar al te veel heeft geleden; het zou
hierop uitkomen, dat zij een nieuw legaal automatisme zouden voegen bij zovele
andere, die dreigen de volkeren te verstikken en de mens tot een levenloos instrument
te herleiden.... De toekomstige politieke wereldorganisatie zal maar een werkelijk
gezag kunnen uitoefenen in de mate, waarin zij het eigen leven van een gezonde
menselijke gemeenschap, van een samenleving waarin alle leden tot het welzijn van
het gehele mensdom samenwerken, overal zal vrijwaren en bevorderen'.
Z.H. eindigt zijn toespraak met te wijzen op de morele hoedanigheden die de
gezagsdragers der wereldorganisatie zullen moeten sieren. Hij noemt vooral de morele
sterkte, het schrandere vooruitzien en de soepele aanpassing. En vooral is er nu
behoefte aan mensen, die met kracht een nieuwe, betere toekomst voorbereiden, die
beschikken over een diep inzicht in de geschiedenis, een gezonde sociale philosophie,
en de scheppende verbeelding, zonder welke men moeilijk de begane paden kan
verlaten.
Samenvattend kunnen we zeggen dat deze toespraak van Z.H. de Paus tot de
wereldfederalisten inhoudt een principiële goedkeuring van het doel dier beweging,
nl. het zodra mogelijk tot stand brengen van een wereldbondsstaat en tevens een les
in de katholieke organische staatsleer, die zal moeten worden toegepast op zijn
gezagsstructuren. Waarschijnlijk ligt de verwezenlijking van een wereldfederatie
nog in een tamelijk verre toekomst. We kunnen deze in elk geval voorbereiden, met
in de reeds bestaande staatsvormen en internationale instellingen op elk gebied de
gedachte van het organisch pluralisme te doen zegevieren.
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Christendom als kerk en als geloof
door S. Jelsma M.S.C.
HET menselijk lichaam draagt het stempel en het kenmerk van de menselijke geest.
De menselijke lichamelijkheid is edeler en fijner van structuur en leent zich
gemakkelijker dan de dierlijke lichamelijkheid voor vorming en beschaving. Zo
openbaart zich geest in stof, innerlijke rijkdom in uiterlijke gestalte. Zo wordt de
zichtbare, hoorbare en tastbare wereld drager en symbool van niet te grijpen maar
wél zéér reële en zéér concrete werkelijkheden.
Het lijkt goed een en ander voorop te zetten, alvorens te spreken over het
zogenaamde sacramentele karakter van het Christendom. Wat dat betekent: 'de Kerk
van Christus is sacramenteel' zal, naar ik hoop, aanstonds iets duidelijker worden.
Voorlopig wijs ik er op, dat het volkomen in de lijn ligt van ons mens-zijn, dat het
geestelijke zich aan ons opdringt in stoffelijke vormen.
Dit geestelijke is zéér reëel en zéér concreet. Men dient te weten, dat er een groot
verschil is tussen 'geestelijk' en 'abstract', tussen de geest en het begrip. Wat werkelijk
bestaat, kan in zichzelf nooit abstract zijn. Abstract is slechts de manier waarop ik
iets ken, de begripmatige wijze waarop ik de dingen in mij opneem. Een begrip is
altijd abstract, d.w.z. 'afgetrokken'; het is een aftreksel van de werkelijkheid die ik
ken of meen te kennen. De dingen echter die wij geestelijk noemen zijn werkelijk;
geen aftreksel van de realiteit, maar de realiteit zélf. Wanneer wij een mens alleen
maar uiterlijk kennen, doordat we hem b.v. dagelijks op straat tegenkomen, zullen
wij nooit beweren: 'Die mens ken ik goed'. Zijn uiterlijke gestalte zouden we
misschien nauwkeurig kunnen uittekenen, maar van zijn innerlijk weten we niets.
We kénnen hem niet, en als men ons naar hem vraagt, dan antwoorden we: 'O, die
ken ik alleen maar van gezicht!' Anders is het met iemand tot wiens innerlijk wij
zijn doorgedrongen. We hebben hem leren kennen, weten wie hij is, hoe hij denkt,
welke zijn opvattingen zijn, zijn ideeën, liefhebberijen en stokpaardjes; we zijn op
de hoogte van zijn beginselen, weten iets van zijn temperament en zijn karakter, en
we zeggen: 'Die ken ik goed!' Wanneer we dus iets weten van wat er zich innerlijk
verborgen in de mens afspeelt, van zijn eigen onzichtbare wereld, dan pas kennen
we hem, dan pas kennen we het meest werkelijke in hem: zijn geest.
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Met het Christendom is het niet anders. Men kan het van de buitenkant bekijken; het
is een organisatie; er is wat aan te zien. Er zijn zichtbare organen en zichtbare mensen.
Het diepste wezen echter is geestelijk, van een geestelijke werkelijkheid, welke aan
Gods eigen intieme leven ontleend wordt. Als men de Kerk van Christus alleen kent
van gezicht, dan kent men haar niet. Men moet trachten te achterhalen, wat er in haar
omgaat en leeft. Door alle uiterlijkheden heen moet men op de kern aansturen, die
buiten elke waarneming valt. De kern, het wezenlijke, van de Kerk is: het
zuiver-christelijke in haar, haar van-Christus-zijn, haar leven vanuit en door en in
Hem. Men kan de Kerk niet kennen, als men Christus niet kent. Men kan de uiterlijke
ontwikkeling van deze Kerk van Christus aanvaarden of verwerpen, respecteren of
minachten, hartstochtelijk liefhebben of onverschillig buiten zijn belangstelling
plaatsen; één ding staat vast: het gaat in deze Kerk om het innerlijk, om de levende
geest, om het openbaren en realiseren van het goddelijk leven, dat door de Verlossing
van Christus voor de mensen vrij kwam.
In het openbaren en realiseren nu van dit werkelijke geestelijke en goddelijke
leven op de wereld is de Kerk van Christus wat wij noemen 'sacramenteel'.
Men kent het woord 'sacrament'. We gaan hier nu niet zorgvuldig omschrijven,
wat we onder een sacrament hebben te verstaan. Een sacrament is in elk geval iets
uiterlijks; we kunnen het zien, we kunnen het horen, we kunnen erbij zijn. Maar ook
is zo'n sacrament méér dan wat we er uiterlijk van kunnen aanschouwen of beluisteren.
De uiterlijke handelingen en gebeden beelden iets af en openbaren een realiteit, welke
veel belangrijker is dan de realiteit der handelingen en gebeden zelf. Zij beelden
genade af. Zij beelden iets af en symboliseren voor ons iets van Gods eigen leven.
Zij zijn immers, zoals de oude catechismus leerde, 'uitwendige tekenen, door Christus
ingesteld, waardoor genade wordt aangeduid en gegeven'. Zij betekenen iets en zij
géven iets; zij openbaren, maken duidelijk, en zij realiseren, maken werkelijk.
Men zou echter ook de Kerk zelf gerust een sacrament kunnen noemen. Op de
eerste plaats is zij uitwendig en door Christus ingesteld. Maar op de tweede plaats
is het ook juist haar meest wezenlijke taak, de genade Gods te betekenen en te
verwerkelijken. De Kerk is eigenlijk niets anders dan Christus' leven, dat zich aan
ons meedeelt en dat zich in de uiterlijke vorm van een zichtbare mensengemeenschap
aan ons openbaart.
'Christendom', zegt Karl Adam, 'is geen zuiver visioen, maar de verschijning van
God in het zichtbare, in het menselijke. Ja, het is in
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werkelijkheid zó dat het goddelijke zich openbaart door middel van zijn mensheid'
(Jesus Christus, Ned. vert. blz. 12).
In het Christendom is de mensheid van Christus a.h.w. het aanschouwelijke en
zichtbare middel, dat wezenlijk verbonden is met God zelf en waardoor God ons
genade schenkt. Christendom is een verbond van mensen met elkander tot een heilige
gemeenschap. Er is dus geen afzonderlijke en eenzame Christen, omdat er geen
afzonderlijke en eenzame Christus is. De eenheid der Kerk is een consequentie van
de eenheid van Christus, het Hoofd.
Altijd wilde het Christendom zich ook aan de wereld presenteren als uiterlijke
eenheid, als zichtbare gemeenschap, als Kerk. De innerlijke eenheid moest uiterlijk
belichaamd worden en gestalte krijgen. Het bestaan der Kerk heeft betekenis voor
de wereld. De wereld wordt er door gewaarschuwd. De wereld wordt er door attent
gemaakt op werkelijkheden, waarvan de wereld zelf niets kan vermoeden. De Kerk
is voor de wereld een teken van God. Voor hen die dit heilige teken niet willen zien
geldt het woord van Paulus: 'Hun ongelovig verstand is verblind, zodat ze de
uitstraling niet zien van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld is
van God' (II Kor. 4, 4).
Door zo teken te zijn, sacrament te zijn, predikt de Kerk - volgens een ander woord
- 'niet allereerst zichzelf, maar Christus Jesus, de Heer: zichzelf slechts als
dienstknecht om Jesus' wil'. Een teken immers wijst altijd van zichzelf af en naar
iets anders toe. Het betekent altijd iets anders dan zichzelf; een vlag betekent niet:
'een vlag', maar: 'feestvreugde'. De Kerk betekent niet: 'de Kerk' of 'een bepaalde
groep mensen', maar: 'Christus'. Als wij de Kerk sacrament of sacramenteel noemen,
dan benadrukken wij daarmee dus tevens haar dienstbaarheid voor God, voor de
wereld en voor de mensen, zoals Christus dienstbaar was. Zo ziet men in de Kerk
van Christus, verborgen in haar inwendigheid, maar zich openbarend in haar zichtbare
gedaante, een heilig geheim van God, die elke dag en elk uur nieuw leven wekt,
goddelijk leven, in mensenkinderen, voor wie Hij zichzelf zichtbaar maakte in Christus
Jesus onzen Heer, voortlevend tot het einde.
Hoe moeten wij ons dit voortleven van Christus nu voorstellen?
Iemand die een groot werk onderneemt of tot stand brengt, zal nog tijdens zijn
leven allerlei maatregelen moeten nemen, om te voorkomen dat dit werk na zijn dood
ineenstort. Hij zal moeten zorgen voor de nodige waarborgen, die de voortzetting en
de bestendigheid van zijn werk garanderen. Het is niet genoeg, zelf te beginnen;
anderen moeten in dezelfde geest kunnen doorgaan, zonder dat het resultaat er onder
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lijdt. Er dient altijd rekening te worden gehouden met de toekomst. Hij die grootse
plannen heeft en een belangrijk initiatief neemt, moet de toekomst voor zich zien en
een methode bepalen, om zich van die toekomst te verzekeren.
Wanneer we dit alles toepassen op Christus, krijgen we het volgende beeld.
Hij heeft dit grootse plan: de mensen verlossen en bevrijden van zonde en kwaad,
om hen te brengen tot waarachtig geluk. Niet enkele mensen, maar alle mensen. Niet
zó, dat voortaan iedereen automatisch zonder zonde zou zijn; maar zó, dat iedereen
- als hij zelf wil - van zijn feitelijke zondelast verlost kan worden. Deze bevrijding
door Christus zou niet enkel een negatief resultaat hebben: het verdwijnen en
vernietigd worden van de zondeschuld; maar ook een positief resultaat: het herstel
en het opnieuw verwerven van goddelijk leven en goddelijke levenskracht. Kort
samengevat: vergiffenis van zonden en heiliging.
Dit moest kunnen doorgaan ook na de korte periode, die Christus hier op aarde
doorbracht. Het was niet alleen van belang en gold niet alleen voor de mensen van
Zijn tijd, maar voor de mensen van alle tijden. De toekomst moest dus worden
verzekerd.
Hiertoe stichtte Christus Zijn Kerk. Een belangrijk punt, dat daarbij opviel, was,
dat de voornaamste en meest wezenlijke werkzaamheid van die Kerk geestelijk is.
Dat valt overigens niet moeilijk te begrijpen, daar het toch de taak der Kerk is, het
werk van Christus voort te zetten, terwijl dit werk van Christus juist bestond - zoals
we zojuist nog constateerden - in vergiffenis van zonden en heiliging. Dat zijn allebei
zuiver innerlijke en geestelijke werkzaamheden.
Wat de Kerk in ons tot stand wil brengen is op de eerste plaats een innerlijk leven.
Dit innerlijke, christelijke leven bestaat niet in een soort geestelijke of verstandelijke
diepzinnigheid of scherpzinnigheid of in een ontwikkeling op gebied van
geloofskennis; het is een nieuw leven, dat geboren wordt, wanneer Christus in de
mens komt. Van Hém is dit leven afhankelijk; het is Zíjn inwoning in de mens; het
verdwijnt, wanneer Hij van ons weggaat. Voor dit innerlijke leven van Christus in
ons vormen zonde en kwaad een belemmering. Zonde is altijd een daad in strijd met
onze overtuiging, met ons geloof. Zonde schept in mij geestelijke leegte, duisternis.
Leegte kan alleen worden verdreven door volheid; duisternis verdwijnt alleen voor
licht. Zonde wordt alleen vergeven en kwijtgescholden doordat de levende Christus
in mij gaat leven. En tegelijkertijd ben ik door Hem niet alleen bevrijd van mijn
zonde, maar tevens geheiligd. Dezelfde Christus, die, naar ik hoop, in
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mij aanwezig is, leeft ook in een ander en in vele anderen. Er ontstaat tussen
duizenden, die in Hem geloven, gemeenschappelijkheid van levensbeginsel. Door
dit levensbeginsel behoren wij tot de Kerk van Christus, samen in één heilige en uit
God geboren verwantschap, waarbij Christus 'alles in allen' is. Op het einde, op de
jongste dag, zal Hij dan ook allen en ieder persoonlijk toevoegen: 'Wat gij voor één
van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan' (Matth. 25,
40). Zo wordt de inwoning en het leven van Christus in mijzelf en in mijn medemens
fundament en maatstaf van de naastenliefde en daarmee van heel het zedelijk leven.
Paulus kan daarom verkondigen: 'Legt de leugen af en spreekt de waarheid tot de
naaste, ieder voor zich; want ledematen zijn we van elkander. Wordt gij toornig,
zondigt dan niet; de zon ga niet onder over Uw toorn; geeft geen vrij spel aan de
duivel. De dief mag voortaan niet stelen, maar moet arbeiden, om met eigen handen
de kost te verdienen en iets over te houden om het weg te schenken aan wie er
behoefte aan heeft. Uit uw mond kome geen vuile taal, maar goede woorden alleen,
die zo nodig kunnen stichten, zodat ze voordeel brengen aan hen, die ze horen.
Bedroeft ook niet Gods Heilige Geest, waarmee gij verzegeld zijt voor de Dag der
Verlossing. Verre zij van U alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw, laster en
alle andere boosheid. Maar weest minzaam en hartelijk jegens elkander en vergeeft
elkander, gelijk ook God U door Christus vergiffenis heeft geschonken. Weest dus
navolgers van God als Zijn geliefde kinderen; en leeft in liefde, zoals Christus U
heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft gegeven als gave en offer, tot een lieflijke
geur voor God' (Ef. 4, 25-5, 12).
De Kerk is een onderdeel uit het grote plan van God, dat we het 'heilsplan' noemen.
Om het heil, het geluk der mensen zo veilig mogelijk te stellen, om de mensen op
aarde zoveel mogelijk de gelegenheid te geven, de weg naar dit geluk te leren kennen
en te leren bewandelen, heeft God een Kerk gewild, die de lessen van Zijn Zoon zou
blijven prediken en Zijn levenskracht zou blijven uitdelen. Wat deze Kerk nu op
aarde en gedurende de tijd, dat de aarde bestaat, predikt en uitdeelt, is niet van deze
aarde en van deze tijd. Het wordt er niet door begrensd. In de Kerk leeft Christus
voort tot het einde. De Kerk predikt God, die de wereld schiep en in Christus verloste
tot ons geluk; en de levenskracht welke zij uitdeelt, is een kracht van God en een
kracht, welke de mensen in staat stelt God te benaderen, wederom tot hun geluk. Zo
doet de Kerk, wat Christus deed; zij is de voortzetting van alles waarmee Hij begon;
zij verzamelt zovelen als haar
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mogelijk is rond Christus, opdat velen door Hem de zin van wereld en tijd zouden
leren verstaan, en opdat velen van Zijn onwerelds en tijdeloos goddelijk leven zouden
leven. De Kerk is dus van Christus; zij is Zijn Lichaam, Zijn gemeenschap met ons,
Zijn leven in ons, hier op aarde en in déze tijd. De Kerk van Christus is juist datgene
in ons, waardoor Christus ons aan de toevalligheid, de vergankelijkheid en
begrensdheid van deze wereld onttrekt. M.a.w. de Kerk, die op aarde gebouwd staat
op de mens Petrus, reikt met haar spitsen en torens naar de hemel en wijst ons de
weg naar het hart der Godheid.
Er is een levende band tussen deze Kerk en de hemelse mensengemeenschap,
tussen wat men noemt de strijdende en de zegepralende Kerk. Deze twee verhouden
zich ten opzichte van elkaar als voorbereiding en vervulling. Wat in de Kerk op aarde
begint, wordt in de hemelse Kerk voltooid. De strijd van de strijdende Kerk komt in
de zegepralende Kerk tot een uiteindelijke overwinning. Wat hier in bloei staat, komt
daar tot vrucht. In de christelijke levensopvatting is de dood geen scheidende en
onoverkomelijke barricade. De dood trekt geen onverbiddelijke grens tussen hier en
hiernamaals, tussen ons en hen die het eeuwig leven zijn ingegaan. Er blijft
gemeenschap tussen hen die op aarde in Christus leven en hen die in Christus zijn
gestorven; want die in Christus sterven zullen volgens de belofte eeuwig leven in
Hem. Er is een gemeenschap van mensen, die door Christus zijn verlost, die door
Hem zijn geheiligd: de gemeenschap der heiligen. Deze gemeenschap omsluit hemel
en aarde en verbindt ze met elkander.
Waardoor nu hebben deze beide werelden met elkaar te maken? Welk is het
element, de kracht, die mensen van deze aarde verenigt met hen die gestorven zijn?
De dood heeft hen toch uit elkaar gerukt en - zo al niet voor goed, dan toch voorlopig
- van elkaar gescheiden. Waardoor wordt deze scheiding overbrugd? Waardoor wordt
deze scheiding overbrugd, nú, op dit moment? We hebben het hier immers niet over
de periode, die nog komen gaat, de eindtijd, waarin velen, na gestorven te zijn, weer
met elkander in een eeuwig leven en in een hemel verenigd zullen worden. Hier gaat
het over de vraag, hoe wij op aarde levend in deze aardse Kerk over de dood heen
met de anderen, die aan gene zijde van de dood in vrede en zonder strijd leven, tot
één gemeenschap verbonden zijn.
Welnu, met één woord is het te verklaren: wat ons met elkander verbindt, is
Christus; wat tijd en eeuwigheid in elkander doet overvloeien, is Christus; wat het
hemelse en het aardse met goddelijke kracht omspant, is Christus; wat leeft in ons
en wat nog bloeiender en sterker en vollediger leeft in de duizenden, die ons zijn
voorgegaan, is
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Christus. De ene mens na de andere werd aangeraakt door de kracht van Zijn
Verlossing; en waar die aanraking plaats vond ontstond nieuw leven: het goddelijk
leven van Hem, die in een glorieuze verrijzenis de dood overwon en aan de dood
zijn definitieve betekenis ontnam. Hoever raken we hier weer verdwaald in
onbegrepen goddelijke geheimen! Door Christus' dood hield de dood op scheidsmuur
te zijn tussen twee werelden. Door Zijn dood kon men de dood gaan zien als een
voorwaarde tot sterker en krachtdadiger leven, en kon b.v. een Paulus uitroepen:
'Hoezeer verlang ik ontbonden te worden en met Christus te zijn!' Daarmee bedoelt
Paulus niet, dat hij nu, tijdens zijn leven, niet met Christus verenigd is; integendeel,
ergens anders getuigt hij: 'Ik leef; neen, niet ik leef, maar Christus leeft in mij!' Doch
terwijl hij hier op aarde levend met Christus verbonden is, is er nog zoveel, dat
minstens schijnbaar tussen hem en Christus in staat. Daar is een hele wereld van
mensen, feiten, gebeurtenissen, zorgen, problemen, verschijnselen, een wereld vol
kleur en klank, lawaai en avontuur, waar doorheen hij, Paulus, met zijn geloof de
levende Christus moet zoeken en ontdekken. Hij weet door dit geloof dat Christus
levend aanwezig is in Jerusalem, in Antiochië, Athene, Corinthe, Smyrna, Rome en
Saloniki, zoals Hij vandaag levend aanwezig is in de steden en metropolen van 1951,
levend en met goddelijke levenskracht werkzaam in de harten van velen; hij weet,
door het geloof, dat Christus leeft in Zijn eigen hart, maar hij ziet en voelt, grijpt en
ervaart dit niet als werkelijke, onmiddellijke nabijheid. Wetend en gelovend, dat het
leven slechts door bemiddeling van Christus zijn waarachtige betekenis verkrijgt,
kan hij er daarom naar verlangen deze diepste zin van het leven ook in volledig
bewustzijn en met alle krachten van lichaam en ziel te ervaren, zodat niets meer,
noch iets van de wereld, noch iets van eigen persoonlijkheid, hem van de levende
Christus gescheiden en verwijderd zal houden. Hij kan er naar verlangen, zichzelf
en de wereld, God en de mensen te zien met de ogen van Christus. Hij gelooft ook,
krachtens de belofte door God gegeven, dat dit de uiteindelijke vervulling van het
menselijk leven zal zijn, aan de andere zijde van de dood. En daarom kan hij schrijven:
'Leven is voor mij Christus, en sterven gewin'.
De katholiciteit van de Kerk gaat dus nog veel verder dan de grenzen der aarde. Deze
katholiciteit eindigt niet bij Noord- of Zuidpool of bij de laatste volksstam, welke
hier op aarde nog ontdekt wordt. De algemeenheid der Kerk overschrijdt elke aardse
grens; overschrijdt van dit aardse leven uit de dood zélf en plant zich voort in hemel
en in eeuwigheid. De menselijke gemeenschap, die 'Kerk van Christus' heet,
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is de meest universele gemeenschap, welke men zich maar kan indenken. Ze houdt
niet alleen geen rekening met ras en kleur, met landsgrenzen en eeuwen. Zij houdt
zelfs geen rekening met het harde feit van het menselijk sterven, en gaat uit van een
sterk geloof in haar duurzame verbondenheid met hen, die over de dood heen nog
algemener en krachtiger in Christus zijn gaan leven. Er is voor haar geen harde en
onverzoenlijke tegenstelling meer tussen leven en dood. Hard en onverzoenlijk ziet
de Kerk zich slechts gesteld tegenover de verstarde zonde en tegenover het in zichzelf
berustende kwaad. Er is geen enkele overeenkomst tussen Christus' Kerk en geestelijke
stilstand. De dood echter betekent voor haar geen stilstand, doch een poort, waardoor
zij binnentreedt in de laatste voltooiingen en in het gebied van de ongeremde
vooruitgang. Zo krijgen de begrippen 'leven' en 'dood' voor de christen een andere
en diepere betekenis dan voor de niet-christen. Omdat voor de christen beide
begrippen en beide werkelijkheden, leven en dood, samen worden opgenomen in
een hogere en sterkere eenheid, waarin 'leven' uiteindelijk niets anders meer is dan
de Christus, die voortleeft, en waarin sterven uiteindelijk alleen maar t.a.v. dit
Christus-leven winst betekent.
De innerlijke kracht van dit leven in ons en in Christus' Kerk stelt ons in staat
zinrijkheid aan ons bestaan te verlenen. Het inwendig Christus-leven, waarop de H.
Schrift voortdurend de nadruk legt, wordt ons door de Kerk gebracht en aangeboden
in uiterlijke tekenen, welke wij sacramenten noemen. De enige waarde van deze
sacramenten bestaat hierin: dat zij bronnen zijn van christelijk, d.w.z. van goddelijk
leven. Echter, wat aangeboden wordt, moet worden ontvangen, voordat het in gebruik
kan worden genomen. Het inwendig, goddelijk leven van Christus, verborgen in de
sacramenten, overvalt en overrompelt ons niet. Het openbaart zich, in woord en in
werkelijkheid, in Schriftuur en in reële, tastbare tekenen. Het is geheimzinnig, want
zijn diepste wezen kan het niet openbaren. Terwijl het zich aandient in uiterlijke
vormen, valt het toch telkens weer terug in het eigen inwendig en zuiver van-God-zijn.
Zo functionneert de Kerk bij alles, wat zij voor ons doet. Zij benadert ons met
aangepaste middelen, in vormen die wij kunnen zien, in woorden die wij kunnen
verstaan. Maar wat de uiterlijke vorm tracht te symboliseren en wat het woord tracht
te vertolken, is zo mateloos rijk en overvloedig, zo vol van goddelijk mysterie, dat
wij gaan spreken van 'de geheimen van ons geloof'. Dit is een uitstekende benaming,
want wat God ons door middel van de sacramenten zijner Kerk aanbiedt, eist van
ons niet op de eerste plaats volledig begrip, maar volledige ontvan-

Streven. Jaargang 4

463
kelijkheid; er is hier immers sprake van aanbieden en niet van opdringen. Die
ontvankelijkheid kunnen wij wel opleveren, als we willen; maar vanuit menselijk
standpunt kunnen wij onmogelijk datgene wat God biedt onmiddellijk verwerken.
We weten alleen, dat die gave van God rijk is, glanzend, en innerlijk levend van Zijn
eigen goddelijk leven. Onze bereidheid om te ontvangen, die vrijwillige
ontvankelijkheid, die wij zojuist eis en noodzakelijke voorwaarde noemden, zal dus
ook een zeer ruim vertrouwen moeten insluiten en een volkomen onderwerping aan
Gods alwetendheid, aan Zijn gezag en souvereiniteit. Hij zelf alleen weet wat Hij
ons geeft. Wij weten daar, als het erop aankomt, niets van. Gods gaven zijn geheimen
voor ons. Wij geloven. En dit geloof omsluit aanvaarden en vertrouwen, overgave
en ontvankelijkheid. Het is de houding, welke de kleine mens aanneemt tegenover
de grote geheimen van God. En het is voor de bewust levende mens de enige
mogelijkheid, om op vruchtbare wijze in levend contact te komen met Christus en
Christendom.
Willen we echter practisch blijven, dan moeten we toegeven, dat zich hier, juist
ten aanzien van dit geloof, een zeer concrete moeilijkheid voordoet. Het is niet
gemakkelijk te geloven in het oncontroleerbare.
In de wereld van de geest is het zo moeilijk, contrôle uit te oefenen op feitelijke
en waarachtige resultaten. Men kan hier geen knopje omdraaien, om te zien, dat men
niet gedupeerd wordt. Men aanvaardt niet zo gemakkelijk wat zich aan elke
waarneming onttrekt. Wanneer ik b.v. met iemand spreek over de geheimzinnige
realiteit der Kerk en over haar diepste wezen, dan zou hij mij kunnen vragen: 'Waar
is die mysterieuze Kerk ergens? Laat me iets zien van wat haar diepste wezen is;
wijs mij de zichtbare en concrete resultaten eens aan van haar geheimvolle, maar
volgens U reële, werkdadigheid'. En ik zou niets met de vinger aan kunnen wijzen;
ik zou geen concrete en onmiddellijk grijpbare dingen op tafel kunnen leggen. Ik
zou niet kunnen zeggen: 'Hier hebt U die mystieke werkelijkheid, waar ik over sprak;
bekijk alles maar eens aandachtig en zoek het maar eens rustig uit!' Neen, het gaat
over dingen, die niet te zien zijn, die niet met de hand vastgepakt en op de weegschaal
gewogen kunnen worden; over dingen van een andere wereld. Maar tegelijkertijd
moet er telkens nadrukkelijk aan toegevoegd worden: 'het zijn werkelijke dingen; ze
bestaan, en ze hebben betekenis voor U, voor mij, voor alles en allen. Ze bestaan
échter en waarachtiger dan al het andere; want al het andere ontleent juist zijn bestaan
en de zin van zijn bestaan aan hetgeen onzichtbaar bestaat in die andere geestelijke
wereld'. En dan voege men er niet aan toe: 'Als U het niet begrijpt of zelf niet zo
inziet, moet U het maar
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gelóven, omdat ik het zeg, omdat de Kerk het zegt, of omdat het zo'n aardige theorie
is, zo'n interessante hypothese'. Neen, men voege er hoogstens aan toe: 'God, de
onzichtbare, maar oneindig Werkelijke, heeft ons deze geheimzinnige en
onnaspeurlijke dingen geopenbaard; ik kan U aantonen aan de hand van feiten, dat
deze Openbaring werkelijk geschied is, en ik kan U verzekeren, dat dezelfde God,
die over zichtbare werkelijkheden tot ons gesproken heeft, U ook - als U wilt - in
staat zal stellen te aanvaarden, en met liefde te aanvaarden, wat Hij heeft gezegd. U
zult dan zien, dat wat Hij gezegd heeft voor alle mensen en voor alle komende tijden,
wáár is'. Dit 'zien' is echter een heel ander 'zien' dan in de zin, waarin wij er
gewoonlijk over spreken. Het is een 'zien' vanuit God, die Zijn standpunt heeft
meegedeeld; vanuit goddelijk standpunt dus. Iemand die gelooft, beziet voor een
deel de dingen, zoals God zelf ze beziet, die achter al het zichtbare en voor de
zintuigen waarneembare de onzichtbare diepe oorsprong en innige samenhang
aanwezig weet, voortkomend uit Zijn scheppende en ordenende kracht. Wie gelooft,
werkelijk gelooft, heeft zich aan deze goddelijke visie overgegeven; niet als aan een
dooddoener of omdat er niets anders op zit; maar als aan een alles-omvattend weten
en begrijpen, dat boven hem staat en langs verborgen wegen als een mateloze genade
in hem binnendringt. Geloven is: goddelijk weten dat inwoont bij de mens en deel
van hem is geworden, zover de mens het kan verdragen. Want aan de volheid van
het goddelijk weten zou hij bezwijken; het licht zou hem verblinden; het vuur zou
hem verteren.
Geloven is ook besef van veiligheid, een zich geborgen weten onder de
souvereiniteit Gods, een stroom van vertrouwen die binnenvaart in de ziel; vertrouwen
in eigen bestaan, in de zinrijkheid der omringende wereld, in de volheid van het
leven, in de diepte van de betekenis aller dingen, in de goedheid van het geheel en
van Hem, die het in stand houdt en bezielt.
Het gezagselement in het geloof behoeft geenszins een gevoel van onbehagen en
onlust te wekken. Een geloof immers, dat op Gods eigen gezag staat opgebouwd,
kleineert ons niet, maar verheft ons, maakt ons groter, ruimer en goddelijker.
Jesus Christus heeft eens gezegd: 'Niemand kent de Zoon dan de Vader alléén, en
niemand kent de Vader dan de Zoon alléén, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren'
(Matth. 11,27). In deze woorden schijnt een mysterieuze goddelijke beslissing
verborgen te liggen omtrent de vraag, wie van de mensen zal geloven en wie niet.
Het geloof, het simpele feit dat wij geloven, komt van God. Ook hierin, in het
ontvangen van het geloof, zijn wij afhankelijk van Gods gezag. De
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goddelijke autoriteit schenkt niet enkel kracht aan het geloof, wanneer men het
eenmaal bezit; zij is ook, nog vóórdat ik het geloof ontving, de almacht, die het voor
mij uitkoos en bestemde.
Een ding kunnen wij uit dit alles opmaken: door het geloof wordt de mens
binnengetrokken in de sfeer van het goddelijke en er van alle kanten mee omringd.
Deze sfeer is er geen van onzekerheid en vaagheid, maar van zeer helder licht; een
milieu van mensen, die niet, zoals Paulus opmerkt, 'door ongeloof aan Gods belofte
twijfelen, maar die ten volle overtuigd blijven, dat Hij machtig is, om te
verwezenlijken wat Hij beloofd heeft' (Rom. 4,20-21).
Wij geloven in een God, die levend in Zijn Zoon en door bemiddeling van Zijn
Zoon levend in ons, in de Kerk, aanwezig is. Zo bevrijdt dit geloof ons uit eigen
isolement en brengt het ons in contact met de levende Christus en in Hem met
elkander. Het menselijk bestaan wordt daardoor tot in zijn kern gewijzigd. Heel het
leven verandert van betekenis en alles wat zich in dit leven voordoet krijgt een nieuwe
en diepere zin. Vanuit de duisternis immers laat de Kerk ons door het geloof de
bronnen van het licht zien; het licht, dat aan alles nieuwe kleur en glans en nieuw
perspectief verleent. Een nieuwe hoop leeft op in onze harten, die van geloof en hoop
vervuld, worden aangestoken door goddelijke liefde.
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Een vondst te Herculaneum?
door M. Verstraeten S.J.
CAMPANIË in Zuid-Italië is als een rijk archeologisch museum.
Cuma, Capo Miseno, Herculaneum, Pompeii enz..... brengen de bezoeker in de
wereld der oude Romeinen, en laten hem als 't ware de polsslag voelen van hun felle
en bedrijvige leven. Vooral te Pompeii en te Herculaneum, die beide in het jaar 79
van onze tijdrekening door een uitbarsting van de Vesuvius onder de lava werden
bedolven, betreden wij de meest indrukwekkende opgravingen van Italië: twee
romeinse steden, met hun duizendvoudige levensuitingen, integreren op verrassende
wijze onze kennis van het romeinse volk en van zijn cultuur.
Pompeii was een rijke handelsstad. De vele winkels met hun rode graffito's, de
talrijke 'hospitia', 'cauponae', 'thermopolia' (de italiaanse bar), zijn als een verre echo
van het luidruchtige en actieve leven van haar bewoners. Die handelsman was echter
ook een fijnzinnig en kunstvol Romein die zijn huis wist op te smukken en aangenaam
te maken. Dit had hij geleerd van de Grieken, in wier invloedsfeer zijn stad reeds
sinds de zevende eeuw vóór Christus lag. De as en kiezel van de Vesuvius heeft het
kostbare kunstwerk, wandschilderingen, mozaïeken en beeldhouwwerk wondergoed
bewaard. Vele dezer voorstellingen werden geïnspireerd door de griekse mythologie
en zijn meestal erg zinnelijk. De oude Romein was een zinnelijk mens, zeker, maar
toch ook zeer godsdienstig aangelegd; ook te Pompeii had St. Paulus kunnen herhalen
wat hij op de Areopaag te Athene verklaarde: 'Mannen van Athene, overal bespeur
ik dat ge buitengewoon godsdienstig zijt' (Hand. 17:22). De tempels op het Forum
en ook de talrijke kleine Laresheiligdommen welke men in ieder huis aantreft,
bewijzen dat hun godsdienst zowel in het publieke als in het private leven ingreep.
Wat Pompeii ons leert over leven en gebruiken der Romeinen, wordt rijkelijk
aangevuld door Herculaneum. Dit stadje, heel wat kleiner maar ook aristocratischer
dan Pompeii, was een zomeroord voor rijke Romeinen. De golven van de zee rolden
tot vlak bij de mooie patriciërswoningen, vanwaar men het heerlijk licht- en
kleurenspel op zee kon bewonderen. De georganiseerde opgravingen begonnen pas
in 1927 onder de impuls van Benito Mussolini. De faam van Pompeii was toen reeds
heinde en ver bekend. Maar toch vindt de bezoeker de intimiteit
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van het romeinse leven heel wat beter terug te Herculaneum. En dit vooral omdat
het mooie oud-romeins houtwerk er onder de lava heel goed bewaard bleef. De
delicate reconstructies onder de kundige leiding van Prof. A. Maiuri, tonen u hoe de
houten, oorspronkelijke ramen van deuren en vensters op hun oude scharnieren
draaien, en laten u de bovenverdieping bereiken via de originele treden van een
houten trap. In de slaapkamers vindt u het houten bed met daarnaast een klein tafeltje;
een sofa, met heel zeldzame ingelegde stukjes hout bewerkt, treft u aan in de kamer
voor de siësta; en verder, in een ander vertrek, ziet u een klein kastje, dat diende als
klein huisaltaar, doch tevens als een geheim plaatsje voor de sieraden van de vrouw
des huizes. Tenslotte vindt u overal kleine lampjes, keukengerei, tot zelfs stukken
brood, die de huishoudster bij het begin der ramp in een overijlde vlucht vergeten
heeft....
Deze enkele algemene trekken over Pompeii en Herculaneum mogen hier volstaan
om ons onderwerp in zijn kader te plaatsen. Eén der patriciërswoningen te
Herculaneum vraagt onze speciale aandacht: 'La Casa del Bicentenario'. Het is een
weelderige woning, gelegen aan de zuidkant der hoofdstraat van het stadje. Naar de
smaak van de tijd werden alle lokalen rijk versierd, en zoals overal kregen ook hier
de Lares van het huis de ereplaats. Rond 55 na Chr. is deze woning omgebouwd; de
benedenverdieping, wellicht voor de eigenaar, bleef even luxueus als vroeger, doch
de overige kamers rond het viridarium en van de bovenverdieping werden kleine
woonkamers voor armere lui, die hun bestaan vonden in klein vissersbedrijf of ook
in handelszaakjes tussen Pompeii en Herculaneum of ook wel verder met Puteoli.
In één dezer kleine kamers van de bovenverdieping werd in Februari 1938 een
duidelijk spoor van een latijns kruis ontdekt. Nauwkeurigheidshalve volgen we bij
de beschrijving van deze vondst het officiële verslag van Prof. Maiuri, voorgedragen
in de Pauselijke Academie van Archeologie te Rome1). Bij het binnenkomen in de
kamer ziet u tegen de wand een licht-vooruitspringend, rechthoekig paneel van fijne
witte stuc, en te midden van dit paneel het klaaromlijnde spoor van een 45:36 groot
latijns kruis dat in het stuc ingemetseld was. De Herculanees heeft eerst een
goed-bewerkt houten kruis met sterke nagels - waarvan men nog goed de sporen ziet
- aan de wand vastgenageld; daarna pas heeft hij het gipswerk rond het kruis
aangebracht. Nergens echter werd het houten kruis zelf teruggevonden, wat enigszins
kan

1) Am. Maiuri, Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia, in 'Roma'. XVII, 1939,
pp. 193-218.
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Met welwillende toestemming van Prof. Maiuri.
HET KRUIS EN ALTAARKASTJE OP HET OGENBLIK VAN DE VONDST IN 1938
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bevreemden, daar het houtwerk te Herculaneum meestal goed bewaard bleef. Maiuri
denkt dat het kruis ofwel door een vijandige hand vóór de ramp in 79 'afgerukt' werd,
ofwel door de bewoner zelf van het kamertje, onmiddellijk vóór zijn vlucht. Deze
mening staaft hij door het feit dat het stucwerk beschadigd werd, wat bij het afrukken
van het kruis kan gebeurd zijn.
Rechts en links buiten het gipsveld ziet men twee afgeknotte ijzeren punten, die
diep in de wand vastzitten; daaronder vond men enkele resten van hout die met de
lava aan de muur kleefden. Deze vondst is zeer kostbaar! ze bewijst immers dat aan
die nagels twee kleine houten vleugels vastzaten, welke het ganse veld en zo ook het
kruis konden bedekken2). Vlak onder het kruis, een weinig naar rechts geschoven,
vond men in datzelfde kamertje een eigenaardig houten kastje van 92 cm hoogte.
Onderaan is er een houten trede aan vastgetimmerd, zodat het geheel u de indruk
geeft dat het een bidstoel is.... Het is echter niets anders dan het welbekende kastje
dat, in een heidens milieu, dienst deed als klein huisaltaar en als bergplaats voor de
Lares. In dit kastje vond men twee potaarden lampjes, ernaast lag een verkoolde
pijnappel.
Na deze beschrijving legde Maiuri zijn interpretatie voor: dat klaaromlijnd spoor
in het stucpaneel kan niets anders zijn dan het spoor van een latijns houten kruis, dat
in die kamer vóór 79 vereerd werd. Deze verklaring stelt onmiddellijk de
uitzonderlijke betekenis van deze vondst in het licht: de afbeelding en cultische
verering van het kruis zouden ruim 200 jaar verschoven moeten worden tot in de
apostolische tijd.... Zoals te voorzien was, bleef de reactie niet uit. Reeds in de
historische zitting van de Pauselijke Academie, kreeg Maiuri allerlei opwerpingen
te horen, die hij echter met klem weerlegde. Vele archeologen van naam waren het
met zijn zienswijze eens: o.a. Mons. Wilpert, Prof. H. Lietzmann, Prof. Hermanin.
Anderen hebben zijn interpretatie verdedigd: Prof. M. della Corte, Prof. Fr. di Capua3),
P.A. Ferrua S.J.4), P.M. Zerwich S.J.5), P.E. Kirschbaum S.J.6). Sommigen echter
schreven met vinnige pen tegen de interpretatie van Maiuri: o.a. P.G. de Jer-

2) Deze mening van Maiuri, nog wijfelend in bovengenoemd artikel, werd nu in zijn pas
verschenen boek bevestigd: A. Maiuri, Pompei ed Ercolano, Casa editrice Soc. per A. 'Le
tre Venezie', Padova, 1950, pp. 289.
3) Fr. di Capua, Il 'Mysterium crucis' di Ercolano, in 'Rendiconti dell' accademia di Arch.,
lettere e belle arti di Napoli', XXIII, 1947-48, pp. 3-36.
4) A. Ferrua, Il segno della croce scoperto ad Ercolano, in 'Civiltà Cattolica', XCI, 1940, I,
pp. 60-66.
5) M. Zerwich, De cruce hercolanensi, in 'Verbum Domini', XX, 1940, pp. 64-71.
6) E. Kirschbaum, Das Kreuz von Herculanum, in 'Stimmen der Zeit', Band 137, 1940, pp.
198-200.
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phanion S.J.7) en Mgr. L. De Bruyne8). Maiuri heeft toen in een schitterend artikel de
opwerpingen van P. de Jerphanion afdoend weerlegd9).
Ons doel is nu, na een lange bestudering der hier genoemde documenten, en een
paar bezoeken aan Herculaneum zelf, de mogelijkheid, of beter, de waarschijnlijkheid
van Maiuri's interpretatie in het licht te stellen. Tot die waarschijnlijkheid besluiten
we, niet enkel op grond van de bestudering van het milieu zelf, doch ook na de
aanvullende studiën die we maakten van het religieuse milieu van Zuid-Italië, en
over de gegevens der christelijke archeologie en patristiek aangaande de afbeelding
en verering van het kruis.

I. Het kruis in zijn milieu
Wanneer men door het oude Napels wandelt, valt het dadelijk op, dat overal kleine
nisjes met heiligenbeelden aan de gevels zijn aangebracht. En men denkt spontaan:
dat volk heeft zijn oud-katholiek geloof trouw bewaard. Niet minder opvallend is
het voor de bezoeker van Pompeii of Herculaneum, dat hij ook daar een dergelijke
gewoonte terugvindt; overal, in de cauponae, de hospitia, de thermopolia en in de
private woningen, treft hij in verscheidene kamers kleine nisjes of tempeltjes aan,
welke er de ereplaats bekleden en de Lares waren toegewijd. Ook daar beaamt men
Sallustius' verklaring: 'Geen godsdienstiger mensen dan onze voorvaderen'. Voor
ons onderwerp is het van belang aan te stippen dat te Herculaneum deze nissen ook
in de privé-kamers van de bovenverdieping gevonden werden, wat niet het geval is
te Pompeii. Ook is het niet onbelangrijk te weten dat sommige van hout zijn en
steunen op een houten voetstuk, dat dan de vorm van een kastje aanneemt.
Vele nissen zijn omlijst door een paneel van witte stuc, dat even op de wand
vooruitspringt. Dikwijls was dit paneel nog omgeven door een smalle, rijk-versierde
lijst. Daardoor immers wilden de Romeinen deze plaats afzonderen van de
aangrenzende wand. In verscheidene gevallen zelfs werden nis en stucpaneel bedekt
door twee kleine beweegbare luiken die met twee scharnieren aan de muur naast het
stucwerk vastzaten: zo onttrok men deze 'heilige plaats' aan de profane blikken. In

7) G. de Jerphanion, La Croix d'Ercolanum, in 'Orientalia Christiana periodica', VII, 1941,
pp. 5-35.
8) L. de Bruyne, La crux interpretum di Ercolano, in 'Rivista di Arch. cristiana, XIV, 1944-45,
pp. 35-63.
9) A. Maiuri, Dissensi e consensi intorno alla croce di Ercolano, in 'Roma' XIX, 1941, pp.
399-416.
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rijke woningen zijn deze panelen mooi versierd of uitgebouwd tot een klein tempeltje.
Bij armere lui echter vindt men geen versiering.
Ons besluit uit deze gegevens is het volgende: telkens als we op de ereplaats van
een woonkamer een stucpaneel aantreffen, en a fortiori een stucpaneel dat met kleine
luiken kon bedekt worden, hebben we zekerheid dat we hier staan voor een religieuze
uiting van de Romeinen; dat stucwerk immers is een ontegensprekelijk bewijs dat
die plaats 'heilig' was.
De toepassing van dit feit op de vondst in de kleine kamer te Herculaneum ligt
voor de hand: de Herculanees heeft het stucveld laten aanbrengen om het symbool
van zijn godsdienst een heilig karakter te geven. Dat stucpaneel immers is het klaarste
en zekerste bewijs dat we hier voor een zuivere godsdienstuiting staan, en wel, een
specifiek christelijke uiting, omdat het nagelaten spoor in het stucpaneel niets anders
kan zijn dan het spoor van een ingemetseld houten kruis. Deze mening zullen we
staven door uitsluiting der vele andere hypothesen die hiertegen opgezet werden en
met klem verdedigd, doch die bij nader onderzoek weinig steekhoudend bleken. Eén
der voornaamste werd naar voren gebracht door Prof. De Bruyne, nl. dat het
overgebleven spoor niet is van een kruis maar van een muurtafeitje (console)10). Een
dergelijk meubeltje echter zou een unicum geweest zijn zowel te Pompeii als te
Herculaneum.... Alleen uit dien hoofde moet men zeer sceptisch staan tegenover
deze hypothese. Ze dient echter totaal verworpen te worden omdat zo'n console
onmogelijk achter twee houten vleugels, die het ganse veld bedekten, kon worden
ingesloten; en we weten met zekerheid dat deze waren aangebracht. Een andere
hypothese zegt dat we hier voor een 'axis' staan, d.i. een soort kruis in bijlvorm zoals
men wel meer aantreft op sommige monumenten in Zuid-Frankrijk. Doch deze
onderstelling berust op een onnauwkeurige en foutieve waarneming der gegevens:
in de rechte en klaaromlijnde vorm van het kruis te Herculaneum kan men onmogelijk
een 'axis' terugvinden. De befaamde archeoloog, P. de Jerphanion, meent dat de
hypothese van het kruis moet uitgesloten worden, omdat een voorstelling van het
kruis vóór 79 in strijd is met de christelijke archeologie. Ons derde deel van deze
studie zal hierop trachten te antwoorden. Verder twijfelt hij aan het religieus karakter
van het stucwerk, omdat het onversierd bleef; ook omdat het kruis niet symmetrisch
in het paneel staat. Doch boven werd reeds gezegd dat men bij armere lui meestal
geen versiering aantreft. Wat de asymmetrie betreft, het loont niet de

10) Indien onze informatiebron juist is, dan zou Prof. De Bruyne deze mening teruggetrokken
hebben na een bezoek te Herculaneum.
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moeite over een verschil van twee cm te struikelen.... Hoeveel heidense nissen werden
niet asymmetrisch gebouwd, waaruit men toch niet zal besluiten dat het geen
Laresnissen geweest zijn!
Het onderzoek van het eigenaardig houten kastje dat onder het stuc gevonden
werd, zal het religieuze karakter van onze gegevens nog beter in het licht stellen.
Zijn betekenis begrijpen we eerst uit het ceremonieel dat de Romeinen bij de
Lares-cultus gebruikten. Onder alle kleine Lares-heiligdommen, in welke vorm ze
ook gebouwd zijn, werd steeds een soort voetstuk aangebracht. Te Herculaneum
alleen treft men zowel onder de houten tempeltjes als onder de gewone houten nisjes,
een klein kastje aan. Belangrijk is het feit dat soms onder aan het kastje een
vooruitspringend breder voetstuk werd bijgetimmerd, dat een soort trede vormde
waarop de waardigste persoon van het huis ging staan om de cultusobjecten - de
lampjes - te schikken en om het heiligdom te openen. De lampjes, met tientallen
teruggevonden, werden dan op de kast, het altaar, gezet en brandden tijdens het
'gebed'. Na de cultus werden ze in de kast geborgen.
Ook hier is de toepassing niet moeilijk: alle elementen welke de 'bidstoel' van het
onaanzienlijk kamertje ons biedt, vinden we terug in de heidense kleine altaren onder
de Lares-nissen. Dat dit meubeltje ons de indruk geeft van een bidstoel, vindt dus
zijn verklaring in het voetstuk dat onder aan de kast aangehecht werd als een soort
trede om het heiligdom binnen te gaan. De twee lampjes die in de kast werden
gevonden zijn er misschien neergelegd na het laatste gebed van de onbekende
Herculanees....
Het is zo heel natuurlijk dat deze Christen dezelfde middelen gebruikte voor de
verering van het kruis, als de heidenen voor de cultus van hun Lares; heel spontaan
heeft hij overgenomen wat zijn milieu hem bood, doch het in dienst gesteld van zijn
nieuwe godsdienst.
Het onderzoek van het milieu zelf schijnt er dus op te wijzen dat we hier naar alle
waarschijnlijkheid voor een eerste voorstelling en verering staan van het kruis.
Vooraleer echter hiertoe te kunnen besluiten, moeten we de twee voornaamste
opwerpingen onderzoeken: 1. Er zijn geen documenten voorhanden waaruit blijkt
dat een Christencommuniteit zou bestaan hebben te Herculaneum vóór 79. 2. De
voorstelling en verering van het kruis in die tijd is in strijd met de gegevens der
christelijke archeologie.

II. Christenen te Herculaneum?
Als dat teken op de wand het spoor is van een latijns kruis, dan moeten we ook
aannemen dat er vóór 79 Christenen waren te Hercula-
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neum. Over de vroegste verspreiding van het Christendom weten we dat ze heeft
plaats gehad door de Joden, die voor de vervolging van Herodes Agrippa uit Jerusalem
gevlucht waren. Zo zou St. Paulus in menige stad en land reeds kleine gemeenten
van Joden-christenen aantreffen, o.a. te Puteoli (nu Pozzuoli). Het staat boven alle
twijfel vast dat er een joodse gemeente bestond te Pompeii. Onze vraag is echter:
was er ook een Christen-gemeente te Pompeii? Prof. M. della Corte, de leider der
opgravingswerken, antwoordt op deze vraag positief. P. Ferrua is ook geneigd de
opinie van della Corte te onderschrijven, doch spreekt zich eigenlijk niet uit11). Twee
vondsten echter verdienen hier onze aandacht. Vooreerst het gegraveerd inschrift
van een hexameter gevonden in een klein kamertje van een zeer werelds huis 'degli
amorini dorati': Sol Gelida(m) Contra Firma Plaquidea(m) Gente(m). Della Corte
vertaalt: 'De ware zon sterke het God-behagende-volk tegen de koude wereld'.
Anderen echter gaven een minder fraai klinkende vertaling.
Een andere vondst is heel wat belangrijker: in 1937 vindt della Corte te Pompeii
het overbekend cryptogram, gegraveerd in een gleuf van een kolom in de 'grande
palestra'.
R O TA S
OPERA
TENET
AREPO
S AT O R

Dit cryptogram kende in de middeleeuwen een zeer grote verspreiding, zowel in het
Oosten als in het Westen. Het oudst bekende exemplaar vóór de vondst te Pompeii,
werd ontdekt te Euphrasia, een stad in Midden-Azië, die door de Romeinen in 256
verlaten was. Belangrijk is het feit dat de moderne critiek dit cryptogram een
christelijke oorsprong toewees. Het is inderdaad opgevallen dat de 'T' aan de vier
kanten de centrale plaats inneemt en telkens tussen A en O geplaatst is; vandaar de
interpretatie: de 'T' stelt het kruis van Christus voor, het begin en einde van alles.
Een andere interpretatie werd door P.L. Tria S.J. voorgesteld, die heel eenvoudig
afleest: Sator Tenet N.... per T...., d.i. Dominus tenet N(os) per crucem, of in goed
nederlands vertaald: Christus verlost ons door zijn kruis12).

11) A. Ferrua, Sull'esistenza di Christiani a Pompei, in 'Civiltà Cattolica' LXXXVIII, 1937, III,
pp. 127-139.
12) L. Tria, Sator-arepo, formula magica o professione di fede?, in 'Scuola Cattolica', LXIII,
1935, pp. 698-714.
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De eensgezinde mening omtrent de christelijke betekenis van dit cryptogram kreeg
echter een flinke deuk toen het ontdekt werd te Pompeii. Toch blijven vele
archeologen bij hun eerste mening en wijzen daarom op de mogelijkheid van het
bestaan in die stad van een kleine Christengemeente. Als dat zo is, dan mogen we
ook de mogelijkheid aannemen dat er Christenen geweest zijn te Herculaneum. Er
bestond immers een voortdurend contact tussen het aristocratische Herculaneum en
het commerciële Pompeii. Vele kleine lui leefden bijna uitsluitend van de handel
tussen de twee steden. En het is een algemeen verschijnsel, dat met de koopwaar ook
de ideeën in de steden binnendringen. Zo stellen we ons voor dat onze Herculanees
te Pompeii in contact kon komen met Joden-christenen en daar het eerst over
Jezus-Christus hoorde spreken en over zijn kruis....
Er zijn echter solider bewijzen om tot de aanwezigheid van Christenen te
Herculaneum te besluiten. Naar alle waarschijnlijkheid werd de heilsleer voor het
eerst te Rome binnengebracht door Joden-christenen, nog vóór de komst van St.
Petrus. Ook te Puteoli waren de eerste verkondigers van het Christendom niet St.
Petrus of St. Paulus of een andere apostel, maar wel de Joden zelf die van over zee
in de grote haven van Puteoli aan wal stapten. Puteoli immers, een stichting van
Cuma, was met de groei- en expansiekracht dezer griekse kolonie zeer snel de
voornaamste haven van Zuid-Italië geworden. Ook na de overheersing van Cuma en
gedurende heel het romeinse keizerrijk bleef Puteoli dat overwicht bewaren. Het
werd de eerste opslagplaats van Rome en van gans Midden- en Zuid-Italië, en vooral
een knooppunt voor de handel met het Oosten: van Puteoli vertrok een speciale vloot
om graan te halen te Alexandrië. Zo begrijpt men waarom de handelslui die het
binnenland introkken te Puteoli aan wal gingen. En zo begrijpt men ook waarom het
schip, dat de apostel der heidenen droeg, te Puteoli voor anker ging (Handel. 28,
12-14). St. Paulus ontmoet er bij zijn aankomst in 60-61 een kleine Christengemeente,
die wellicht sinds jaren bestond. Op haar uitnodiging wellicht bleef de grote apostel
een week in haar midden.
Hoe leggen we nu het verband tussen Puteoli en Herculaneum? Daar Puteoli de
voornaamste haven en opslagplaats was van Zuid-Italië, mogen we zonder meer
aannemen dat er tussen de twee steden, beide aan zee gelegen op slechts 25 km
afstand van elkaar, een drukke handel bestond. Langs dit contact kon ook de nieuwe
godsdienst te Herculaneum binnenkomen. Doch in het licht van St. Paulus' aankomst
en verblijf te Puteoli menen we dat deze mogelijkheid groeit tot grote
waarschijnlijkheid. Zijn komst immers, onder bewaking van een Ro-
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mein, zal wel de aandacht van velen gaande gemaakt hebben.... Het nieuws van zijn
verblijf in de havenstad, dat zich als een vuur verspreid moet hebben, heeft
ongetwijfeld vele Joden, vele sympathiserenden en bekeerden naar die stad gelokt
om er St. Paulus te ontmoeten of te horen spreken. Zeer waarschijnlijk zijn daar ook
Pompeianen geweest en Herculanezen.... Als men dan bedenkt welk een innerlijke
kracht uitging van het woord en de persoon van St. Paulus, als men weet hoe groot
de bovennatuurlijke hulp van de genade zelf was in die dagen, hoe ze langs het woord
van de apostel in de harten drong overal waar hij sprak, dan mogen we aannemen
dat ook te Puteoli, zoals in zovele andere steden, 'een grote schaar voor den Heer
gewonnen werd'. Daar heeft St. Paulus ook gezegd dat hij niets anders kent dan 'Jezus
Christus en dien gekruisigd'; hij heeft er verklaard dat 'de prediking van het kruis
wel een dwaasheid is voor hen die verloren gaan, maar voor hen die behouden worden
een kracht Gods' (1 Cor. 1:18). En hij die de boeien droeg voor Christus, zal een
levend getuige geweest zijn voor de waarheid van zijn geloof en zijn leer. Heeft onze
Herculanees daar het eerst over Christus en zijn kruis gehoord? Is hij getroffen
geweest door de genade? Het is best mogelijk. In elk geval staat vast dat het
Christendom in die dagen vele harten van goede wil heeft veroverd.
De waarschijnlijkheid van het bestaan van Christenen te Herculaneum werpt ten
volle licht op de aannemelijkheid van onze stelling. Vóór een definitief besluit echter,
dient de tweede moeilijkheid besproken te worden die door P. de Jerphanion werd
opgeworpen: de voorstelling en verering van het kruis vóór 79 is onverenigbaar met
de archeologische gegevens. Duidelijkheidshalve splitsen we ons antwoord in twee
delen. 1. Wat zegt de archeologie? 2. Wat zegt de patristiek?

III. Voorstelling en verering van het kruis
1. Wat zegt de archeologie?
De kruisdood, 'de hevigste en uiterste slavenstraf' (Cicero), boezemde een
ongelooflijke afkeer in. Nooit mocht ze op een Romein toegepast worden, doch enkel
op het uitschot van de bevolking. De gekruisigde was daarbij het voorwerp van
allerlei smaad en verguizing vanwege het opgehitste volk. Om deze redenen, zo zegt
men, was een voorstelling, laat staan een verering van het kruis door de eerste
Christenen onmogelijk. Niet alleen schrokken zij er zelf voor terug, doch ze werden
daarbij ook geleid door apostolische motieven: hun
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Meester mocht geen spot of afkeer opwekken, maar slechts eerbied en liefde. Na de
afschaffing van de kruisdood kon men beginnen, eerst met de voorstelling van een
min of meer bedekt symbool van het kruis, later met het kruis en kruisbeeld zelf. Op
het eerste gezicht lijkt deze theorie zeer aannemelijk en goed gefundeerd, doch de
studie der eerste archeologische vondsten verplicht ons toch wat meer te nuanceren.
De eerste gedateerde voorstelling van het kruis - 134 na Chr. - werd gevonden te
Palmyra in Syrië; het kruis is op een altaar gegrift onder een hebreeuws inschrift
'Aan Dengene wiens naam gezegend is in eeuwigheid'. Bevreemdend lijkt wel de
vondst van een paar voorstellingen van het kruisbeeld op twee kostbare cornalijnen
eveneens uit de tweede eeuw; Christus is er telkens omringd door de twaalf apostelen.
Uit het einde der tweede eeuw dateert het spotcrucifix van het keizerlijk paleis op
de Palatijn te Rome. De befaamde archeoloog P. Garrucci S.J. die het graffito
ontdekte, gaf er een kundige verklaring van. Het stelt een kruis voor in 'T'-vorm,
waarop een gekruisigde hangt met een ezelskop; daarnaast staat een man die de
gekruisigde met de hand een kus toewerpt; daaronder de woorden: 'Alexamenos
aanbidt zijn god'. Deze spotprent komt perfect overeen met het getuigenis van
Tertullianus in zijn 'Apologeticum' over de lasteringen der heidenen tegen de
Christenen: één daarvan was, dat ze een mens met een ezelskop als hun god aanbaden.
De 'T'-vorm was een symbool van het kruis dat in de eerste en tweede eeuw
aangenomen werd. Vele vroeg-christelijke schrijvers meenden dat deze vorm de
oorspronkelijke vorm van Christus' kruis geweest is.
Uit deze gegevens besluiten we het volgende: voor de eerste eeuw tasten we in
het duister; doch de vondsten uit de tweede eeuw zijn veelbetekenend! De
voorstellingen van het kruis op persoonlijke voorwerpen, zoals de vermelde
cornalijnen, stellen wonderwel in het licht, dat de eerste Christenen in hun privé-leven
vertrouwd waren met het kruis en hun gekruisigde Meester, doch dat zij dit geloof
verborgen hielden als een kostbare parel tegen de spot der heidenen. Dat de heidenen
deze eredienst toch spoedig achterhaalden, bewijst het spotcrucifix op de Palatijn te
Rome. Is deze cultus slechts in de tweede eeuw ontstaan? Dit is onwaarschijnlijk;
waarom zou men plots in de tweede eeuw met het kruis verzoend zijn geraakt?
Daarom vermoeden we dat deze eredienst even oud is als het kruis van Christus zelf.
Ons kruis van Herculaneum is dus niet in strijd met de archeologie; deze zegt enkel
dat ze geen kruisen vond in de eerste eeuw, doch tevens, dat de voorstelling ervan
niet onmogelijk was.
Daarnaast willen we nog een ander argument in het licht stellen. Het
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kruis te Herculaneum was van hout; welnu, laat ons aannemen dat de Christenen bij
voorkeur hout gebruikten om hun kruisen te maken, dan begrijpt men dat slechts een
allergelukkigst toeval er ons één kon bewaren. Dit is een loutere hypothese, doch ze
berust o.i. toch op een zeer solide basis. Hoe dikwijls en hoe 'eindringlich' spreekt
de vroeg-christelijke literatuur ons niet over het 'Lignum Crucis'! Zo St. Petrus:
'Christus heeft op het kruishout in zijn lichaam onze zonden gedragen' (1 Petr. 2,24).
En de Barnabasbrief: 'Christus moest lijden op het kruishout' (5,13); 'Op het kruishout
is Jezus Koning' (8,5). De H. Polycarpus bidt voor de 'Inimici crucis' d.i. voor de
vijanden van het materieel houten kruis van Jezus, zoals ook St. Paulus bedoelt waar
hij verklaart dat velen leven als vijanden van Christus' kruis (Fil. 3,18).
Wijl echter de gegevens van de archeologie zo ontoereikend zijn, moeten we
rekening houden met hetgeen de patristiek zegt over de cultus van het kruis.

2. Wat zegt de patristiek?
Schrokken de eerste kunstenaars van het Christendom ervoor terug de passie en dood
van onze Heer voor te stellen, dan hebben toch de eerste christelijke schrijvers hierover
heel anders geoordeeld. St. Paulus kent niets anders dan het kruis van Christus; leest
men de Barnabasbrief, de brieven van Ignatius van Antiochië, Justinus, dan treft het
hoe realistisch het kruis van Jezus beschreven wordt. Deze leer over het kruis moest
wel zeer vroeg leiden tot de voorstelling er van. 'n Paar getuigenissen slechts.
In de Barnabasbrief merkt de schrijver op, dat Mozes zelf, ondanks zijn eigen
verbod ooit beelden te maken, een uitzondering toeliet voor het kruis: de koperen
slang op een stok gehecht redde het volk en was het type van Christus' kruis dat alle
mensen redding brengt (P.G. 2. col. 762). Dit argument is gericht tegen de Joden die
de Christenen aanvielen en laakten omdat zij het kruis hadden voorgesteld. Ongeveer
een eeuw later geeft Tertullianus ons een ander bewijs van de cultus van het kruis.
In zijn tractaat 'Ad Nationes' zegt hij uitdrukkelijk dat de Christenen 'priesters van
het kruis' genoemd worden omdat ze het aanbaden (P.L., I. col. 577). En in zijn
'Apologeticum' zegt hij dat de heidenen hen 'aanbidders van het kruis' noemen (P.L.,
I. col. 367). Dit epitheton bewijst dat de Christenen het kruis werkelijk vereerden.
Tenslotte nog een citaat uit Origines' Commentaar op de brief aan de Romeinen: 'Er
schuilt zo'n kracht in het kruis dat, wanneer het voor ogen gesteld wordt, terwijl de
ogen van de geest de dood zelf van
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Christus beschouwen, alle begeerlijkheid, alle drift, alle haat beteugeld wordt' (P.G.,
25. col. 17). Een explicieter verklaring van de afbeelding van het kruis zou men niet
kunnen wensen!
Naast deze getuigenissen geeft ons de patristiek ander, overvloedig materiaal,
waaruit blijkt dat de Christenen vertrouwd waren met het kruis, en dat die
vertrouwdheid teruggaat op een zeer oude oorsprong. Zo weten we dat in de grote
kerkgemeenschappen der tweede en derde eeuw het kruisteken algemeen in gebruik
was. Tertullianus en Cyprianus getuigen eenparig over het kruisteken dat de
Christenen te Carthago op het voorhoofd maken, voordat zij met een werk beginnen.
Ook Ireneus, als bisschop van Lyon, geeft een lange uiteenzetting over het kruisteken
in zijn 'Compendium doctrinae christianae'. Te Rome werd het kruisteken eveneens
aangeprezen als het meest probate middel tegen het kwaad. In het Oosten horen we
eenzelfde taal. Daar is het Clemens van Alexandrië, maar vooral zijn leerling Origines,
die ons in zijn klare taal zegt dat de Christenen altijd vóór elk werk het kruisteken
maken.
Uit deze gegevens kan men besluiten: het feit dat het kruisteken in de tweede en
in het begin van de derde eeuw in gebruik was in zoveel wijd-uiteenliggende
kerkgemeenschappen, Rome, Lyon, Carthago en Alexandrië, bewijst dat dit gebruik
opklimt tot een zeer oude gemeenschappelijke oorsprong, welke niets anders kan
zijn dan de eerste verspreiding van het Christendom.

Besluit
De interpretatie van Maiuri over het kruis van Herculaneum, lokte een hevige
pennestrijd uit, voor of tegen zijn thesis. In een dergelijke 'crux interpretum' is een
objectief oordeel haast onmogelijk. Nu echter, na ruim tien jaren, is het mogelijk
voor een onbevangen en onbevooroordeeld lezer van de verschillende documenten,
samen met een onderzoek ter plaatse zelf, een objectief oordeel te vormen over het
kruis. Ofschoon we de voornaamste moeilijkheden niet apodictisch konden
weerleggen, omdat we, althans omtrent het bestaan van Christenen te Herculaneum,
in het domein der waarschijnlijkheid blijven, toch denken we niet dat deze, na ons
onderzoek nog een ernstig tegenbewijs kunnen vormen. Aangezien daarnaast de
studie van het milieu zelf een allergunstigst licht wierp op de juistheid van onze
vermoedens, kunnen we met gegronde probabiliteit besluiten, dat we in het kruis van
Herculaneum het allereerste teken mogen begroeten van onze christelijke godsdienst.

Streven. Jaargang 4

479

Bloei en verval van de Kerk in Rusland
door Prof. Dr Zacharias O.F.M. Cap.
TERECHT meende Dr A.M. Ammann, S.J.1), professor aan het Pauselijk Oosters
Instituut te Rome, dat de vele boeken over de Russische Kerk en haar spiritualiteit,
die de laatste dertig jaar verschenen zijn, een samenvattende Kerkgeschiedenis van
Rusland niet overbodig gemaakt hebben, maar integendeel de behoefte daaraan steeds
meer deden voelen. In die behoefte heeft hij willen voorzien met zijn Abriss der
ostslawischen Kirchengeschichte, die het vorig jaar bij Herder te Wenen verschenen
is. We willen onmiddellijk vaststellen, dat zijn opzet geslaagd moet heten. Steunend
op een grote kennis der bronnen en der beschikbare literatuur, waarnaar hij rijkelijk
verwijst, behandelt hij in ruim 600 bladzijden zowel de inwendige als de uitwendige
Kerkgeschiedenis niet enkel van Rusland in de gangbare, meer strikte zin, maar ook
bij heel de Oostslavische stam, wat vooral hierop neerkomt, dat hij ook grote aandacht
heeft geschonken aan de Kerkgeschiedenis bij de Oekraïners. Men kan omtrent
sommige details van dit boek zijn moeilijkheden of wensen hebben, maar als geheel
is het een zeer knap werk met een bijna encyklopedische inhoud, dat degenen, die
het raadplegen, zelden of nooit geheel in de steek zal laten.
Uitzonderingen daargelaten kan men zeggen, dat de publicaties op dit gebied, die
van na 1917 dateren, in het algemeen een gunstig, niet zelden een eenzijdig en dus
overdreven gunstig beeld ontworpen hebben van het kerkelijk en godsdienstig leven
in het oude Rusland. In zoverre vormen deze geschriften het tegendeel van wat men
vóór 1917 geschreven had, toen in West-Europa het oordeel over het Christendom
in Rusland bijna altijd eenzijdig ongunstig uitviel. Men zou het een klassiek voorbeeld
kunnen noemen van de regel, dat de waarheid in het midden ligt. Die middenweg
wordt blootgelegd door een objectief historisch onderzoek zoals aan het boek van
Prof. Ammann ten grondslag ligt. Met kennelijke liefde wijst het op alles, wat in de
Kerk van Rusland groots en schoon is geweest, maar het verwaarloost ook de

1) Prof. Dr A.M. Ammann S.J., Ostslawischen Kirchengeschichte. - Thomas Moruspresse im
Verlag Herder, Wien, 1950, 748 pp., S. 86.
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zwakke plekken niet, die soms door die schoonheid minder zichtbaar waren, maar
niettemin voortbestonden en tenslotte op een rampzalige wijze aan de oppervlakte
kwamen.
De bloei van het kloosterleven, de letteren en de kerkelijke kunst in de twaalfde
eeuw toont aan, dat het Christendom in Rusland diepe wortel had geschoten. Maar
tegenover de eerste periode (945-1078) was er al dit belangrijke verschil, dat de
invloed van het Westen plaats begon te maken voor die van het Oosten, wat een
geestelijke verarming betekende, omdat het rijk van Kiev aanvankelijk van beiden
geleerd en ontvangen had. Als in de dertiende eeuw de invallen en de beginnende
overheersing der Tartaren een nauwer contact of zelfs een aansluiting bij het Westen
wenselijk maken, wordt Rusland dan, niet het minst door het optreden van de Duitse
Orde in Estland en Lijfland, in de armen van Konstantinopel gedreven. Nu wil dit
niet zeggen, dat de Russische cultuur zonder meer een slavische uitgave van de
Griekse geworden is. Vanaf het begin heeft de Byzantijnse stroom Rusland ook
bereikt langs een omweg nl. via de Bulgaarse vertalers en hun oud-slavische boeken.
Zo ontstond in Rusland een byzantijns-slavisch Christendom met een eigen karakter.
Er is echter één element, dat sterk aan Konstantinopel doet denken - al was het in
die eeuwen ook in het Westen allerminst onbekend -, nl, het beroep, dat de
vorstenhuizen menigmaal doen op de Kerk en met name op de kloosters om hen te
betrekken in hun politiek. We vermelden in het bijzonder de kloosters, omdat die in
Rusland in dit opzicht een zeer belangrijke rol gespeeld hebben. Nauwelijks vernemen
we van het bestaan van het eerste klooster op Russische bodem, het z.g. Holenklooster
van Kiev (1051), of we zien ook, hoe de politiek er onrust en verdeeldheid brengt.
In de twaalfde eeuw kunnen sommige kloosters in de steden zonder overdrijving
'hofkloosters' genoemd worden, hoe zeer die twee begrippen elkaar ook uitsluiten.
Ook 'de grootste monnik, die Rusland ooit voortgebracht heeft', en een van zijn
geliefkoosde Heiligen, Sergius van Radonezj (1314-1392), stichter van het beroemde
Drievuldigheidsklooster bij Moskou, trad wel als bemiddelaar op in de politieke
geschillen tussen Moskou, Twer en Rjazan, maar steeds ten voordele van het eerste.
Prof. Ammann houdt het dan ook niet voor uitgesloten, dat het Moskovitische
nationale bewustzijn de heilige Sergius groter voorgesteld heeft dan hij in
werkelijkheid was.
Dit neemt niet weg, dat het geestelijk leven in zijn klooster op een hoog peil stond
- zoals toen ook in andere Russische kloosters heilige monniken leefden - en dat de
cultuur in Rusland toen vóór alles door de kloosters gedragen werd. De
schildermonniken Feofan de Griek,
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Andreas Roebljov en Daniel en de geestelijk schrijver Epiphanius de Wijze zijn daar
het bewijs van.
Trekt men op dit tijdstip - einde veertiende, begin vijftiende eeuw een vergelijking
met het Westen, dan valt die niet onder ieder opzicht in het voordeel van Rusland
uit. Rusland kende nog zo goed als geen scholen behalve voor de geestelijkheid en
de adel en ook voor hen was het onderwijs nog weinig ontwikkeld; een theoloog in
strikte zin b.v. zal Rusland pas in de zestiende eeuw voortbrengen. Een volledige
uitgave van de H. Schrift verscheen er pas in 1581. De prediking werd tot in de
zestiende en zeventiende eeuw zeer verwaarloosd. De grote massa van het eenvoudige
volk, zijn lagere geestelijkheid en kloosterlingen inbegrepen, beleefde tot in de jongste
tijd zijn 'Orthodoxie' met grote trouw, maar minder met een verstandelijk
verantwoorde overtuiging van haar inhoud dan wel met een aanhankelijkheid, die
meer door het gevoel werd ingegeven en die vooral gevoed en gedragen werd door
de Liturgie. In dogmatische diepte en hoge mystieke vlucht kunnen de geestelijke
geschriften, die in Rusland ontstaan zijn, de alom bekende meesterwerken van het
Westen op dit gebied dan ook niet evenaren. Deze zeer sterke beïnvloeding van het
godsdienstig en geestelijk leven door de Liturgie heeft voor Rusland grote gevolgen
gehad. Het godsdienstig bewustzijn was zo nauw verbonden met bepaalde vaststaande
liturgische formules, vormen en gebruiken en werd van de andere kant eigenlijk zo
weinig gesteund door een dogmatisch denken, dat veranderingen en zelfs
verbeteringen van de zuiver uitwendige liturgische vormen gemakkelijk tot
theologische strijdvragen konden leiden of zelfs als zondige afwijkingen en dwalingen
in de leer uitgelegd konden worden. Men weet, dat dit in Rusland inderdaad het geval
is geweest in het z.g. Raskol, waarvan Prof. Ammann ook de politieke omlijsting
zeer goed heeft aangegeven, en waarover hij zeer juist opmerkt, dat de Raskolniki,
die zich bij voorkeur Oudgelovigen en verdedigers van de oude liturgische gebruiken
noemden, eigenlijk iets nieuws, althans iets nieuwers voorstonden dan hun
tegenstander Patriarch Nikon, die de oud-russische liturgische gebruiken wilde
herstellen.
We zijn hiermee tot de helft van de zeventiende eeuw gekomen en de naam van
Patriarch Nikon is ook verbonden aan een conflict met tsaar Aleksej Michailowitsj,
dat we hier niet onbesproken kunnen laten. De belangrijke plaats, die vooral door
sommige kloosters in het openbaar leven van Rusland in de veertiende en vijftiende
eeuw werd ingenomen, had, evenals in Centraal-Europa in de Middeleeuwen gebeurd
was, hun rijkdom aan grondbezit zeer aanzienlijk gemaakt.

Streven. Jaargang 4

482
Ook hier had het echter zeer nadelige gevolgen. Dit leidde tot een
hervormingsbeweging, die het grootgrondbezit niet af wilde schaffen, maar het
kloosterleven door strenge tucht en een rijk ontplooid liturgisch leven tot nieuwe
bloei wilde brengen. Het streven van Jozef van Wolokolamsk, die aan deze beweging
zijn naam heeft gegeven (1439-1515), ging zelfs nog veel verder. Steunend op hun
deskundig beheerd grootgrondbezit beschouwden de dicht bevolkte, straf
georganiseerde kloosters van zijn richting zich als de bolwerken van Kerk en Staat,
tussen welke volgens Jozef zeer nauwe relaties noodzakelijk waren. Zijn ideaal was
een zo volledig mogelijke gelijkschakeling van kerkelijk, kloosterlijk, openbaar en
privé leven en gedurende de zestiende eeuw, toen zijn school overheersend was en
met name de meeste bisschoppen uit haar voortkwamen, werd dit ideaal ook zeer
dicht benaderd. Een merkwaardig getuigenis hiervan is de z.g. Domostroj, een
handboek voor een God welgevallig leven, dat gedetailleerde voorschriften en
raadgevingen voor het huwelijks- en gezinsleven, voor de opvoeding der kinderen
enz. bevat, heel de dag tot een soort voortgezette godsdienstoefening maakt, maar
in zijn motivering niet boven utilitaristische overwegingen van tamelijk vlakke aard
uitgaat. Tegenover de voorafgaande eeuwen betekende deze verburgerlijking van
het godsdienstig leven ontegenzeggelijk een achteruitgang, ook al had de school van
Jozef van Wolokolamsk Rusland tot een theocratische staat gemaakt. De beslissende
omkeer begint bij het boven vermelde conflict tussen Nikon en Aleksej. Nikon moest
toegeven en daarmee verloren de kloosters de overheersende positie, die ze tot nu
toe hadden ingenomen.
Maar dit was niet meer dan een voorspel. Peter de Grote voert in Rusland een
levensbeschouwing in, die lijnrecht in strijd is met de opvattingen van Jozef van
Wolokolamsk. Zag deze laatste de betrekkingen tussen Kerk en Staat als een
wederzijds hulpbetoon in beider belang, voor Peter was de Kerk slechts een instrument
in zijn hand, dat op een bepaald terrein het algemeen welzijn had te dienen. En in
zijn onstuimige vernieuwingsijver, die een afschuw had van al het traditionele,
probeerde hij de Russen een nieuwe levensstijl op te dringen, die wel zeer afstak bij
de geheel of half kloosterlijke vormen van de zestiende eeuw.
In beide richtingen heeft de saecularisering sindsdien de lijn van een noodlottige
ontwikkeling gevolgd. Catharina II, die in tegenstelling tot Peter in haar hart ongelovig
was, had van de Kerk een nog veel geringer idee dan hij: ze beschouwde haar zonder
meer als een ondergeschikt staatsorgaan, in alles onderworpen aan haar wil. Haar
zoon en opvolger Paul I voltooit die ontwikkeling door zich ook officieel
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'Hoofd van de Kerk' te noemen. Aldus verdrongen uit het openbaar leven oefent de
Kerk weinig of geen werkelijk opvoedende invloed meer uit op het godsdienstig en
zedelijk leven van steeds breder kringen van haar gelovigen. Het is niet alleen zover
gekomen, dat de opvattingen van de Kerk niet meer, zoals in de zestiende eeuw, hun
stempel drukken op het leven van Staat, gezin en enkeling, maar het standpunt, dat
de Kerk inneemt, wordt zelfs in hoge mate bepaald door de opvattingen van de keizer
en zijn regering.
Het eerste kwartaal van de negentiende eeuw was voldoende om aan te tonen, dat
Rusland tengevolge van deze scheef gegroeide verhoudingen vooral in geestelijk
opzicht hoegenaamd niet toegerust was om de schok te verwerken, die het doordringen
van de ideeën der Franse revolutie ten gevolge moest hebben. In de grond van de
zaak en tot op zekere hoogte was het daarom niet verkeerd gezien van Nikolaas I en
na hem van K.P. Pobedonostsev, dat ze terug wilden naar de opvattingen en het
systeem van Jozef van Wolokolamsk. Ze waren niet conservatief en reactionnair in
de gewone zin van het woord: ze wilden veel meer vernieuwers zijn, bezield door
oude denkbeelden. Maar hun grote vergissing was, dat ze die wedergeboorte, die
heropvoeding van heel een volk van boven af meenden te kunnen opleggen en met
administratieve maatregelen meenden te kunnen verwezenlijken. Ze zagen over het
hoofd, dat deze vernieuwing alleen tot stand gebracht had kunnen worden door de
Kerk, maar dan door een Kerk, die, vrij van alle ontoelaatbare staatsvoogdij en
-inmenging, uit eigen kracht en levensvolheid had moeten kunnen putten. Zo moest
deze hervorming een mislukking worden. Evenmin als ten tijde van Peter de Grote
vond de Kerk een gezonde aanpassing bij de nieuwe tijd. Haar houding bleef negatief;
de sociale beweging ging geheel buiten haar om en keerde zich al spoedig tegen haar.
De kloof tussen Kerk-Staat aan de ene en brede kringen van het volk aan de andere
kant werd steeds wijder, totdat de revolutie een catastrofale ontknoping bracht.
Het meest pijnlijke in heel dit drama, dat minstens twee en een halve eeuw geduurd
heeft, is te moeten zien, dat de Kerk steeds meer een passieve i.p.v. een actieve rol
speelt. Vraagt men om een verklaring hiervan, dan is o.i. een verwijzing naar de
caesaropapistische en byzantinistische elementen in het erfgoed van Konstantinopel,
dat Rusland overgenomen had, in het algemeen gesproken wel juist, maar toch voor
een nadere precisering vatbaar. En wel in deze zin, dat de Russische Kerk door haar
sterk liturgische inslag ook tegenover Catharina II c.s. in een onvoordelige positie
kwam te staan. Ofschoon voortspruitend uit totaal verschillende overwegingen bleken
het standpunt
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van deze wereldlijke machthebbers en de opvatting, die de Kerk over zich zelf had,
toch zeer veel gemeen te hebben. Zij beschouwden de Kerk ongeveer uitsluitend als
een instituut voor de eredienst en wilden dus al het overige aan de Staat trekken of
minstens onder zijn contrôle plaatsen. Bij de Russische Kerk zelf was het bewustzijn
behalve de eredienst ook nog andere opgaven te moeten vervullen altijd veel zwakker
aanwezig dan b.v. bij de katholieke Kerk. Zo wordt de geringe weerstand, die ze aan
die staatsinmenging geboden heeft, o.i. meer begrijpelijk. Zelfs menen we, dat hierin
ook goeddeels de oplossing gezocht moet worden van het raadsel, waarvoor de
betrekkingen tussen het Patriarchaat Moskou en de Sovjetregering ons tegenwoordig
meer dan eens plaatsen.
Om ook aan dit overzicht niet een eenzijdig karakter te geven wijzen we nog eens
op de talloze 'stillen in de lande', die in hun eenvoud en trouw een zuiverder
uitdrukking van het Christendom gegeven hebben dan zij, die tot de officiële
vertegenwoordigers van de Staatskerk gerekend moeten worden. Tegenover de
hofkloosters van de twaalfde eeuw staan de stille kloosters, die ver van de steden
liggen en in de veertiende eeuw zelfs bij voorkeur de wildernis gaan opzoeken.
Tegenover de school van Jozef van Wolokolamsk stond die van Nil Sorskij, die in
eenzaamheid, armoede en geestelijke vrijheid het Evangelie wilde beoefenen. Bij al
hun fanatieke bekrompenheid waren vele Raskolniki ongetwijfeld meer Christen dan
hun door de Staat gesteunde vervolgers. En het bolsjewistische atheïsme zou minder
bloedig geweld en duivelse sluwheid nodig hebben in zijn strijd tegen de godsdienst,
als Rusland niet zo vele eenvoudige gelovigen, kloosterlingen en priesters had gehad,
voor wie het Rijk Gods het enig belangrijke op aarde was en blijft.
Deze bladzijden hebben slechts één aspect behandeld van de rijke inhoud, die het
boek van Prof. Ammann bevat. Moge het voldoende zijn om aan te tonen, dat hij
ons een zeer belangrijk werk heeft geschonken, waarvan ieder, die in deze dingen
belang stelt, groot nut kan hebben. En moge hun aantal steeds groter worden!
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William Faulkner1)
door Dorothy Zelop
TWINTIG jaar lang is William Faulkner een van de meest omstreden letterkundige
figuren in Amerika geweest. Verontwaardigde critici hebben hem verguisd terwijl
even hartstochtelijke bewonderaars hem bijna hebben vergood. De toekenning van
de Nobel Prijs heeft een koortsige herziening der oordelen rond zijn persoon verwekt,
en de maanden volgend op die toekenning hebben heel wat beschouwingen en vragen
doen ontstaan tegelijk met een respectabele hoeveelheid verwarde literaire critiek.
De onderscheiding betekent de formele erkenning van Faulkner als een literator
van grotere allure, maar de reacties van de gewone lezer in Amerika hebben zich
nog steeds niet tot een eindoordeel omtrent deze ongewone auteur geconcretiseerd.
Vooreerst heeft hij zich bewust een manier van schrijven eigen gemaakt, die een
minder groot romanschrijver naar de rommelhoop van sensatielectuur zou hebben
verwezen. Faulkner dist zijn verhalen gaarne op met volkomen veronachtzaming
van de tijdsorde der gebeurtenissen. Hij geeft er de voorkeur aan zijn lezers te plagen
met om de zaak heen te praten en gebeurtenissen aan elkaar te koppelen die alleen
verband met elkaar schijnen te hebben door raakpunten in het onderbewustzijn van
de handelende persoon. Een voorbeeld van deze techniek vindt men in Wild Palms,
dat begint met te vertellen over twee mensen die van de dokter van het dorp een
huisje hebben gehuurd bij het meer. Het is een vreemd zwijgzaam paar, wat de dokter
verleidt tot een lang-gerekt half-bewust gemijmer:
....'De man en de vrouw die vier dagen geleden het huisje hadden gehuurd en
waarschijnlijk niet eens wisten dat de schenker van de gumbo niet alleen een buurman
maar ook hun huisbaas was.... de donkerharige vrouw met vreemde gele ogen in een
gezicht waarvan de

1) William Faulkner werd geboren in 1897 te Ripley (Missisippi) uit een verarmd oud-patricisch
geslacht. Hij deed dienst als vliegenier in de eerste wereldoorlog en werd in Frankrijk ernstig
gewond. Na de wapenstilstand keerde hij naar zijn vaderland terug, leidde enige tijd een
zwervend bestaan, maar vestigde zich daarna in zijn geboortestreek waar hij zich geheel ging
wijden aan de literatuur. Hij debuteerde als dichter, maar begon weldra romans te schrijven:
Soldiers Pay, 1926; Mosquitoes, 1927; Sanctuary, 1931; Sartoris, 1929; The Sound and the
Fury, 1929; As I lay dying, 1930; Light in August, 1932; Absolom, Absolom, 1936; The wild
Palms, 1939; The Hamlet, 1940; Go down Moses, 1942; Intruder in the Dust, 1949. Verder
publiceerde hij nog bundels korte verhalen.
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huid strak gespannen stond over uitstekende jukbeenderen en zware kaken (de dokter
had deze eerst nors genoemd en daarna noemde hij ze bang) jong, die de hele dag in
een nieuwe goedkope strandstoel zat met het gezicht naar het water, in een afgedragen
trui en een verschoten bombazijnen pantalon en linnen schoenen, niet aan het lezen,
niet iets aan 't doen, maar eenvoudig zitten in die volslagen onbeweeglijkheid
waarvoor de dokter (of de dokter in de Doctor) het getuigenis van de strak gespannen
huid en de wezenloze ingekeerde starheid van de blijkbaar niets ziende ogen niet
nodig had om het te herkennen.... dat volkomen onbeweeglijke afwezig zijn waarbij
zelfs pijn en schrik ontbreken, waarin een levend wezen schijnt te luisteren en zelfs
te kijken naar een van zijn wegkwijnende organen, het hart bij voorbeeld, het stille
onherstelbare wegsijpelen van het bloed: en ook de jonge man, met de versleten
khaki broek....'.
We willen terstond weten waarom dit blijkbaar arme en vreemd teruggetrokken
paar naar deze trieste buurt is gekomen, maar die vraag blijft zwevende, zolang de
dokter zijn overpeinzingen voortzet. Het zien van die jonge mensen heeft een keten
van herinneringen en ideeën bij hem wakker geroepen en het verhaal keert pas tot
het onmiddellijk tegenwoordige terug, als we herhaaldelijk zijn ingeleid in de
prozaïsche en alledaagse belevenissen van de dokter. Op een avond laat komt Harry
Wilbourne, de jonge man 'met de versleten broek', bij de dokter. Hij zoekt medische
hulp voor zijn gezellin die stervende is door een abortus. De dokter gaat haastig naar
het kleine huisje en vindt de vrouw in ijlkoorts. Op dit spannend ogenblik wordt de
draad weer plotseling afgebroken en tijd en plaats verwisselen naar een stedelijk
ziekenhuis een jaar geleden.
Harry Wilbourne, als intern verbonden aan een stedelijk ziekenhuis, is een ernstige
jongeman wiens innigst verlangen is naam te maken als geneesheer en zijn familie
uit haar staat van verval op te heffen. Door een vriend overgehaald om een feest bij
te wonen ontmoet hij daar een beeldhouweres, Charlotte Rittenmeyer. Zij raken
verliefd en het behoud van deze verhouding wordt het hoofdmotief van hun leven:
het verdringt Harry's ideaal en Charlotte's plichtgevoel tegenover haar man en gezin.
Daar hij zijn diensttijd in het ziekenhuis heeft afgebroken is Harry niet in staat
behoorlijk zijn kost te verdienen en hij en Charlotte zijn gedwongen de diepste
armoede te verduren, zelfs als uitgestotenen te leven. Ten slotte is Charlotte in
verwachting en vraagt Harry de vrucht te doden. Hij probeert het, doch maakt haar
alleen doodziek.
Deze reeks gebeurtenissen heeft reeds plaats gehad als het boek begint. Harry en
Charlotte teren nu op hun laatste middelen in het
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huisje bij het meer, vergeefs hopend dat zij beter zal worden. Charlotte sterft kort
nadat de dokter haar naar het ziekenhuis in de stad heeft laten brengen en Harry
wordt gearresteerd onder verdenking van doodslag. Dit is het slot van de handelingen;
de losse einden zijn aan elkaar geknoopt maar pas op het allerlaatste ogenblik.
Een tweede trek die de lezer tegen een minder begaafd schrijver dan Faulkner zou
innemen is zijn hoogst eigenaardige manier van zich uit te drukken. Hij houdt erg
veel van hele reeksen beschrijvende adjectieven; liefst van meerdere lettergrepen en
bijgevolg van Latijnse, niet van Angelsaksische oorsprong. Hij heeft slechts
minachting voor de gewone voorschriften van de Engelse grammatica en interpunctie
als zijnde te eng en benauwend. Zijn scheppende visie voelt zich het best thuis in
zinnen van een hele bladzijde die de lezer laten grabbelen waar de voornaamwoorden
en hun antecedenten thuis horen. Als voorbeeld volgt hier een stuk van een
lang-uitgerekte zin uit Intruder in the Dust welke een opeenvolging van gebeurtenissen
beschrijft. Lucas Beauchamp, een Neger, beschuldigd van moord op een blanke,
wordt in de gevangenis gestopt om hem te beschermen tegen een woedende menigte.
Een blanke jongen eens door Lucas uit doodsgevaar gered, heeft zo pas ontdekt in
welke gevaarlijke situatie de Neger zich bevindt:
'....en de oude Skipworth de agent - een klein verdroogd en verschrompeld mannetje
- die in alle geval bij deze gelegenheid een haast onverantwoorde durf en moed aan
de dag legde met Lucas uit de menigte te halen - en nam hem mee naar zijn huis en
bond hem vast aan zijn bed totdat de sheriff (schout) hem kon komen halen en naar
de stad brengen en hem in bewaring houden terwijl de Cowries en Workitts en
Ingrums en hun verdere gasten en vrienden Vinson konden begraven en de Zondag
doorkomen en zo fris en onbelemmerd de nieuwe weektaak aanvangen en geloof het
of niet ook de nacht ging voorbij, het hanengekraai bij de schijn-dageraad dan de
tussenpoze dan het luide elfengekwetter van de vogels en door het raam op het oosten
kon hij de bomen zien tegen het grauwe licht van de zon zelf hoog en vlammend
boven de bomen hem fel in 't gezicht stralend en het was al laat, dit moet hem
natuurlijk ook nog overkomen, maar hij was vrij en na 't ontbijt zou hij zich wel beter
voelen en hij kon altijd zeggen dat hij op weg was naar de Zondagschool....'.
De derde en grootste hindernis voor het begrijpen van Faulkner is gelegen in de
keuze van zijn stof. Faulkner houdt zich bezig met abnormale mensen, met de krullen
en kronkels van hun zieleleven en de inwerking van hun verleden en hun omgeving
op hun handelingen. Hij behandelt de zwakzinnige, verworden en zwakwillige leden
van de
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maatschappij in het Zuiden en de ziekelijke idealisten die zich vastklemmen aan hun
dromen van vergane grootheid. Ook hier is het moeilijk voor de lezer die niet bekend
is met de eigenaardige samenleving in het Amerikaanse Zuiden, deze onderwerpen
niet af te wijzen.
Door een samenwerking van oorzaken van psychologische en historische aard zijn
de Zuiderlingen van de Verenigde Staten nooit geheel en al homogeen geweest met
de rest van het Amerikaanse volk. Het Zuiden was in de allereerste plaats het
landbouwgebied van Amerika tot aan het midden van de negentiende eeuw. Om
redenen die nog steeds niet vaststaan begon het Zuiden slavenarbeid op grote schaal
te gebruiken. Misschien omdat het hete vochtige afmattende klimaat het physieke
uithoudingsvermogen van de Neger eiste; misschien was het ook die eigenaardige
zucht van de Zuidelijken om een aristocratie in stand te houden te midden van een
uitgesproken democratisch land, die er verantwoordelijk voor was; en misschien ook
was het de noodzaak om tot een grotere landbouwproductie te komen ten einde
economisch gelijke tred te houden met het industriële Noorden. Hoogst waarschijnlijk
was het de samenwerking van deze drie elementen, welke aan de samenleving in het
Zuiden dit eigenaardig cachet gaf.
Het was een ergernis voor de Noordelijken te zien dat er binnen de grenzen van
een natie, die gebouwd was op de hoge idealen van de vrijheid en de waarde van het
individu de barbaarsheid bestond van slavenarbeid en slavenhandel. De
tegenstrijdigheid werd ondraagbaar; spoedig was het land in twee kampen verdeeld
en het Zuiden verklaarde zich tot een afzonderlijke Natie, los van de rechtsmacht
van de Amerikaanse regering. Er volgden vier jaren van bloedige Burgeroorlog
waaruit het Noorden als militair overwinnaar tevoorschijn trad.
Al had het Noorden de strijd gewonnen en de slavernij afgeschaft, de opvattingen
van de tegenstanders bleven ongewijzigd. Men bleef de Neger als een minderwaardig
wezen behandelen. Vele malen was de behandeling zelfs onmenselijk; een behoorlijk
levensonderhoud en onderwijs werden rondweg geweigerd. In het gehele gebied was
alle sociale, politieke en economische vooruitgang gestremd en de terugkeer tot zijn
vroegere bloei werd vertraagd door de zware oorlogsverliezen aan mankracht en
materiaal. De haat tegen het Noorden bleef woeden, zelfs feller en krachtiger dan
vóór de botsing.
In de laatste jaren is die haat tussen Noord en Zuid beslist aan het afslijten, al is
het een ijselijk traag proces. Naarmate de oudere generaties die nog leven in de lustige
romantische gedachtenwereld van een Zuidelijke aristocratie, afsterven, sterft ook
de legende en mythe van het Zuiden met hen. Soms slagen zij er in deze aan het
volgend
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geslacht over te doen tegelijk met de erfenis van haat tegen het Noorden. Maar over
het algemeen begint het Zuiden, door onderwijs en gedachtenwisseling, te beseffen
dat een ommekeer dringend nodig is.
Faulkner, een Zuiderling, voelt pijnlijk de schuld van zijn geboortegrond, en nooit
of nergens verkleint hij de geweldig drukkende last. Zijn tekening van de Zuidelijke
ras-maniak is gewild grotesk en afstotelijk. Hij kan het land van zijn geboorte niet
haten, evenmin als een vader het kind kan haten dat zich misdraagt, maar hij weet
dat er veel is in dat geboorteland wat afzichtelijk is en wreed en absoluut te
veroordelen volgens de maatstaf der beschaving in het Noorden en in Europa. Een
blijvende hervorming is naar zijn mening enkel mogelijk van binnenuit, en kan nooit
bereikt worden enkel door strengere nationale wetsbepalingen. De intelligente jonge
Zuiderling van Intruder in the Dust, de advocaat Gavin Stevens, is zich hier diep van
bewust, en drukt het als volgt uit:
'Ik zeg alleen maar dat het onrecht aan onze zijde is, van het Zuiden. Wij moeten
het zelf uitboeten en uitroeien, alleen en zonder hulp en zonder (onder dankbetuiging)
advies'.
Faulkner neemt zich dus voor het Zuiden realistisch te schilderen voor Zuiderlingen
en voor de rest van de Unie. Hij toont ons de decadente afstammelingen van de
vervallen aristocratie van het Zuiden, de boeren, advocaten, handelaars, kooplieden,
paardekopers, whiskeyfabrikanten, predikanten, 'arme blanken' en de Neger, die de
levende herinnering is aan het leed door blanke tyrannie veroorzaakt en die dat leed
met waardige lijdzaamheid blijft dragen.
Om een terrein te hebben waarop hij zoveel verschillende personen in verschillende
tijdperken kan doen optreden, fantaseert Faulkner een denkbeeldig district,
Yoknapatawpha County. Hier woont een representatief gedeelte van de Zuidelijke
maatschappij; mensen met die matheid en decadentie die al zolang karakteristiek is
van de geest van dat gebied. Dezelfde families en hun nakomelingen blijven zo
telkens in zijn boeken terugkomen in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Het
aldus opgezette plan heeft zich ontwikkeld tot een sage, die de achteruitgang van het
Zuiden weerspiegelt vanaf de tijd na de Burgeroorlog tot op heden. Ik heb vier romans
of episoden in de sage uitgekozen om deze te bespreken in hun behandeling der
decadentie op verschillende niveau's. Het zijn: Absalom, Absalom; Sanctuary; The
Hamlet en Intruder in the Dust.
Absalom, Absalom is een uiterst brute behandeling van het probleem van ras en
kaste. De hoofdfiguur is een zekere Thomas Sutpen, geboren in die kaste van blanke
Zuiderlingen die bekend staan als 'arme
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blanken'. Vastbesloten de maatschappelijke positie van zijn familie op te werken,
gaat hij naar Haïti, hij maakt zijn fortuin als planter, en trouwt de dochter van een
rijke Fransman. Hij komt tot de ontdekking dat zijn vrouw negerbloed heeft en verlaat
haar om naar zijn geboorteland terug te keren. Daar verkrijgt hij een lap grond van
veertig bunder, bouwt een aanzienlijk herenhuis, trouwt opnieuw en krijgt een gezin
in een achtenswaardig milieu.
Zijn zoon Henry, nu een jongeman, bezoekt de Staatsuniversiteit, waar hij dik
bevriend wordt met Charles Bond. Charles staat op trouwen met Judith, Henry's
zuster, als de oude Thomas zijn zoon vertelt dat Charles een kind is uit dat vroeger
huwelijk in Haïti en bijgevolg zijn halfbroer. Henry is perplex en gelooft niet wat
zijn vader hem vertelt. Zij breken met elkaar en Henry gaat met Charles dienen in
de Burgeroorlog. Hij ontmoet zijn vader in een kamp van de Zuidelijken en hoort
nu ook van hem dat Charles van neger-afkomst is. Charles komt er achter dat zijn
vader hem vervreemd heeft van zijn halfbroer en besluit zich op de familie te wreken
door het huwelijk met Judith door te zetten. Het idee dat zijn zuster zal trouwen met
iemand van neger-afkomst maakt Henry razend, en zijn vroegere vriendschap met
Charles vertrappend vermoordt hij zijn halfbroer.
De oude Thomas is nog bevangen met het idee een hooggeachte familie van
mannelijke Sutpens te stichten. Hij tracht de zuster van zijn overleden vrouw te
winnen, maar zij weigert, en hij vervalt tot een samenleving met een blank meisje
van lage stand, Molly Jones. Zij schenkt hem een kind, maar het is een meisje. De
vader van Molly, door Sutpen getart, doodt moeder, minnaar en kind. Daarna wordt
de prachtige behuizing tot de grond toe door brand vernield, waarbij alle nakomelingen
van Sutpen omkomen, behalve, ironie van het lot, een zwakzinnige half-ras, Jim
Bond.
De verhaaltrant in Absalom, Absalom is erg ingewikkeld. Twee
universiteitstudenten Quentin Compson en zijn Canadese kamergenoot Shreve (in
het jaar 1910) trachten de geschiedenis der Sutpens te reconstrueren uit oude
documenten en uit hetgeen Quentin heeft kunnen vernemen van Sutpen's zuster die
nog in leven is. De oude tragedie prikkelt de nieuwsgierigheid van de twee jongelui
niettegenstaande hun uiterlijk van blasé en modern cynisme. Shreve interesseert zich
voor de geschiedenis vanuit het onbevangen standpunt van de niet-Zuiderling, terwijl
Quentin, die als Zuiderling zekere gevoelswaarderingen heeft overgeërfd, deze zoekt
te rechtvaardigen. De hoofdtrekken van het verhaal worden broksgewijze opgediend,
naarmate de twee jongelui stukje voor stukje ontdekkingen doen. Het is moeilijk
voor deze jonge

Streven. Jaargang 4

491
modernen die vervlogen periode zich voor te stellen en de opvattingen en idealen te
begrijpen, die de mensen toen bezielden. Ze vinden enige oude brieven maar deze
dienen alleen om hun geest te kwellen:
'....Ze zijn als een chemische formule op gedolven tegelijk met de brieven uit die
vergeten kist, met zorg, het papier oud en vergeeld en half-vergaan; het schrift
verbleekt en bijna onleesbaar, maar toch vol betekenis, welbekend in lijn en zin, de
naam en aanwezigheid van vluchtige en geestelijke roerselen; je brengt ze bijeen in
de vereiste verhoudingen maar er gebeurt niets; je herleest moeizaam en met
inspanning, met studie, je overtuigend dat je niets hebt vergeten, geen fout hebt
gemaakt; je brengt ze bij elkaar en weer gebeurt er niets; enkel de woorden, de tekens,
de figuren zelf, als schimmen, ondoorgrondelijk en onbewogen, tegen de woelige
achtergrond van een gruwelijke en bloedige ontsporing van menselijk gebeuren'.
De spanning van het boek wordt hoog gehouden door Faulkner's truc het verhaal
in stukjes en brokjes los te laten. Nadat zij de stukken hebben aaneengeknoopt, geeft
Shreve uitdrukking aan wat Faulkner's eigen gevoelens zijn omtrent de te verwachten
sociologische omwenteling in het Zuiden:
'Ik geloof', zegt hij, 'dat de Jim Bonds het westelijk halfrond zullen veroveren.
Natuurlijk niet in onze tijd en natuurlijk zullen ze weer wat verbleken terwijl zij zich
naar de polen verspreiden - om niet zo scherp af te steken tegen de sneeuw. Maar
het blijft Jim Bond: en zo na een paar duizend jaar, zal ook ik die je nu aankijk een
afstammeling zijn geweest van Afrikaanse koningen'.
Dit is natuurlijk uitgedrukt in de zware rhetoriek van een aankomend student, maar
Faulkner geeft uiting aan zijn eigen opvatting, dat de Zuiderlingen, al stuit het idee
hun tegen de borst, moeten beseffen dat met de voortgang der eeuwen de Negers (en
ook de andere rassen) zullen opgaan in de grote stroom van de mensheid. De
vermenging zal dan zo groot zijn dat we allen een gemeenschappelijk voorvaderlijk
geslacht zullen hebben.
Sanctuary is anders dan het overige werk van de schrijver, want het was, naar hij
ons vertelt, een gruwelverhaal expres samengeflanst om veel verkocht te worden.
Het speelt in de periode na de eerste Wereldoorlog - de dagen van de 'Drooglegging'
en zijn begeleidende gangster-bedrijvigheid. Een jong meisjesstudent gaat met een
medestudent naar een verlaten boerderij op zoek naar illegale whiskey. Deze boerderij
is het tijdelijk schuiloord van een ongelooflijk misdadige gangster die het meisje
verkracht en in een bordeel plaatst.
Het jonge meisje en haar compagnon, een student aan de Universiteit
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van Virginia, nemen een vooraanstaande plaats in als twee van Faulkner's meest
wrange schilderingen van Zuidelijke deftigheid in verval. Als enig ding van waarde
dat de jongen als student in Virginia heeft geleerd, is dat hij in staat moet zijn 'zijn
glas te houden als een gentleman'. Hij is integendeel een lafaard en onmachtig het
meisje te beschermen. Het meisje is eveneens een karikatuur, in dit geval een jonge
vrouw van het Zuiden in de 'daverende' twintiger jaren. Ze is onstandvastig, ijdel en
ongelooflijk oppervlakkig. Door haar onverschilligheid en gebrek aan moed komen
drie mannen aan hun einde: de halve idioot die haar verdedigde tegen de gangster
Popeye; de man die Popeye's jalouzie opwekt; en de man die zij beschuldigt van de
moord welke in werkelijkheid door Popeye is bedreven.
Dit boek bereikt niet die hoogten van symboliek welke het overige werk van
Faulkner kenmerken, en is in hoofdzaak merkwaardig om de karakterisering van
Popeye, die een vooraanstaande plaats inneemt in de moderne literatuur als een van
de meest verworden en misdadige karakters die ooit zijn uitgebeeld.
The Hamlet is een reeks van vier korte romans die samenhangen door gemeenschap
van localiteit en karakters. De hoofdfiguren, de Snopes, zijn een familie van sluwe
parasieten. Zij maken zich gevreesd door een vernuftige reputatie van hun talent voor
brandstichting door de stad te verspreiden. Zij krijgen vat op de aanzienlijks te familie
van de stad, de Varners, en banen zich zo een weg naar het grote winkelmagazijn en
de leiding van de stadspolitiek. Ze trouwen zelfs met leden van de familie Varner
om hun financieel succes veilig te stellen. Wanneer een Snopes een trapje stijgt in
de zakenwereld van de stad, brengt hij een nieuw lid van de familie uit de bossen in
het binnenland naar het comfortabele leven van de stad. De burgers zijn ontsteld over
die doortrapte sluwheid maar kunnen niet meer dan kijken als toeschouwers bij een
toneelstukje. De eindtriomf van de familie Snopes komt, wanneer drie van de acuutste
burgers zich laten verleiden om een waardeloos stukje grond te kopen omdat ze
geloven dat er een schat begraven is. De gewaande schat was niet meer dan enkele
muntstukken die Flem Snopes zelf daar een week te voren had weggestopt.
Het boek is een waardevolle verzameling portretten van mensen uit de middenof lagere standen van de maatschappij in het Zuiden. Het tekent vooral het benepen
provincialisme van een kleine Zuid-stad en het harde leven van het arme boertje,
wiens enig middel van bestaan is het bewerken van een klein stukje grond.
Faulkner's laatste roman, Intruder in the Dust, is zijn rijpste en tevens meest
teleurstellende werk.
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Het is de bewogen geschiedenis van een Neger, die beschuldigd wordt van moord
op een blanke en maar een schijn van kans heeft om zijn onschuld te bewijzen en
niet te worden opgehangen door een woedende menigte. De Neger, Lucas Beauchamp,
is heel bijzonder het voorwerp van de haat der ras-maniakken in de stad, omdat zijn
grootvader een blanke was - een man van fortuin en van goede familie. De Neger
weigert de onderdanige te spelen, omdat hij weet dat hij het levend bewijs is van de
valsheid van de gangbare ras-mythe. Zijn fijne manieren maken de blanken nog
razender; hij loopt met een gewone gedragen vilten hoed en gebruikt een gouden
tandenstoker, die allebei hebben toebehoord aan de aristocratische oude grootvader.
De mensen van de stad trachten hem te tergen en te honen maar ze kunnen het niet,
want hij is 'niet aanmatigend, niet krenkend, hij is gewoon onverstoorbaar en kalm',
een echte afstammeling van zijn grootvader. De stad haat hem omdat hij weigert
onderdanig te zijn.
Een jongen van zestien jaar en een deftige ongetrouwde dame van zes en zeventig
maken zich op om zijn onschuld te bewijzen. Zij beseffen dat de onschuldige dood
van deze man door het vuur of de strop een nieuwe, bloedige bladzijde zal toevoegen
aan het reeds ontzettende schuldregister van het Zuiden. Ze graven het lijk van de
vermoorde op om te bewijzen dat hij niet door Lucas' revolver werd gedood. Maar
de ware moordenaar heeft een ander lijk in het graf begraven, en door dit onder de
aandacht van de sheriff te brengen, zetten zij een hele reeks gebeurtenissen op gang,
welke hen in staat stelt Lucas' onschuld te bewijzen. Maar de onverstoorbare Lucas
laat niet toe dat de blanken hun geweten sussen door zijn leven te redden om niet.
Op zijn rustige besliste manier staat hij er op hen, die voor zijn vrijlating gewerkt
hebben, te betalen.
De schildering van Lucas als het symbool van alle vervolgde Negers is schitterend.
Het effect er van wordt nog verhoogd door de ironie dat ze hem als Neger
brandmerken, terwijl hij feitelijk blank bloed van het Zuiden in zijn aderen heeft.
Lucas is een onvergetelijke figuur, met al de waardigheid en zelfbeheersing, welke
zij die 'wensen dat hij ten minste een ogenblikje als neger zou doen', nooit zullen
hebben. Zijn weigering om terug te slaan zelfs waar het gaat om zijn leven, toont
aan welke zijde het in karaktergrootheid wint. De jongen die hem helpt redden is een
zwak symbool van het gezamenlijk geweten van het Zuiden. Lucas had de jongen
gered uit het meer waarin hij gevallen was toen hij jonger was, en had hem eten en
kleren gegeven. De jongen wou Lucas geld geven voor wat louter uit menslievendheid
was gedaan. De Neger weigerde de betaling en in woede smakte de jongen
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het geld op de grond. Het werd kalmpjes opgeraapt en teruggegeven.
Dat is voor de jongen het begin van een lange strijd met zijn geweten, totdat hij
eindelijk tot het inzicht komt dat de Zuidelijke blanke zijn lange mishandeling van
evenmensen niet kan vrijkopen. Zelfs het feit dat hij hem het leven redt kan die schuld
niet verkleinen, want het levensgevaar had eenvoudigweg niet moeten ontstaan. Het
is uiterst spannend dit besef in de geest van de jongen te zien doordringen.
Jammer genoeg heeft het boek één grote fout. Niet tevreden het levendig gebeuren
en de karaktertekening voor zichzelf te laten spreken, is de schrijver er toe overgegaan
in het praten van de oom van de jongen hele bladzijden met vervelend gepreek in te
lassen. Deze handelwijze is een artistieke flater, want het is een langdradige
onderstreping van wat het verhaal in actie en symbool mededeelt.
Om alles samen te vatten kunnen we zeggen dat Faulkner aan de niet-Zuiderling
een uiterst scherp beeld geeft van die geweldige blanke structuur met portieken en
colonnade's, 'het Zuiden' geheten, die nu in verval is en verbrokkelt als een oude
schuur. Zijn beschrijving van dit verval is met opzet levendig in zijn pessimisme,
maar de eerste stap in de bestrijding van dit probleem is het scherp naar voren te
brengen. Dit doet hij met haast onbesuisde felheid, want het resultaat interesseert
hem persoonlijk in hoge mate. Ook hij heeft de vooroordelen moeten overwinnen,
die zolang de geesten van zijn landgenoten in kluisters hebben gehouden. Is zijn stijl
soms vreemd en zelfs moeilijk, de aard van zijn materiaal is het ook. Ongetwijfeld,
de letterkundige eigenschap die de gewone lezer er toe brengt hem te lezen en
herlezen, is zijn uitstekend vermogen om een verhaal te schrijven dat 'leeft'. Zijn
gefantaseerd district wordt bewoond door echte mensen en hun persoonlijke deugden
en ondeugden verwekken opwellingen van goedkeuring en afschuw bij de lezer alsof
zij persoonlijke bekenden zijn. Aan dit talent van eerste-klas verteller paart Faulkner
de kunstenaarsgave van het welgekozen woord. Hij gebruikt het meest gekruide
realisme om de mensen van het Zuiden te schetsen, maar voor de schoonheid van
het geliefde land zelf, betoverd en doorgeurd van magnolia's, bewaart hij zijn
verrukkelijkste lyriek:
'De zandige weg knerpte onder de brede banden en steeg langzaam weer de bossen
in waar het grillige maanlicht wisselend was, bedrieglijk, met schemerige doorkijken.
Onzichtbaar en onvindbaar in de wisselende tekening van licht en schaduw waren
daar geitemelkers als fluiten met vloeiend lied. De weg verliet de bossen en daalde
met het zand met regelmatige en onhoorbare schommelingen en zij kwamen op de
valleiweg en heen van de stad'.
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Moeder èn kind
door dr Alph. van Kol S.J.
HET is reeds een halve eeuw geleden, dat Prof. Treub ons land in beroering bracht
door zijn heftige aanvallen op de katholieke leer in zake abortus provocatus. Op het
einde van de vorige eeuw had de Katholieke Kerk haar standpunt duidelijk
geformuleerd: nooit is het geoorloofd het leven van de moeder te redden door het
rechtstreeks doden van het kind resp. door het rechtstreeks opwekken van abortus.
De Amsterdamse Hoogleraar kwam tegen deze leer in verzet en verdedigde het goed
recht van de abortus provocatus in die gevallen, waarin de medische wetenschap
geen andere uitweg zag om de moeder voor de dood te bewaren.
Sindsdien is er veel veranderd. Niet in de katholieke leer, die vanzelfsprekend
ongewijzigd bleef, maar in de houding van de medische wereld, die steeds meer
mogelijkheden ontdekte om moeder èn kind door de perikelen van zwangerschap,
baring en kraambed heen te halen. De abortus provocatus, door de Katholieke Kerk
veroordeeld als zijnde in strijd met de onveranderlijke natuurwet, werd in de loop
der jaren door de wetenschap zelf nagenoeg prijsgegeven als medisch vrijwel nooit
meer geïndiceerd. Behoudens enkele uitzonderlijke gevallen, waarin het vroeger
veelvuldige conflict 'moeder òf kind' nog voor kan komen, staan de medici in onze
tijd niet meer aan de bekoring bloot om tot de immorele ingreep van de abortus hun
toevlucht te nemen (er zijn natuurlijk altijd nog niet-katholieke medici, die voor een
abortus veel voelen en daarvan in artikelen en boeken blijk geven). Dank zij de
ontwikkeling van hun wetenschap - mede onder invloed van het absoluut afwijzende
standpunt der Katholieke Kerk tegenover de abortus provocatus - beschikken de
medici thans over voldoende middelen om een dergelijk conflict te voorkomen of
op moreel verantwoorde wijze op te lossen. En voor zover in zeldzame gevallen dit
tragische conflict zich toch nog kan voordoen, is het de eervolle taak der wetenschap
door verdere studie en ontwikkeling te bereiken dat zij ook dan èn moeder èn kind
voor de dood weet te bewaren. De wetenschap moet er naar streven de abortus
provocatus, die nu eenmaal volkomen ongeoorloofd is, zuiver medisch gezien
volkomen overbodig te maken.
Het is niet de bedoeling van dit artikeltje de vroegere disputen omtrent de abortus
provocatus weer op te rakelen. Daartoe bestaat trouwens geen enkele aanleiding: de
abortus provocatus is ook onder
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medici practisch een overwonnen standpunt. En de disputen, die onder moralisten
nog steeds gaande zijn (of n.l. bepaalde ingrepen al of niet als direct dodend resp.
direct abortus-verwekkend moeten worden aangezien), kunnen hier veilig buiten
beschouwing blijven. Wel wilden wij de aandacht vestigen op een bepaalde foutieve
redenering, die in de vroegere strijd tegen de katholieke leer werd aangewend en die
nog steeds opgeld schijnt te doen.
De voorstanders van de medische abortus provocatus beriepen zich n.l. op de grote
waarde van het leven der moeder, waaraan in noodgevallen het leven van het nog
ongeboren kind mocht worden opgeofferd, gelijk het heette. Men vergeleek m.a.w.
het leven van moeder en kind, en uit die onderlinge vergelijking meende men te
mogen besluiten, dat bij eventueel conflict het één voor het ander mocht en zelfs
moest wijken: n.l. het leven van het kind voor dat van de moeder. De Katholieke
Kerk nu heeft niet alleen de conclusie verworpen maar ook de redenering zelve. Zij
leert niet alleen, dat het nooit geoorloofd is de moeder te redden door het rechtstreeks
doden van het kind of door het rechtstreeks opwekken van abortus; maar zij houdt
ons bovendien voor, dat moeder en kind gelijke rechten hebben en dat het niet aangaat
het leven van de één te stellen boven dat van de ander. Overduidelijk is dit uiteengezet
door Paus Pius XI in zijn Encycliek Casti Connubii, waaruit de volgende passage
wegens haar belangrijkheid volledig moge worden aangehaald: 'Wij hebben reeds
gezegd, welk een diep medelijden wij gevoelen met een moeder, die als gevolg der
vervulling van haar natuurlijke plicht bedreigd wordt met ernstige gevaren voor haar
gezondheid, ja zelfs voor haar leven. Maar welke reden zou, hoe dan ook, ooit kunnen
gelden als verontschuldiging voor de rechtstreekse moord op een onschuldige? En
daar gaat het hier over. Of men nu de moeder of het kind doodt, het is altijd tegen
het gebod van God en de stem der natuur: “Gij zult niet doden”. Het leven van de
moeder en van het kind is even heilig, en niemand, ook niet het openbaar gezag, kan
ooit de bevoegdheid hebben zich aan dat leven te vergrijpen. Volkomen ten onrechte
doet men, ter rechtvaardiging van deze bevoegdheid tegenover onschuldigen, een
beroep op het recht over leven en dood. Dit geldt alleen tegenover schuldigen.
Evenmin geldt hier een beroep op het recht van gewelddadige zelfverdediging tegen
een onrechtvaardige aanvaller. Want wie zou een onschuldige kleine een
onrechtvaardige aanvaller kunnen noemen? Evenmin bestaat er een zg. recht van
uiterste noodzaak, dat zich zou kunnen uitstrekken tot het rechtstreeks doden van
een onschuldige. Gewetensvolle en bekwame geneesheren spannen dus op lofwaardige
wijze hun krachten in, om
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het leven van beide, van de moeder en van het kind, te beschermen en te redden. Het
zou daarentegen in alle gevallen een bewijs zijn, dat men de edele en achtbare naam
van geneesheer totaal onwaardig is, als men onder de schijn van geneeskundige
behandeling of uit vals medelijden een aanslag op het leven van een der twee zou
doen'1). De Kerk leert derhalve, dat het even ongeoorloofd is de moeder rechtstreeks
te doden als het kind, omdat hun beider leven even heilig is en iedere rechtstreekse
ingreep op een onschuldig leven gelijk staat met moord. De abortus provocatus wordt
door de Kerk verworpen, niet omdat het leven van het kind zou gaan boven dat van
de moeder, maar omdat men het leven van de moeder niet mag redden door het
rechtstreeks doden van het onschuldige kind: het doel heiligt nu eenmaal niet de
middelen. Het onderling vergelijken van het leven van moeder en kind was het
foutieve uitgangspunt, dat de tegenstanders bracht tot het aanvaarden van abortus
provocatus. Dit uitgangspunt wordt door de Kerk verworpen en wel in dubbel opzicht:
noch het leven van de moeder gaat boven dat van het kind, noch het leven van het
kind boven dat van de moeder. Beider leven is even heilig en onaantastbaar2).
Ondanks deze duidelijke leer van de Kerk vindt men onder niet-katholieken nog
steeds de mening verspreid, als zou volgens katholieke opvatting de moeder steeds
opgeofferd moeten worden ten gunste van het kind. Merkwaardiger is echter, dat
ook vele katholieken in de mening verkeren, dat volgens de katholieke leer het kind
zou gaan boven de moeder en dat derhalve bij eventueel conflict het leven van de
moeder altijd zou moeten wijken voor dat van het kind. Terecht vestigde enkele jaren
geleden Het Schild de aandacht op deze wel populaire maar onjuiste formulering,
die tot allerlei misverstanden aanleiding kan geven3). Wanneer men met een dergelijke
formulering alleen maar wil zeggen, dat het rechtstreeks doden of afdrijven van de
vrucht nooit geoorloofd is, zou men ze nog kunnen aanvaarden, ofschoon ze weinig
gelukkig blijft. Maar wanneer men met deze formule te kennen wil geven, dat bij
alle denkbare conflicten het leven van het kind gaat boven dat van de moeder, zodat
de medicus verplicht zou zijn alles te doen om het kind te redden zonder rekening
te houden met de belangen van de moeder, dan is ze in haar algemeenheid beslist
onjuist en alleen maar geschikt om hopeloze verwarring te stichten.
Men moet n.l. in heel deze materie duidelijk onderscheid maken

1) Uitgave 'Ecclesia docens', nn. 74-75.
2) Men vgl. Prof. Dr L. Bender O.P., Gij zult niet dooden, Bussum, 1937, dl. I, bl. 104-105.
3) Vgl. Het Schild 26 (1948-1949) 68-69.
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tussen rechtstreeks doden resp. afdrijven van de vrucht en onrechtstreeks doden resp.
afdrijven. Gevallen, waarin de medicus de moeder alleen maar zou kunnen redden
door het rechtstreeks opwekken van abortus, komen tegenwoordig, gelijk gezegd,
uiterst zelden voor - en wanneer zij voorkomen, blijft natuurlijk het rechtstreeks
opwekken van abortus volkomen ongeoorloofd. Minder zeldzaam zijn echter de
gevallen, waarin de medicus voor het behoud van de moeder (hetzij tijdens de
zwangerschap hetzij bij de bevalling) om één of andere reden medicijnen of ingrepen
moet toepassen, die rechtstreeks het welzijn van de moeder bevorderen, maar die
onrechtstreeks (als verder gevolg) een min of meer nadelige invloed kunnen uitoefenen
op het leven resp. de levenskansen van de nog ongeboren vrucht. Wie dergelijke
gevallen zou willen oplossen aan de hand van het beginsel 'het kind gaat boven de
moeder', zou evenzeer tot foutieve conclusies komen als wanneer hij zou uitgaan
van het niet minder onjuiste beginsel 'de moeder gaat boven het kind'. Het leven van
moeder en kind is even heilig, beide hebben gelijke rechten. De medicus dient dan
ook zoveel mogelijk zijn behandeling te richten op het welzijn van moeder èn kind.
Maar niemand kan hem verplichten bij moeilijke conflict-situaties al zijn zorgen te
wijden aan het redden van het kind, met verwaarlozing van de belangen der moeder.
Bepaalde geneesmiddelen en bepaalde ingrepen, die voor het behoud van de moeder
noodzakelijk zijn, kunnen nadelige invloed uitoefenen op het leven van de vrucht:
men kan de medici niet verplichten dit alles na te laten omwille van het kind, alsof
de belangen van de moeder niet meetelden.
Een enkel voorbeeld kan dit duidelijker maken. Somtijds kan een vervroegde
geboorte het aangewezen hulpmiddel zijn om het leven van de moeder te behouden.
Onder vervroegde geboorte verstaat men het kunstmatig laten geboren worden van
het kind vóór de negende maand ten einde is, maar toch op zodanig tijdstip dat het
kind een redelijke kans heeft buiten de moederschoot het leven te behouden. Het is
duidelijk, dat een dergelijke ingreep het leven van het kind aan bepaalde risico's
blootstelt. Toch leert de katholieke moraal, dat deze ingreep somtijds geoorloofd is,
wanneer zij n.l. voor het behoud van de moeder gevorderd wordt en er tegelijkertijd
redelijke kans bestaat het kind er doorheen te halen (hetgeen in een moderne couveuze
goed mogelijk is). De medicus moet ieder geval op zich beoordelen, voor- en nadelen
zorgvuldig afwegen, zoveel mogelijk moeder én kind trachten te redden. Maar men
zou zich vergissen met hem een dergelijke ingreep zonder meer te verbieden, omdat
het kind z.g. voor de moeder zou gaan. Niet zelden trouwens is een dergelijke ingreep
tegelijkertijd voor de
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kansen van het kind het beste wat hij doen kan. Een ander voorbeeld. De moderne
operatie-techniek van de keizersnede is zozeer vervolmaakt, dat zij in de meeste
daarvoor in aanmerking komende gevallen geen bijzonder gevaar betekent voor de
moeder. In zulke gevallen zal de moeder deze operatie moeten ondergaan om het
leven van haar kind (en eventueel haar eigen leven) te redden. Het kan echter
gebeuren, dat de moeder door bloedverlies of andere omstandigheden al zover
verzwakt is, dat het toepassen van de keizersnede (althans voor de meeste chirurgen)
allesbehalve ongevaarlijk is. Wanneer dan de geneesheer een afwachtende houding
aanneemt en niet tot de gevaarlijke operatie overgaat, ofschoon hij voorziet dat het
leven van de vrucht daardoor in gevaar komt, kan niemand hem er van beschuldigen
onjuist gehandeld te hebben. Zoals de moeder in casu niet verplicht is ernstig
levensgevaar te riskeren om het kind te redden, zo is ook de medicus a fortiori niet
verplicht een ingreep te doen, die voor het kind wellicht de redding maar voor de
moeder wellicht de ondergang betekent. Van nature brengen zwangerschap en
bevalling bepaalde risico's met zich mee zowel voor de moeder als voor het kind.
Het behoort tot het beroep van de medicus die risico's zoveel mogelijk te verminderen
zowel voor de moeder als voor het kind, niet echter voor het kind alleen. Integendeel
door eenzijdig de belangen van het kind te behartigen en aldus de populaire
formulering 'het kind gaat boven de moeder' in praktijk te brengen zou hij in het
vervullen van zijn beroepsplicht tekort schieten.
Moeder en kind hebben gelijke rechten. Nooit mag men de één doden om de ander
te redden; nooit mag men abortus plegen om de moeder te behouden. Het ideaal,
waarnaar de medicus streeft, is het behoud van moeder èn kind. Dank zij de
hedendaagse ontwikkeling van de wetenschap slaagt hij er ook steeds meer in dit
ideaal te benaderen. Maar altijd doen er zich gevallen voor, waarin door het
tekortschieten van de natuur en van de geneeskunst dit ideaal nog niet bereikt wordt.
De wetenschap zal er naar moeten streven ook voor die gevallen de oplossing te
vinden, die het leven van moeder èn kind veilig stelt. Maar zolang zich nog gevallen
voordoen (en zij zullen zich altijd blijven voordoen), waarin dit ideaal niet
verwerkelijkt kan worden, mag men van de medici niet eisen dat zij alleen maar
rekening houden met de belangen van het kind, alsof de moeder geen recht had voor
eigen levensbehoud te zorgen, alsof dan als enig beginsel zou gelden: een levend
kind ter wereld brengen, koste wat het koste.
De Katholieke Kerk, die iedere abortus provocatus ten strengste afkeurt, heeft
nooit geleerd dat de morele norm voor verloskundige behandeling gelegen zou zijn
in het z.g. kind boven de moeder. Onder
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de katholieke medici is er geen één, die in noodgevallen tot de abortus zijn toevlucht
zal nemen. Allen streven zij er naar moeder èn kind te redden. En waar dit niet
mogelijk blijkt, kunnen de katholieke moeders zich met gerust hart aan hun zorgen
toevertrouwen wel wetend, dat zij al hun medische kennis zullen aanwenden om met
volledige inachtname van de katholieke moraal het beste resultaat te bereiken. Daarom
is het ook zo belangrijk, dat katholieke gezinnen als het maar enigszins mogelijk is
een katholieke medicus hebben, bij wie de onderhouding van de katholieke zedenleer
volledig gegarandeerd is. Dit is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat het niet eens
noodzakelijk moest zijn dit uitdrukkelijk te beklemtonen. Helaas zijn vele katholieken
hier niet voldoende van overtuigd.
Het ware te wensen, dat de boven gesignaleerde onjuiste opvattingen onder de
katholieken (en niet-katholieken) zouden verdwijnen. Zij zijn immers alleen maar
geschikt om misverstand te weeg te brengen, de medici in de vervulling van hun
beroepsplicht te belemmeren en het juiste katholieke standpunt in discrediet te
brengen.
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Wat wil het Westen?
door A. Thomas
It is a curious feature of the present world crisis that no one can be sure
what it is that the United States wants.
James Burnham.
NIET ten onrechte wordt het gebrek aan politiek leiderschap en aan vaste gedragslijn
als de voornaamste zwakte beschouwd van het Westen in zijn strijd tegen het Oosten.
Het MacArthur-incident heeft dit eens te meer bewezen. Voorzeker ligt er grootheid
in de wijze waarop in de U.S.A. de meest kiese problemen in zake buitenlands beleid
worden besproken en behandeld. Het spel der democratische instellingen wordt
werkelijk tot het uiterste doorgedreven. Doch is het wel opportuun de gehele wereld
op de hoogte te stellen van de intiemste drijfveren der Amerikaanse buitenlandse
politiek en van de strategische overwegingen die de huidige militaire actie inspireren?
Is het gewenst aan de gehele wereld het schouwspel ten beste te geven van een politiek
die weifelend staat t.o.v. onmiddellijke problemen van de grootste betekenis en van
meningsverschillen onder de geallieerde mogendheden?
Van zijn morele en physische moed, van zijn macht ook heeft het Amerikaanse
volk herhaaldelijk schitterende bewijzen geleverd. Hetzelfde kan niet gezegd worden
van zijn politieke rijpheid en verantwoordelijkheidszin.
Jaren lang hebben de U.S.A. zich onttrokken aan de internationale
verantwoordelijkheid die de verworven macht hun oplegde. Nog is het isolationisme
niet geheel uitgestorven.
Door de meest verheven motieven bewogen offerden de Amerikanen hun zonen
in de eerste wereldoorlog. Na de overwinning weigerden ze echter hun medewerking
te verlenen aan de positieve opbouw van 'de betere wereld', waarvoor ook zij gestreden
hadden. Hun afzijdigheid verlamde de Volkenbond.
Roosevelt's beleid tijdens de tweede wereldoorlog steunde bijna uitsluitend op
militaire grondslagen. De elementaire wet van het primaat van de politiek over de
strategie werd miskend. Met angstvallige scrupules, soms met verontwaardiging,
werd elke politieke 'interference with the war-effort' geweerd. De gevolgen van deze
houding drukken
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thans loodzwaar op sommige Europese volkeren. Ook in Azië werden politieke
belangen op het altaar van de strategie geofferd1).
De U.S.A. hebben geen tweede maal de fout van 1920 bedreven: thans zijn ze zich
volkomen van hun internationale verantwoordelijkheid bewust. Hun politiek mist
echter traditie, diepte en vastheid. Zij valt van het ene uiterste in het andere. De
'appeasement'-politiek wordt sedert een paar jaar met evenveel vastberadenheid
verworpen als ze voorheen werd verdedigd en toegepast. Aan slogans en
beginselverklaringen ontbreekt het niet. Over de werkelijke doelstellingen van de
Amerikaanse politiek tast men wel eens in het duister.
Amerika zelf voelt deze tekortkoming pijnlijk scherp aan. Vrijwel in alle
verhandelingen over buitenlandse aangelegenheden wordt dezelfde vraag gesteld,
een vraag die in de Sowjet-Unie nooit is gerezen: 'What do we want?' Zij betreft juist
in de eerste plaats de verhouding U.S.A.-U.S.S.R. en het conflict tussen de Westerse
democratische instellingen en het communisme.
Die vraag is van doorslaande betekenis: ze bepaalt in werkelijkheid de politiek
van de Westelijke mogendheden die alle in meerdere of mindere mate steunen op de
materiële en militaire macht van de U.S.A. Maar het antwoord is niet duidelijk
omlijnd; soms is het zelfs zo paradoxaal en uiteenlopend dat men in Europa ernstig
is gaan twijfelen aan het vermogen van het Amerikaanse volk om de leidende rol te
spelen die het in de gegeven omstandigheden van nature toekomt.
Daar is vooreerst het zuiver militaire standpunt, volgens hetwelk de communistische
macht met geweld moet worden bestreden overal waar de gelegenheid zich voordoet.
Er is gewag gemaakt van preventieve oorlog door hoogstaande militaire
persoonlijkheden die gelukkig hierover niet alleen te beslissen hadden. Deze houding
is te onverantwoord om er bij stil te staan: het communisme wordt niet met kanonnen
bestreden - althans niet in de eerste plaats.
Daar is vervolgens de methode van een groots opgezette politieke actie. Zij wordt
aanbevolen door hen die, vertrouwd met de Sowjet-methoden, de strijd tegen het
communisme willen aanbinden op al de gebieden waar de invloed van die leer zich
doet gelden, en wel met middelen die op onrustbarende wijze aan de Sowjet-methoden
herinneren: intensieve propaganda, benutten van alle sociale en politieke

1) Stalin deed omgekeerd: geen ogenblik - ook niet in de moeilijkste omstandigheden - verloor
hij zijn politieke doelstellingen uit het oog. Hij deelde de opvatting van Clausewitz: 'Dat het
politieke standpunt ophoudt te bestaan zodra oorlog uitbreekt, zou slechts denkbaar zijn
indien oorlog een strijd op leven en dood was, uit zuivere vijandschap.... In werkelijkheid is
oorlog slechts het instrument van een politiek'.
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krachten, zonder onderscheid, van het ogenblik dat ze tegen het communisme kunnen
worden ingezet, aanmoediging van alle vormen van verzet tegen het regime binnen
of buiten de Sowjet-Unie. Misschien is deze gedragslijn practisch aan te bevelen.
Zij biedt het nadeel de strijd te aanvaarden op het terrein van de tegenstander. Zij is
het Westen - het ware Westen - onwaardig.
Daar is ten slotte de meer constructieve houding die er in bestaat de militaire
veiligheid, de materiële welvaart en de sociale orde te verzekeren in al de gebieden
die aan de druk van het communisme zijn blootgesteld. Het is deze weg die de U.S.A.
sedert enkele jaren zijn ingeslagen. Zij hebben daarbij een edelmoedigheid aan de
dag gelegd en, waar het moest, ook een macht vertoond die bewondering en eerbied
afdwingen. De resultaten zijn niet uitgebleven: belangrijke gebieden werden uit de
greep van de Sowjets gered. Het communisme wijkt in een groot aantal landen. De
kracht van het verzet stijgt.
Toch ontsnapt men moeilijk aan het gevoel dat ook deze politiek iets onvolkomens
heeft, dat zij de oplossing niet brengen kan. Zij vertoont een gemis aan substantie
en positieve betekenis. Er is behoefte aan iets diepers en aan iets dat verder reikt dan
het voorkomen van een oorlog en van een verdere imperialistische en ideologische
expansie van het communistisch Rusland. Men voelt de noodzakelijkheid van een
verantwoordelijke, consequente en redelijke houding tegenover het Russische volk
dat meer vertegenwoordigt dan het regime waaronder het thans gebukt gaat.
In die geest nu werd een poging ondernomen die alle aandacht verdient. Zij gaat uit
van George F. Kennan, voorheen attaché aan de Amerikaanse ambassade te Moskou,
daarna hoofd van de Staf voor politieke planning bij het Staatsdepartement, en die
zich vroeger reeds onderscheidde door zijn studies over het communistisch probleem2).
Kennan begint met te wijzen op de grove vergissing welke gelegen is in het geloof
dat de kansen op een verbetering in de verhoudingen tussen het Westen en het Oosten
practisch samenvallen met die van overwinning en nederlaag in een toekomstige
oorlog. Ten overstaan van de wanhoopspychose waaraan een aanzienlijk gedeelte
van onze tijdgenoten lijden is het werkelijk niet overbodig er aan te herinneren dat
een militaire beslissing op zich zelf niets oplost, integendeel, en zeker geen
waarborgen biedt voor het tot stand komen van een Russische Staat waarmede het
mogelijk is te leven en die het zijne tot het

2) George F. Kennan. - America and the Russian future, in 'Foreign Affairs', April 1951.
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scheppen van een meer stabiele wereldorde zou kunnen bijdragen. De vraag is echter:
welk soort Rusland kunnen wij redelijkerwijze wensen te zien ontstaan?
Wellicht is het gemakkelijker de vraag in haar negatieve vorm te stellen: Wat kan
redelijkerwijze niet van Rusland worden geëist?
Het spreekt vanzelf dat de Westerse economische, sociale en politieke instellingen
niet in een handomdraai in Rusland kunnen worden overgeplant. Het hedendaagse
Rusland is niet uitsluitend de vrucht van het communistisch stelsel. Het is het resultaat
van een moeizame historische groei. Zowel in zijn binnenlandse organisatie als in
zijn buitenlandse politieke ambities is het Rusland van Stalin in niet geringe mate
de voortzetting van het Rusland der Tsaren. Hoe spectaculair sommige specifieke
kenmerken van het regime ook mogen zijn; onder het rode omhulsel schuilt de niet
te miskennen substantie van het eeuwige Rusland. De bekende vergelijking met de
radijs gaat nog steeds op. Het zou verkeerd zijn aan een volk dat zich eeuwen lang
volgens eigen aard en langs eigen wegen ontwikkeld heeft, de levensvormen en de
maatschappelijke structuur van een ander volk, dat een totaal verschillende evolutie
gekend heeft, te willen opdringen.
Op economisch gebied heeft Rusland nooit het privaat bedrijf gekend in de
betekenis die het Westen daaraan hecht. Het begrip 'businessman' is de Russische
taal vreemd. Het woord 'koopman' heeft er nooit een vleiende betekenis gehad. Sedert
de Octoberrevolutie werd daarenboven een nieuwe generatie gevormd zonder enig
begrip voor een ander economisch systeem dan het staatskapitalisme. Dit alles kan
natuurlijk evolueren, doch alles wijst er op dat lange tijd nog belangrijke sectoren
van het economisch leven, vooral de sectoren van handel en nijverheid, in staatshanden
zullen blijven: de voorwaarden voor onmiddellijke alternatieven ontbreken.
Op politiek gebied kan een stelsel dat zich meer dan dertig jaar wist te handhaven
niet anders dan diepe sporen nalaten. Wij moeten beseffen dat onze eigen instellingen
niet noodzakelijk de ideale instellingen zijn voor volkeren die in volstrekt andere
voorwaarden en omstandigheden hebben geleefd; dat andere maatschappelijke
structuren en regeringsvormen, hoezeer die ook van de onze afwijken, niet daarom
alleen onze afkeuring verdienen. Zulke structuren en vormen worden gesmeed in het
vuur van de practische noodwendigheden. Laten wij dus niet angstvallig nagaan in
hoe ver eventuele wijzigingen aan onze democratische opvattingen beantwoorden.
Wij moeten de Russen tijd gunnen, hen Russen laten blijven en hun gelegenheid
verschaffen hun binnenlandse problemen op hun manier op te lossen. De weg die
leidt naar
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waardige en evenwichtige regeringsvormen is het diepste en het intiemste proces
van het leven der volkeren. Dit betekent niet dat de keuze van die weg absoluut vrij
is: er zijn regeringsvormen die ook de volkerengemeenschap aangaan omdat ze een
bedreiging van de internationale orde in zich dragen. En dit leidt dan tot het positieve
antwoord op de vraag: Welke eisen kunnen wij wél aan Rusland stellen?
In de eerste plaats moet van de Russische regering kunnen worden verwacht dat
ze andere staten en volkeren zal behandelen met verdraagzaamheid, gematigdheid
en oprechtheid. Zij dient te verzaken aan het ideologisch standpunt volgens hetwelk
de vernietiging van alle regeringsystemen, die niet onder haar contrôle staan,
voorwaarde is voor het bereiken van haar doelstellingen. Zij zal er zich van moeten
overtuigen dat de buitenwereld geenszins bezield is met de gedachte Rusland aan te
vallen. Kinderlijk naïef vertrouwen wordt niet gevraagd. Dat Russische belangen
krachtdadig verdedigd worden begrijpt eenieder. Doch een minimum van onderling
vertrouwen is een onontbeerlijke voorwaarde zonder welke normale betrekkingen
onder de volkeren, evenals trouwens onder individuen, ondenkbaar zijn. Er dient
ook een einde te worden gesteld aan de gewoonte iedere vreemdeling, als dusdaning,
als spion en saboteur te behandelen. In het kort: het groteske en anachronistische
IJzeren Gordijn, dat evenveel wantrouwen veronderstelt tegenover de vreemdeling
als tegenover het Russische volk zelf, moet worden afgeschaft.
Vervolgens mag van Rusland worden geëist dat het staatsgezag binnen normale
perken gehouden wordt, m.a.w. dat men zal afzien van elke vorm van totalitarisme
en met name van dwangarbeid. Misbruik van binnenlands gezag leidt immers
onvermijdelijk tot onverdraagzaamheid en agressiviteit t.o.v. andere volkeren en
wettigt dus het verzet van deze laatste, hoezeer zij ook wensen zich niet in de
binnenlandse aangelegenheden van vreemde natiën te mengen.
Ten slotte is het noodzakelijk dat Rusland zal verzaken aan elke vorm van
verdrukking van andere volkeren die recht hebben op een zelfstandig nationaal
bestaan - wat geenszins nauwe samenwerking uitsluit, voornamelijk met gebieden
die economisch met Rusland vergroeid zijn, zoals de Oekraïne, noch ook het herstel
van normale betrekkingen met de huidige satellietstaten wanneer deze eerst hun
onafhankelijkheid zullen herwonnen hebben. Er bestaan immers belangrijker dingen
dan staatsgrenzen, namelijk de wederzijdse beoefening van verdraagzaamheid, begrip
en bescheidenheid t.o.v. het lijden van het verleden, de problemen van de toekomst
en het bewustzijn dat geen enkel van de belangrijke problemen die de toekomst aan
de volkeren
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van Europa stelt, binnen eng-nationale grenzen kan worden opgelost.
Indien Rusland zich bereid zou tonen metterdaad deze elementaire
grondvoorwaarden van een meer stabiele wereldorde te eerbiedigen dan zou er een
grote stap gedaan zijn in de richting van normale internationale betrekkingen en dan
zou het wellicht niet meer nodig zijn zich zorgen te maken omtrent de bedoelingen
van de Russische regering.
Hoe kan het Westen nu bijdragen tot het verwezenlijken van deze
minimum-voorwaarden? Twee hypothesen dienen hierbij te worden overwogen: de
eerste is de oorlog, de tweede het voortduren van de huidige toestand, m.a.w. geen
oorlog op grote schaal.
In geval van oorlog komt het er vooreerst op aan zich niet blind te staren op
verwarring stichtende oorlogsdoeleinden. Wij kunnen het, ditmaal, zonder de tyrannie
van slogans stellen. Wij kunnen vermijden ons te laten meeslepen door grandiose en
onrealistische phraseologie, alleen bedoeld om het verschrikkelijk en bloedig avontuur
te doen vergeten waarin wij verstrikt geraakt zijn. Wij kunnen, ditmaal, de morele
moed hebben onszelf er aan te herinneren dat internationale geweldpleging in onze
beschaving een soort van bankroet betekent en dat zelfs de meest glorierijke zegepraal
ons niet het recht geeft de toekomst te beschouwen in een andere geest dan die van
spijt en vernedering over hetgeen gebeurd is, en van het besef dat de weg naar een
betere wereld langer en harder zijn zal dan indien er helemaal geen oorlog was
geweest.
Zo zullen wij dan minder geneigd zijn de militaire verrichtingen als doel op zich
zelf te beschouwen en zal het ons gemakkelijker vallen die operaties te voeren
overeenkomstig onze politieke doelstellingen.
Wij kunnen al het mogelijke doen om het Russische volk te doen inzien dat wij
ons niet als zijn vijand beschouwen, dat wij begrip hebben voor zijn verleden en
belang stellen in zijn toekomst. Wij kunnen zelfs dit volk doen aanvoelen dat wij
aan zijn zijde staan en dat onze overwinning de kans inhoudt voor een gelukkiger
lotsbestemming.
Het Russisch volk is een groot volk. Nergens op aarde is de zwakke vlam van het
geloof in de waardigheid van de mens en in zijn goedheid aan meer stormen
blootgesteld geweest. Toch is die vlam niet geheel gedoofd. Het zou onvergeeflijk
zijn indien onze verontwaardiging over Sowjet-toestanden en -politiek ons tot
medeplichtigen van het Sowjet-despotisme zou maken door het verlies van het
vertrouwen in het genie van het Russische volk, zijn ingeboren goedheid, zijn
grootheid. Het zou daarenboven gevaarlijk zijn zijn nationale gevoelens te bestrijden:
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de Duitsers hebben reeds ondervonden dat het onmogelijk is de Sowjet-regering en
tevens het Russische volk te bestrijden.
In hetzelfde verband moeten wij ook begrijpen hoe moeilijk het leven der burgers
is onder een totalitair regime: men kan hen niet zo maar verdelen in collaborateurs
en niet-collaborateurs. Wij moeten derhalve de al te simplistische verontwaardigde
houding vermijden, de Russische tragedie een beetje beschouwen als de onze, en het
Russische volk als een wapenbroeder in de lange strijd om een gelukkiger bestaan.
Indien echter oorlog kan voorkomen worden en de huidige situatie voortduurt, wat
kunnen wij dan doen ten einde in Rusland de wijzigingen doorgevoerd te krijgen die
wij wensen? Bestaat er dan enige kans op wijzigingen van die aard? Ongetwijfeld,
als men aanneemt dat geen politiek systeem zich blijvend kan handhaven dat alleen
steunt op het kwade en op de zwakte in de mens en dat de werkelijke steun van brede
volkslagen mist. Niet zo zeer de Russische revolutie als dusdanig is hier bedoeld als
wel de rampzalige ontaarding van die revolutie - zogezegd gericht op de vermindering
van menselijk onrecht en verdrukking - in de hel van een politiestaat. Met politie
alleen kan geen gezag stand houden: het heeft behoefte aan de steun van het volk.
In feite is de politiestaat een soort van maatschappelijke stuiptrekking, verwekt door
de spanning van een bepaald historisch moment, een moment van diepgaande
hernieuwing en heraanpassing aan gewijzigde materiële of sociale toestanden. Zulk
een moment is uiteraard van voorbijgaande aard. Geleidelijk komt een nieuw
evenwicht tot stand en doet zich opnieuw het menselijk instinct gelden dat streeft
naar een gezond, menswaardig en vruchtbaar bestaan.
Oppervlakkig beschouwd kan in Rusland alleen een kentering intreden door geweld,
m.a.w. door het omver werpen van het regime. Toch is het niet uitgesloten dat een
evolutie in de goede richting zich geleidelijk ontwikkelt. Een dergelijke evolutie
moet door de politiek van het Westen bevorderd worden: het mag alleszins niet
worden gezegd dat ze door vooroordeel, ongeduld of wanhoop werd geremd of
verhinderd.
Men hoede zich voor zinsbegoocheling: nooit zullen buitenlandse invloeden of
raadgevingen beslissende wijzigingen in de Russische regeringsvormen teweeg
brengen. Het initiatief van duurzame wijzigingen moet van de Russen zelf uitgaan.
Rechtstreekse tussenkomst van een natie in de politieke aangelegenheden van een
andere natie heeft tot nog toe zelden tot iets anders geleid dan tot misverstand en
wrok. Daarom is de enige invloed die het Westen op de binnenlandse ontwikkeling
van Rusland kan uitoefenen de invloed van het voorbeeld,
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van de uitstraling van zijn eigen wezen. In zo ver er aan propaganda kan worden
gedaan zal deze er vooral op moeten gericht zijn het Russische volk in te lichten
aangaande opvattingen en toestanden zoals deze werkelijk in het Westen bestaan.
Dit alles doet niets af aan de volstrekte noodzakelijkheid van een krachtdadige,
voorzichtige en wijze buitenlandse politiek die tot doel heeft het opwekken en het
bundelen van alle krachten in de wereld die geschikt zijn om het Kremlin te doen
afzien van zijn 'grand dessein' als zijnde onuitvoerbaar. Een dergelijke politiek is
van essentieel en onmiddellijk belang als men de oorlog wil voorkomen en tijd wil
winnen om meer hoopgevende sociale krachten in werking te stellen. Doch het
constructief gedeelte van de Westerse politiek kan niet anders zijn dan de boodschap
die het Westen nog steeds aan de wereld brengt door zijn bestaan zelf, door de wijze
waarop het de specifieke problemen van deze tijd weet op te lossen en door zijn
erkenning van het primaat van geestelijke adel boven stoffelijke overvloed.
Ziedaar, bondig samengevat, de hoofdideeën van Kennan. Het woord Christendom
en Christelijke beschaving komt in zijn betoog niet voor. Zelden las men echter
beschouwingen over het thans alles overheersend politiek probleem der West-Oost
verhouding die meer van de geest van edelmoedigheid, verdraagzaamheid, liefde tot
mensen en volkeren was doordrongen. Die geest draagt het onmiskenbaar merkteken
van de Christelijk-Westerse cultuur. Zonder die uitermate vruchtbare, verzoenende
en constructieve geest blijft de Westerse politiek onvolkomen en ontrouw aan zich
zelf. Hij is daarom haar sterkste wapen.
De slotgedachte van Kennan is niet nieuw. Zij wordt gelukkig gedeeld door een
stijgend aantal politieke gezagsdragers en publicisten, die groot belang hechten aan
de kracht van het voorbeeld en aan de uitstraling van de Westerse instellingen en
methoden t.o.v. de hedendaagse politieke, economische en sociale problemen:
'Het Russische vraagstuk kan worden herleid tot dat van ons eigen vermogen om
te blijven leven'. - 'Onze toekomst hangt niet af van de voorzeggingen van Marx,
maar alleen van onszelf'. - 'Beschavingen sterven alleen door zelfmoord'.
Het zijn even zo vele uitdrukkingen van dezelfde idee die ook Toynbee dierbaar
is: de idee van 'uitdaging' en 'antwoord', het antwoord dat alleen de hoogste wijsheid
van het Christendom geven kan. Dat Kennan hieraan concrete vorm gegeven heeft
is zijn grote verdienste.
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Philosophische kroniek
Existentie-philosophie II
door L. vander Kerken S.J.
ALS één ding reeds duidelijk is geworden uit het voorgaande, dan is het wel dat het
hedendaagse existentialisme zich in zijn beschrijving der menselijke existentie in
feite beperkt tot de contingente, onduurzame en vaak negatieve aspecten van het
bestaan. Dit inzicht heeft aan de P.P. Dominicanen van Lyon het idee gegeven om
onder de titel Structures de notre temps, een reeks bevattelijke werkjes uit te geven,
waarin zal aangetoond worden, hoe deze al te korte en willekeurig-vernauwde
existentie-opvatting in de zin ener werkelijke transcendentie kan en moet worden
doorgedacht. Dit zal geschieden van uit een onbevooroordeeld intreden in deze
opvatting zelf en volgens de voornaamste thema's die a.h.w. in het existentialisme
gemeengoed zijn geworden.
In een eerste werkje, L'homme de Sartre, handelt B. Pruche over de conceptie die
Sartre zich vormt over de mens en meer speciaal over de menselijke vrijheid en het
zijn-voor-anderen (l'être-pour-autrui). Daar de auteur Sartre's conceptie hieromtrent
zowel uit zijn philosophisch werk als uit zijn romans en toneelstukken (vooral uit
Les Mouches) haalt, heeft hij abstractie en concretie in een zeer duidelijke voorstelling
weten samen te brengen. Voor Sartre gaat in de mens het bestaan elke omschreven
wezenheid vooraf, deze is tegenover het bestaan enkel het voorbije. Het heeft dan
ook voor hem geen zin voor dit bestaan een zin te zoeken buiten het vrije (lees: het
willekeurig) project, dat de mens voor zichzelf ter verwerkelijking kiest. Deze keuze
is echter in wezen absurd en zonder grond of reden en toch is het onmogelijk om
niet te kiezen. Zo is de mens de slaaf van zijn eigen vrijheid. Elke keuze echter, elke
uitoefening der vrijheid betekent een gevankelijkheid en een verlies van deze vrijheid
zelf, want de vrijheid versmelt steeds met het niet, dat de kern is van het menselijk
bestaan. De vrijheid herstelt zich in een fundamentele weigering, waardoor de mens
zich zó met zijn daad vereenzelvigt, ze zó op zich neemt, dat zij ophoudt 'iets' te zijn,
in zich genietigd wordt, helemaal niet meer weegt, niets meer voor de mens betekent
en hem in een eindeloze - trouwens contradictorische en absurde, want op niets
gerichte - disponibiliteit herstelt. In enkele sterke en mooie bladzijden betoogt B.
Pruche, hoe Sartre's conceptie berust op een fundamentele afwijzing van het
waarachtig geheim van ons bestaan en op een blinde verwerping van een nochtans
evidente zin, die tot de structuur zelf van de mens behoort, en hoe de vrijheid van de
mens in haar diepste wezen een verhouding is, die haar ordent naar een hoogste
volkomenheid, een verhouding waarbinnen 's mensen daden
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een absolute waarde ontvangen in de mate waarin ze een groeiende benadering
betekenen van een positieve wezensvoltooiing. Even negatief en nihilistisch is Sartre's
opvatting omtrent de verhouding van mens tot mens. In wezen is deze verhouding
weer enkel en alleen een nietigend conflict. De mens heeft de mens nodig om door
onderlinge afstoting zichzelf te zijn: de andere is het noodzakelijk gevaar, de
obsederende aanwezigheid waarvan men zich niet ontdoen kan: l'Enfer c'est les
Autres. Steeds is het weer dezelfde fundamentele en willekeurig-aprioristische
afwijzing van elke bestaanszin die Sartre tot deze ijzige conceptie der onderlinge
menselijke verhoudingen heeft gebracht, een conceptie volgens welke de gemeenschap
- als het tenminste nog enige betekenis heeft om in dit verband van gemeenschap te
spreken - maar een enkele wet meer kennen zou, nl. die van een volslagen anarchie.
Hoe consequent ook, toch staat heel Sartre's sensationele constructie op lemen voeten:
ze berust op een in heel de geschiedenis van de philosophie ongeëvenaard 'parti pris
délibéré de ne jamais s'attacher qu'au surgissement absurdement contingent de
l'existence' (p. 111). De geringste beaming van de meest vage zin van het menselijk
bestaan, de minste twijfel zelfs of aarzeling tegenover deze zonder meer door Sartre
geponeerde absurditeit is dan ook voldoende om een totale omkanteling van zijn
theorie omtrent het être-pour-autrui teweeg te brengen en duidelijk te maken dat de
mensen eerst en vooral positief deelhebben aan eenzelfde bestaan, waardoor de mens
voor de mens niet de doodsvijand is, maar eerst en vooral een ander zichzelf, dat hij
als eigen persoonlijkheid eerbiedigen zal en in liefde tegemoet komen: in een liefde
die de mensen onderling verbindt tot een wederzijds geven en ontvangen, een liefde
die in de christelijke opvatting haar hoogste vorm bereikt als een gezamenlijk opstijgen
naar God. 'Il y a, schrijft B. Pruche, à la base de la conception sartrienne de l'être
pour autrui.... un refus tragique d'aimer' (p. 121). Sartre heeft in L'Etre et le Néant
bladzijden en bladzijden besteed 'à cette description de l'amour.... et qui n'est qu'une
atroce caricature, la plus parfaite négation d'amour qu'on puisse souhaiter.... Mieux
vaudrait faire tomber le masque et donner à l'amour sartrien son vrai nom: la haine....'
(p. 122). 'Rien n'est plus douloureusement vide que le monde sartrien' (p. 124). Hoe
is dit trouwens ook te verwonderen, wanneer de mens van Sartre toch niets anders
is dan 'un néant vide en voie d'apprentissage.... de son propre néant et d'absurdité
radicale d'une existence dont il ne cesse pourtant d'être de libre fondement' (p. 128).
In eenzelfde geest is het boekje van H. Paissac geschreven, Le Dieu de Sartre.
Sartre is volslagen atheïst; hierin onderscheidt hij zich van andere existentialisten
als Jaspers en Heidegger, die zonder het bestaan van God te erkennen, toch mijlen
verwijderd blijven van het formeel en uiterst atheïsme van Sartre. Nochtans doet
zich deze houding van Sartre voor in een eerder raadselachtige vorm, want 'on pouvait
se demander, schrijft H. Paissac, pourquoi, refusant Dieu, il parlait si souvent de lui'
(p. 154). Het antwoord hierop luidt: Sartre spreekt gedurig over God, omdat God
voor hem juist is 'celui qu'on refuse'. De mens van Sartre weigert God, verklaart God
voor dood, omdat het
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bestaan van God niet overeen te brengen is met de Sartriaanse vrijheid. De vrijheid
van Sartre bestaat immers in het negeren van elke afhankelijkheid: wanneer derhalve
God bestaat, is er voor een dergelijke vrijheid geen plaats meer: bijgevolg wordt aan
God het bestaan ontzegd. God immers zou voor de mens betekenen de absolute
dreiging, de vernietiging. Tegenover les autres is steeds een nietigende poging
mogelijk vanwege het bedreigde subject; maar tegenover de absolute Andere is een
dergelijke strijd ijdel: 'il est l'ennemi invincible. Si 'l'Enfer, c'est les autres', Dieu,
lui, est l'Enfer en personne. Mieux vaut ne pas admettre son existence. Mieux vaut
le refuser, le repousser sans aucun compromis' (p. 30). We hebben hier wel degelijk
te doen met de meest vrijgewilde en gruwelijke vorm van Godsloochening. Hoe deze
loochening op een valse en zelfs gewoonweg geïnverteerde opvatting van de vrijheid
en van de 'andere' berust werd ook door B. Pruche reeds uiteengezet. Tegen Sartre's
averechtse bestaansconceptie betoogt H. Paissac, dat een reële, onverminkte en
integrale interpretatie der menselijke existentie zich noodzakelijk openbaren zal als
een fundamentele heenwijzing naar God, als naar het hoogste Zijn, de hoogste vrijheid
en de hoogste Liefde. Sartre construeerde een mens en een wereld, waarin de liefde
geen zin heeft. In een dergelijke wereld kon ook God geen zin meer hebben, omdat
God juist de volkomenheid en de bron van alle liefde is: daarom moest God uit
Sartre's mens worden geweerd en uit zijn wereld worden gebannen.
Een gedachte die centraal is voor de existentie-philosophie is zeker de
doodsgedachte. In zijn studie over Le problème de la mort chez M. Heidegger et
J.-P. Sartre heeft Régis Jolivet, deken van de Philosophische Faculteit van Lyon,
een korte, scherpe en critische analyse gemaakt van dit thema. Voor Heidegger wordt
het menselijk bestaan in heel zijn wezen zó door de dood doordrongen, dat het teken
van een authentieke menselijke existentie juist hierin bestaat, dat de mens steeds,
zonder enige illusie of ontvluchting, leeft in een bewuste gerichtheid naar deze
onvermijdelijke ineenstorting van zijn Dasein, dat hij in koele gemoede deze uiterste
val in het niet aanvaardt, die, als laatste bestaansmogelijkheid al de mogelijkheden
van dit bestaan voltooit en aan het Dasein zijn waarachtige zin en betekenis geeft,
nl. te verdwijnen in het niet, zoals het eenmaal uit dit niet verschenen is. Jolivet is
een vernuftig man: hij laat aan Sartre de taak over om Heidegger in het ongelijk te
stellen door argumenten, die wel gelden tegen Heidegger, maar die zich meteen ook
tegen het eigen nihilisme van Sartre keren, waardoor tenslotte de waarheid in het
licht treedt van een doodsopvatting die zowel Sartre als Heidegger trachten omver
te halen. Sartre vindt dat Heidegger's dood aan het Dasein helemaal geen zin geeft:
de dood is volgens hem juist het meest zinloze. Heidegger probeerde nog de dood
binnen het menselijke te betrekken, als een term waarop heel het menselijke gericht
is: het zijn is een zijn-naar-de-dood. Dat is voor Sartre reeds te veel: voor hem is de
dood het eenvoudigweg afbreken en verdwijnen zonder meer: het absurde als zodanig;
zij is een feit van een radicale contingentie, dat totaal buiten mijn bereik valt, dat
bijgevolg absurd is en als zodanig heel mijn leven absurd maakt. Won-
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der is dit eigenlijk niet, daar toch volgens Sartre heel het bestaan zinloos is: 'l'homme
est une passion inutile'. Alle verdere nuances terzijde latend, zou men kunnen zeggen,
dat terwijl bij Heidegger de dood een druk verspreidt over heel het leven, Sartre het
er voor houdt dat men zich van de dood niets hoeft aan te trekken; de dood is voor
hem zo'n onding en zo'n absurditeit dat men er zich niet eens mee bemoeien kan.
Terwijl hij Heidegger en Sartre in onderling twistgesprek de zaak laat uitvechten,
releveert intussen Jolivet de willekeurigheid der vooropgestelde postulaten, die de
zienswijze van beide philosophen beheersen, alsook de intrinsieke contradictie van
hun nihilistische bestaansopvatting en bouwt vanuit de onhoudbaarheid zelf dezer
postulaten de spiritualistische bewijsvoering op van de persoonlijke onsterfelijkheid.
Pas in het transcendentele licht dezer onsterfelijkheid van 's mensen geestelijk zelf-zijn
openbaart zich nu de positieve en diepe zin van de dood en van het sterven: geen
verdwijnen in het niet, maar voltooiing van de geest. In het christendom kent deze
zin zijn definitieve voleinding: het sterven wordt de geboorte tot het waarachtig
leven, de 'dies natalis' en de 'inchoatio vitae'.
Zowel de voorboden van de onklassieke tijden waarin wij leven, Kierkegaard,
Nietzsche, Marx, Dostojewskij, Carlyle, Tolstoi, e.a., als de sociale en politieke
ontwikkelingen en catastrofen van deze tijden zelf hebben de moderne mens meer
dan ooit bewust gemaakt van de negatieve zijde, de zelfkant van zijn bestaan; zij
hebben een eind gemaakt aan elk onbezonnen en 'leichtherziger Optimismus'. De
existentie-philosophie - althans in haar linkse richting - heeft dit negatieve zo naar
voren gebracht dat ze het tot grondprinciep zelf van het bestaan heeft verheven, de
moderne mens alzo een ontmoeting bereidend met het Niet. In Begegnung mit dem
Nichts, oorspronkelijk te Chicago verschenen onder de titel Encounter with
Nothingness, wil Helmut Kuhn meer direct vanuit dit standpunt de
existentie-philosophie behandelen, die hij dan ook definieert als 'ein in das Stadium
des Nihilismus eingetretener philosophischer Subjektivismus' (p. 25). De aanvaarding
van het niet, als de enige zin van het zijn brengt de mens in een toestand van
Entfremdung, het is de ontmoeting met een wereld zonder teken of betekenis en
waarin hij nochtans te leven heeft: 'ein bedrohliches Erlebnis ähnlich der Bestürzung
eines, der sich plötzlich in eine fremde Gegend ohne Wahrzeichen und Wegweiser
versetzt findet' (p. 41). De roman van Franz Kafka, Das Schloss, geeft een treffende
weergave van deze ontvreemde wereld en vervreemde mens. In deze wereld wordt
de mens veroordeeld tot een hermetische eenzaamheid. De kennis die zich binnen
deze wereld uitoefent bereikt geen 'waarheid' omtrent die wereld, zij is geen
openbaring van een objectieve zin, doch een subjectieve structuur. Het nihilistisch
existentialisme is hierdoor nauw verwant met het moderne neo-positivisme, dat de
alleenheerschappij der positief-wetenschappelijke methode proclameert: beide
gebruiken vaak een zelfde taal, het neo-positivisme met een zekere zelfgenoegzame
en superieur-relativistische verdraagzaamheid, de existentie-philosophie met een
ondertoon van vertwijfeling. De existentialist wil dat de mens zijn eigen waarheid
ontwerpt: zijn waarheid
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is uiteraard subjectief: een objectieve waarheid wordt immers mijn waarheid in de
mate waarin ik ze subjectief met mij vereenzelvig, en daardoor houdt ze op waarheid
van een objectieve werkelijkheid te zijn; en anderzijds kan ik deze mijn waarheid
niet tot objectieve waarheid maken zonder ze voor mijzelf te verliezen. Dit is in het
kort samengevat het grondparalogisme waarop de nihilistische existentialistische
waarheidsconceptie berust. Op zeer aanschouwelijke wijze beschrijft H. Kuhn verder
hoe ook al de grote aspecten van het menselijk bestaan worden uitgehold; liefde,
vrijheid, geloof; en hoe ze tot een ware 'Apokalypse des Nichts' convergeren. De
enige uitweg is een onvoorwaardelijke bereidheid tot vertwijfeling; maar het is,
schrijft de auteur, tenslotte toch niet veel meer dan een lege rhetoriek een dergelijke
uitweg nog een uitweg en een hoogste verwerkelijking der vrijheid te noemen, en
aan een dergelijke levensopvatting nog enige leefbaarheid toe te kennen. Dat nochtans
zo'n ideaal sommige gemoederen enthousiasmeren kon is bedenkelijk significatief
voor de na-oorlogse mentaliteit ook van allesbehalve philosophische geesten, getuige
de even tragische als komische tonelen die zich te Parijs afspeelden bij de
voordrachten van Sartre: 'Politie was nodig om de in de conferentiezaal
binnenstuwende massa tegen te houden; na de voordracht rezen de toehoorders op
als één man 'Entschlossenheit in jedem Herzen'. Waartoe ze echter besloten waren,
wisten ze niet. Want de conferencier had hun gesproken over hun onbegrensde
vrijheid en hij zou deze vrijheid geschonden hebben, had hij hun een weg gewezen.
Totale vrijheid, verklaarde hij, bestaat in de mogelijkheid om onverschillig welke
weg in te slaan; en zijn enige raad was dan ook: Wees uw eigen raadgever. Doe wat
ge wilt, maar doe het met beslistheid en vindingskracht (p. 26). Het laat zich indenken
dat de geestdriftige Parijzenaars met al hun Entschlossenheit toch eerder in een
berooide toestand naar huis zullen zijn teruggekeerd. Nu heeft vast en zeker, meent
H. Kuhn, het nihilistisch existentialisme zo'n uiterst standpunt bereikt dat er geen
extremer meer denkbaar is; anderzijds zal de philosophie wel verder haar gang gaan,
zoals zij dit tot nog toe gedaan heeft: het ligt dus voor de hand, zo oordeelt de auteur
nogal zakelijk-weg, dat het existentialisme zich enkel in negatieve verhouding tot
zijn eigen verleden kan ontwikkelen: de negatie zal wel geleidelijk tot affirmatie
evolueren. Er is voor deze opvatting heel wat te zeggen, en zonder twijfel zal het
existentialisme eenmaal, zijn eigen vertwijfeling moe geworden, de beperktheid
dezer fundamentele stemming inzien; en anderzijds zullen alsdan ook de negatieve
aspecten van het bestaan, die het existentialisme zo onverbiddelijk maar ook zo
eenzijdig belicht heeft, binnen een positiever en integraler synthese, pas tot hun
werkelijke waarde worden opgevoerd. Een werkelijke ontstijging der
existentialistische vertwijfeling zal echter meteen een overtreffen betekenen van het
existentialisme zelf. In het werk van Jaspers en Karl Barth ziet de auteur reeds een
ontwikkeling naar een nieuwe positiviteit; doch zelfs bij de protestantse theoloog
Barth wordt tenslotte nog Gods transcendentie in menselijke subjectiviteit
teruggenomen en de beslotenheid van het bestaan niet werkelijk doorbroken.
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Aansluitend bij de vorige werken citeren we hier nog het boek van G. Deledalle,
L'existentiel, Philosophie et Littératures de l'Existence. Meer literair dan
philosophisch, bevat het een 35 losse nota's niet enkel over de existentiële philosophen
maar ook nog over een aantal Franse, Duitse, Engelse en Amerikaanse literatoren,
die min of meer met de existentie-philosophie in verband staan, existentiële thema's
in hun werk hebben behandeld of bezongen of althans als voorlopers der nieuwe
gedachtenstroming kunnen beschouwd worden: zelfs Mozart en Wagner worden in
deze zeer ruime kring betrokken. Typische uittreksels uit de literaire werken van
Sartre, Marcel, Camus e.a. illustreren de tekst. Gedachtelijk vertoont een boek als
dit onvermijdelijk een zekere onvastheid, die met het genre verbonden is, maar geeft
anderzijds toch een zekere kijk op de literatuur.
Een der meest markante vertegenwoordigers der existentie-philosophie en waarvan
nochtans in de vorige werken weinig of geen gewag werd gemaakt is de Franse
wijsgeer Maurice Merleau-Ponty. A. De Waelhens heeft onder de titel Une philosophie
de l'ambiguïté, L'existentialisme de Merleau-Ponty, een grondige en belangrijke
studie geschreven, waarin hij met de secure philosophisch-historische zin, die hem
als wijsgeer kenmerkt, zowel de positieve aanwinsten van Merleau-Ponty's philosophie
als haar essentiële tekorten in het licht stelt. De moderne philosophie beschouwt
graag de mens als een zijn-in-de-wereld. Dit veronderstelt dat er tussen die wereld
en het bewustzijn een fundamentele verwikkeling bestaat. Nochtans, zo betoogt De
Waelhens, noch Heidegger, noch Sartre hebben deze verwikkeling voldoende
verklaard. Heidegger veronderstelt gewoonweg dat het probleem opgelost is en Sartre
maakt door zijn absolute oppositie tussen het en-soi en het pour-soi de oplossing
totaal onmogelijk; want als men, zoals Sartre, eenmaal het pour-soi gesteld heeft als
een afstandelijke blik op het en-soi, zonder enige eigen positieve subsistentie, dan
ziet men niet meer in hoe nog enig onderscheid in het bewustzijn kan ontstaan tussen
dit en-soi en de eigen facticiteit, de eigen lichamelijkheid, waardoor juist een werkelijk
percipiërend in-de-wereld-zijn van het bewustzijn mogelijk kan wezen. Welnu,
Merleau-Ponty heeft gepoogd, om voor dit grondprobleem binnen de
existentie-philosophie een oplossing te zoeken, een oplossing die werkelijk in staat
wou wezen om het in-de-wereld-verwikkeld-zijn van het menselijk bewustzijn te
verklaren. Dit geschiedde in zijn twee hoofdwerken, La structure du comportement
en Phénoménologie de la perception. Beide werken behandelen eigenlijk hetzelfde
onderwerp doch vanuit twee verschillende standpunten, nl. enerzijds de menselijke
ervaring zoals deze wetenschappelijk geconcipieerd wordt door de experimentele
psychologen, en anderzijds deze zelfde ervaring maar in haar onmiddellijke en
natuurlijke bewustzijnsvorm. La structure du comportement betoogt hoe de
wetenschappelijke theorieën omtrent de menselijke gedraging aprioristisch gebaseerd
zijn op een zo radicaal objectivisme, dat ze tot opheffing leiden van de gewone
ervaring, waarop nochtans deze theorieën menen te steunen. De Phénoménologie de
la perception daarentegen bestudeert rechtstreeks de gewone, spontane ervaring
waardoor nu niet precies de
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ervaring van de man uit de straat bedoeld wordt - want in feite is deze ervaring
geenszins zo spontaan en oorspronkelijk als men aanvankelijk menen zou - doch wel
de ervaring die door een afwenteling van alle superstructuren tot haar zuivere
eigenheid gereduceerd wordt. Merleau-Ponty wil aantonen dat zowel de empiristische
als de rationalistische interpretatie deze onmiddellijke beleving totaal onbegrijpelijk
hebben gemaakt door haar te beschouwen als een uitwendig voorgesteld iets tegenover
een besloten bewustzijnsinwendigheid. De natuurlijke betekenis van waarneming en
ervaring ging hierbij verloren, ófwel door hen, op de verschillende psychische
niveau's, te reduceren en te verbrokkelen tot eerste elementen en qualiteiten waarvan
men de eenheid niet meer redden kon, ófwel door hen te poneren als de uitwendigheid
van een logisch concept, waarin meteen hun oorspronkelijke eenmaligheid verzwond.
En nochtans het is maar al te duidelijk dat de waarneming mij tot iets anders brengt
dan tot een verbleekt contact met een louter voorgesteld ding. Zij is mij 'een vitale
communicatie met de wereld en waardoor mij die wereld tot het vertrouwde milieu
wordt van mijn leven' (p. 94). De concrete dingen die langs de waarneming in mijn
bewustzijn treden, betekenen mij nog heel wat anders dan een wetenschappelijk
analyseerbaar geheel van elementaire sensaties en associaties, zij openbaren mij een
allereigenste zin: 'le bureau sur lequel j'écris, la chambre qui m'entoure de son horizon
immédiat, la rue à l'arrière-plan, le chat qui traverse avec une feinte et majestueuse
lenteur la pièce où je me tiens, me disent quelque chose' (ibid.): ze zeggen mij iets
en nog wel iets unieks en onvervangbaars. En het is nu zaak te weten hoe deze
waarneming in wezen zo is, dat zij deze zin bevatten, openbaren en zelfs constitueren
kan. Om echter tot de structuur der eigenlijke waarneming door te dringen, is het
nodig vooraf een accurate beschrijving van het lichaam te maken, omdat dit de enige
ja zelfs de constitutieve toegang tot de perceptie vormt. Het lichaam immers
constitueert de wijze waarop wij uitzicht erlangen op de wereld en bijgevolg
constitueert het meteen en correlatief de verschijningswijze van deze wereld. Het is
dan ook nog heel wat anders dan een puur tussen-ding tussen ziel en uitwendigheid,
een zuiver-objectief en-soi en als zodanig met de zielssubjectiviteit verbonden. Het
echte lichaam is derhalve evenmin het van buitenuit louter physiologisch beschouwde:
het is de van binnenuit beleefde toegang tot de wereld. Ter beschrijvende
verduidelijking van deze lichamelijke zijnswijze onderzoekt Merleau-Ponty drie
groepen van phenomenen: de ruimtelijkheid, de sexualiteit en de spraak. Dit onderzoek
brengt hem tot de volgende conclusie: het lichaam existeert betekenend, d.i. het is
essentieel middel om een zin tot stand te brengen, te manifesteren, uit te drukken en
mede te delen; deel uitmakend van de wereld, waartoe het de weg is, transcendeert
het nochtans deze wereld, en nog wel als toegang tot die wereld; en anderzijds in de
uitoefening zelf van dit 'toegang-zijn-tot' verwijst het tevens naar een dieper ik, dat
zich essentieel in het lichaam affirmeert, maar zich op zijn beurt toch van zijn eigen
lichamelijkheid onderscheidt. Nu is de aan het lichaam corresponderende wereld
weer geenszins gelijk te stellen met het wereld-type der wetenschappen. De
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vraag is nu: wat is de waargenomen wereld dan eigenlijk wél? Zeker staat deze wereld
niet zonder meer los van het subject of komt zij niet voor dit subject te staan als een
eenvoudig passief ondergane gegevenheid. Integendeel, het is door een wederzijdse
ordinatie van wereld en waarnemend subject dat de zin geconstitueerd wordt en dit
volgens een zijnswijze die noch die van een louter en-soi noch die van een zuiver
pour-soi kan wezen. De waarneming verenigt in zich een objectieve synthese en een
synthese van en vanwege het lichaam en deze zijn als de twee kanten van eenzelfde
'realiteit'. Het waargenomene en de act der waarneming, ofschoon wezenlijk
onderscheiden, kunnen niet gescheiden worden. Het waargenomene is werkelijk
objectief, want het wordt geenszins door de waarneming gecreëerd of uitgevonden;
maar het is toch de waarneming die het objectief waargenomene doet zijn wat het
is. Zoals het lichaam dus niet buiten de waarneming staat, zo is het evenmin afwezig
uit het waargenomene zelf. Vanuit deze fundamentele verhouding laat zich de eigen
aard der wereld verder verduidelijken. De waarneembare objecten komen niet in
contact met een subject, dat als een zuiver subject deze objecten van alle zijden
omvangen kan, maar wel zo dat het waarnemend subject zichzelf binnen een eindeloos
aantal mogelijke perspectieven in één bepaald perspectief situeren moet om zich
volgens dit perspectief naar het object actief te richten. Zo wordt het waarnemen een
continu gebeuren waardoor binnen min of meer algemene perspectieven werelden
worden opgebouwd en verdwijnen, maar steeds op de achtergrond van een permanente
en onverwinbare aanwezigheid van de wereld, die als de eenheid is van al deze
mogelijkheden, en die als zodanig mogelijk-meer-duidend is en een onuitputtelijke
ambiguïteit aan zich heeft. Deze ambiguïteit maakt het mogelijk dat de objecten ons
niet zonder meer verslaan of steriel fascineren, maar door ons uit een duistere diepte
opgeroepen kunnen worden; zij maakt ook mogelijk dat het subject niet door de
wereld zal opgeslorpt worden, maar zich eigenmachtig en met beheerste
afstandelijkheid in die wereld wagen kan. Immers de waargenomen wereld is geen
schouwspel waar het subject buiten blijft, het subject beweegt zich integendeel
waarnemend binnen dit schouwspel zelf en neemt het zo met wisselende perspectieven
in zich op. Het bevindt zich a.h.w. enigszins in de situatie van een toeschouwer bij
een toneelstuk, maar die zich als toeschouwer tussen de spelers zelf beweegt, met
dien verstande nog wel dat het stuk alleen maar zou kunnen gespeeld worden als een
dergelijke toeschouwer door het spel blijft wandelen: 'Le sujet s'insère dans le
spectacle, schrijft De Waelhens, et l'organise en même temps que celui-ci le
circonvient et lui propose un pacte' (p. 222). Zo onderscheidt zich de mens van het
dier als een werkelijke wereld-bewoner: de wereld is de fundamentele eenheid waaruit
al zijn uitwendige ervaringen in een onderlinge verbondenheid verschijnen, en die
correlatief bestaat met het feit van het lichaam als de feitelijke eenheid der
waarnemingsvermogens. En wat hier van de wereld gezegd wordt kan, maar op eigen
wijze dan, ook gezegd worden van elk ding in die wereld, omdat elk ding in zijn
centrale vervlochtenheid met de achtergrond en omgeving van andere dingen, weer
als een wereld vormt
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op zich binnen het omvangend wereld-geheel. Ook de originele zin van de dingen
die door het subject wordt waargenomen openbaart zich enkel binnen de co-existentie
van de lichamelijke mens met de werkelijkheid, waarin deze zijn bestaan uitoefent.
Als het onderzoek van Merleau-Ponty zich tot nog toe tot het waarnemingniveau
beperkte, dan wordt het na heel deze beschrijving der natuurlijke experiëntie boven
dit niveau uitgedreven door de vraag welke nu tenslotte de ontologische eigenschappen
zijn die dit beschreven bewustzijn bezitten moet om te kunnen zijn wat het is. Het
antwoord op deze vraag ligt hierin, dat de perceptie zich prolongeert in een reflexief
bewustzijn. De Waelhens behandelt dit bewustzijn onder de drie aspecten van het
cogito, de temporaliteit en de vrijheid, zoals ze door Merleau-Ponty beschreven
worden in de drie laatste hoofdstukken van zijn Phénoménologie de la perception.
Het zijn de drie aspecten die men eveneens bij Heidegger en Sartre terugvindt en die
men hier eens te meer, met de nodige verschillen in opvatting, ontmoet. Zij
convergeren trouwens naar eenzelfde eenheid: de vraag van het transcendente of,
wat hetzelfde is, de vraag van de verhouding van phenomenologie en metaphysiek.
De Waelhens betoogt hoe de oplossing van Merleau-Ponty, hoezeer ze ook, vergeleken
met die van Sartre genuanceerder moge wezen, uiteindelijk toch beslist
onaanvaardbaar is. Merleau-Ponty blijft tenslotte de gevangene der perceptie: 'Le
monde est tout au dedans et je suis tout hors de moi'. Elk transcenderen der perceptie
wordt teruggebogen binnen die perceptie zelf. Het loopt dan ook op een contradictie
uit, wanneer Merleau-Ponty de mogelijkheid om een phenomenologie te schrijven
van de waarneming verzoenen wil met de bewering dat men deze waarneming nooit
ontstijgen kan.
Merleau-Ponty stelt zichzelf voor een vals dilemma wanneer hij zegt: ófwel is het
absolute buiten ons en dan is ons geen enkele mogelijkheid gegeven om het te
affirmeren; ófwel is het in ons en dan zijn wij het absolute zelf. Het tertium van dit
dilemma is reeds lang gevonden door al degenen die, zonder nochtans enig verwijt
van empirisme of rationalisme te verdienen, het wezen van de mens hebben begrepen
als een persoonlijke en participerende verhouding en referentie tot het transcendente
en absolute wezen. Trouwens: 'Invoquer cette référence, schrijft De Waelhens, ne
prive aucunement le monde de son relief, mais, au contraire, accorde à ce relief une
dimension nouvelle. N'est-ce pas justement dans un monde entièrement abandonné
à nous, où tout serait absolument mesuré par ce que nous érigeons en mesure, que
tout serait aussi dans le fond indifférent, la vérité d'aujourd'hui étant susceptible de
devenir l'erreur de demain, ce qui lui enlève toute portée décisive' (p. 395). Dat de
onoverwonnen ambiguïteit van Merleau-Ponty's philosophie ook zijn opvatting
omtrent geschiedenis, godsdienstigheid, cultuur en gemeenschap grotendeels zal
viciëren laat zich verder vanzelf begrijpen.
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Astronomische kroniek
Schepping zonder Schepper?
door Dr J. Stein S.J.
MUNDUS est fabula! De wereld is een sprookje. Met dit gevleugelde woord,
toegeschreven aan Descartes, begint Professor George Lemaître1) zijn voordracht
over het wereld-atoom. De wereld is een mooie geschiedenis, die iedere generatie
tracht te verbeteren. Vanaf de vortex-theorie van Descartes heeft het niet ontbroken
aan min of meer vage hypothesen om de geschiedenis van het heelal te beschrijven.
Het cosmogonisch vraagstuk, zo zegt Lemaître, is scherp gesteld sinds door de
onderzoekingen van Galilei en daarna van Newton de wetten der mechanica ontdekt
zijn. Het bestaan dier wetten heeft in zekere mate de willekeur opgeheven, die in de
cosmogonische opvattingen had geheerst. Uit mechanisch oogpunt is de evolutie van
een materieel stelsel volkomen bepaald en kan berekend worden, als men de
begintoestand kent; en het doel der cosmogonie is, een zodanige begintoestand uit
te vorsen, dat het bestaande heelal zich daaruit kon ontwikkelen volgens bekende
wetten. Ongetwijfeld kan men zich afvragen, of die wetten, die hier en thans geldig
zijn, ook nog toepasselijk zijn voor het verre verleden. En daarom, zo zegt Lemaître
verder, kan het cosmologische vraagstuk aangepakt worden in de meest verschillende
geestesgesteldheid. Zij, die geneigd zijn enkel aan te nemen, wat absoluut zeker is,
doen beter er van af te zien. Het cosmogonisch probleem stelt uiteraard bloot aan
het gevaar van tijdverlies of dwaling.
De veronderstelling, dat de thans in het heelal bestaande physische wetten ook in
het verre verleden geldig waren, wordt als ongegrond terzijde gesteld door de
astronomen Bondi en Gold2). De waarnemingen der laatste tijden leren ons, zo zeggen
zij, dat het heelal zich uitdijt. Daaruit volgt, dat de gemiddelde dichtheid in het
verleden veel groter was dan thans. Willen wij dus iets vaststellen omtrent het gedrag
van zulk een dichter heelal en de weg waarlangs het verondersteld wordt, de
tegenwoordige toestand te hebben bereikt, dan moeten wij de physische wetten en
constanten kennen, die voor een zoveel dichter heelal geldig waren. Maar daarvoor
ontbreken ons de gegevens. Gewoonlijk neemt men aan, dat de physische wetten,
die men als intrinsiek aan de materie heeft opgevat, omdat zij onafhankelijk zijn van
een wijziging in de omstandigheden die wij in het laboratorium kunnen
teweegbrengen, feitelijk aan geen verandering onderhevig zijn.
Zulk een opvatting mag intellectueel zeer aanlokkelijk zijn: zij schrijft

1) Georges Lamaître. L'hypothèse de l'atome primitif. Pont. Ac. Sc. Acta XII. no. 6. 1948.
2) H. Bondi and T. Gold. The Steady State Theory of the Expanding Universe. Monthly Notices
Royal Astr. Soc. 108. no. 3 1948.
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aan de physische wetten volkomen standvastigheid toe, terwijl de actuele toestand
van het heelal beschouwd wordt als een stadium in de evolutie ingevolge dier wetten.
Dat kan men echter niet verantwoorden, en daarmee vervallen al de bestaande
hypothesen over het worden en vergaan van het heelal als volkomen onbetrouwbaar
en ongegrond. Op slot van rekening blijft er dan niets anders over, dan af te zien van
het vraagstuk of een middel te verzinnen, waardoor de bestaande toestand vastgelegd
wordt en de dichtheid van het heelal, ondanks de uitdijing, constant wordt gehouden.
En het enige middel zou zijn een hypothetische, gestadige schepping van nieuwe
materie, waardoor de ontstaande leegte weer wordt aangevuld.
Het idee van een aanhoudende schepping van nieuwe materie is niet geheel nieuw.
Reeds een kwart eeuw geleden sprak Jeans3) de mogelijkheid uit, dat de centra van
de spiraalnevels een soort van singuliere punten zijn, waar, vanuit een onbekende
afmeting der ruimte, materie binnenstroomt, zodat zij voor een bewoner van ons
sterrenstelsel de indruk maken van punten, waar materie voortdurend wordt gecreëerd.
Het is moeilijk, maar niet onmogelijk, zegt Jeans, aan te nemen, dat aldus materie
gestadig ontstaat in een proces van schepping of mogelijkerwijze van herschepping
uit verstrooide straling. Maar zo voegt hij er bij, de jongste ontwikkeling der
astrophysica biedt weinig steun voor deze bijzondere vorm van creatie. Ook Dirac4)
wees op het belang van een voortdurende schepping voor het cosmologisch vraagstuk.
P. Jordan5) neemt aan, dat het heelal zijn evolutie is begonnen van uit een
puntvormige toestand zonder ruimte en materie, om zich daarna met grote snelheid
uit te zetten. De straal der wereld zou zich ook nu nog met lichtsnelheid uitzetten,
en met die uitzetting zou een gestadige toename der wereldmassa gepaard gaan door
de spontane vorming van nieuwe sterren, niet door samenballing van reeds bestaande
materie, maar door pakketten van neutronen, die vanzelf in de cosmos binnenkomen,
en met explosieve uitzetting als supernovae te voorschijn komen. Zo zou dus de
gehele wereld geleidelijk uit niets ontstaan. Weizsäcker6) deelt niet het idee van
Jordan, maar meent toch, dat dit in zijn grote trekken niet wederlegbaar is.
Met de aanname van een gestadige schepping menen Bondi en Gold het bestaan
van een stabiel heelal in voortdurende vernieuwing te hebben verzekerd. Zij beweren
niet, dat het beginsel noodzakelijk waar is, maar menen toch, dat de redenen, om
althans de mogelijkheid van zulk een heelal te postuleren zeer bindend zijn, omdat
zo alleen een grondslag is geboden voor de standvastigheid der physische wetten.
Zonder dat postulaat zou onze wetenschap, die alleen voor het heden geldt,
onbruikbaar zijn voor een extrapolatie in het verleden en in de toekomst, en de keuze
der mogelijke variaties in de physische wetten zou zó willekeurig zijn, dat de
cosmogonie zou ophouden een weten-

3)
4)
5)
6)

J.H. Jeans. Astronomy and Cosmogony. 1928. pg. 352.
P.A.M. Dirac. Nature 139. 323 1937.
P. Jordan. Die Herkunft der Sterne. Cfr. H. Vogt. Kosmos und Gott. pg. 114-5.
C.F. von Weizsäcker. Die Geschichte der Natur. Zwölf Vorlesungen. 1948 pg. 70.
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schap te zijn. In waarheid kan de hypothese der gestadige schepping niet door de
waarneming gecontroleerd worden. Volgens de schrijvers7) bedraagt namelijk de
gevorderde hoeveelheid materie slechts één nieuw waterstof-atoom per kubieke meter
in 300.000 jaren!
De luidruchtigste propagandist voor de 'nieuwe cosmogonie' is Frederik Hoyle,
lector in de wiskunde aan de universiteit van Cambridge (Eng.). Op verzoek van de
B.B.C. (British Broadcasting Corporation) hield hij een reeks van voordrachten voor
de 300.000 luisteraars van de Engelse radio. Het succes was overweldigend: van het
boekje The Nature of the Universe8), waarin de voordrachten zijn samengebundeld,
werden in minder dan geen tijd 60.000 exemplaren verkocht. Propaganda maken
voor het denkbeeld der gestadige schepping was het uiteindelijk doel des schrijvers.
Hoyle schildert de sombere toekomst van het waarneembare heelal, zoals die te
verwachten ware, indien de oudere cosmogonieën waarheid zouden bevatten. Ten
gevolge der uitdijing zouden de sterrestelsels zich met toenemende snelheid van ons
verwijderen, totdat zij met de snelheid des lichts, op ongeveer 2000 millioen lichtjaren
afstand, de grens van het waarneembare heelal hebben bereikt, om daarna voor goed
onzichtbaar te worden. De wereld zou aldus eindigen in een ledig heelal, in een
lugubere toestand van een warmtedood zonder licht en leven. Daarentegen zal, met
de gestadige schepping, het verlies aan sterrestelsels tengevolge der uitdijing worden
vergoed door het ontstaan van nieuwe sterrestelsels uit de nieuw geschapen materie,
en zo zal het heelal in een steeds vernieuwd leven nooit eindigen: een leven zonder
begin en einde, zonder grens in tijd en ruimte.
'Maar', zo zegt Hoyle9), 'soms vraagt men: waar komt die geschapen materie
eigenlijk vandaan? Wel, doodeenvoudig, zij komt nergens vandaan. Op zeker ogenblik
bestaan de verschillende atomen, waaruit de materie is samengesteld niet, en een
ogenblik later bestaan zij wél. Dat kan een mal idee lijken, en ik geef toe, dat het zo
is; maar in de wetenschap komt het er niet op aan, hoe mal een idee mag lijken, als
het maar bruikbaar is, d.w.z. als het nauwkeurig kan worden geformuleerd en zijn
gevolgen niet in strijd komen met de waarneming. Zonderling blijft het gehele idee
van schepping. In de oudere theorieën wordt verondersteld, dat al de materie van het
heelal op eenzelfde ogenblik verschenen is, waarbij het gehele scheppings-proces
de vorm aanneemt van één geweldige knal. Mij komt die idee in veel hoger mate
zonderling voor, dan de gestadige schepping'.
Met verbazing vraagt men zich af: bedoelt de schrijver met die zogenaamde
schepping een soort van generatio spontanea uit het niet, m.a.w. een 'schepping'
zonder Schepper? Die idee is niet enkel zonderling, zij is eenvoudig ongerijmd! En
toch schijnt dit de bedoeling van de schrijver te zijn. Immers, zo zegt hij, 'de idee
der continuele schepping wordt des te meer aantrekkelijk, wanneer men ze beschouwt
in verband

7) Bondi and Gold. l.c. pg. 266.
8) Fred Hoyle. The Nature of the Universe. 1950.
9) l.c. pg. 105.
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met 'aesthetische' bezwaren tegen de schepping van het heelal in het verre verleden.
Want het is strijdig met de geest van wetenschappelijk onderzoek, waarneembare
effecten te beschouwen als voortkomend uit oorzaken, die de wetenschap niet kent,
en dat is het, wat in beginsel de schepping in het verleden in zich sluit'10). Gods
schepping van het heelal in den beginne des tijds is dus voor de wetenschap
onaannemelijk, wegens aesthetische gronden!
Hoyle vraagt zich af, of er nog nieuwe verbazingwekkende cosmologieën, na de
zijne in de toekomst te verwachten zijn. Hij twijfelt er aan. Wel verwacht hij een
gewichtige vervolmaking van de theorie der expansie, maar hij gelooft, dat de
gestadige schepping een voorname rol zal spelen in de toekomstige theorieën,
bijzonder met betrekking tot de atoomphysica. Overigens denkt hij, dat de cosmogonie
der toekomst in grote trekken zal overeenstemmen met het door hem geschetste
ontwerp. Dat mag aanmatigend klinken, zegt hij, maar men neme in aanmerking, dat
men zelfs met een volmaakte kijker niet tweemaal verder kan doordringen in de
ruimte, dan met de reuzenspiegel van Palomar, zodat er voor de toekomst geen nieuwe
terreinen te ontginnen blijven, een feit van niet geringe betekenis voor de nieuwe
cosmogonie.
Wij hebben gezegd, dat de voordrachten van Hoyle bij het grote publiek zeer in
de smaak zijn gevallen. Minder luid was het applaus der vakgenoten: meer critiek
dan bijval. In een bespreking van Hoyle's The Nature of the Universe, uit zich M.W.
Ovenden11), secretaris der British Astronomical Association, aldus:
'Een schrijver van populair-wetenschappelijke werken dient zich bewust te zijn
van zijn verantwoordelijkheid om een hoogst mogelijke evenwichtige uiteenzetting
van zijn onderwerp te geven. In geen opzicht kan van Hoyle gezegd worden, dat hij
zich aan die verantwoordelijkheid heeft gehouden. De bladzijden van zijn boek
wemelen van verslagen over zijn eigen theorieën, zoals omtrent de uiterst hoge
verhouding van waterstof in de samenstelling der sterren, de aanwas der sterren door
interstellaire materie en de invloed daarvan op hun constitutie en ontwikkeling, de
theorie van de oorsprong van het zonnestelsel en de gestadige schepping, om slechts
enkele voorbeelden te noemen. Al die theorieën worden besproken, niet alleen alsof
zij algemeen aangenomen waren (wat zij stellig niet zijn), maar ook als vaststaand
(wat zij bij de tegenwoordige stand der waarneming niet kunnen zijn) en er ontbreekt
elke aanduiding, dat er ook andere plausibele theorieën zijn. Het gehele complex van
zijn theoretische beschouwingen rust op betrekkelijk weinige, zwak gefundeerde
waarnemingsfeiten. Tekenen van zelfgenoegzaamheid zijn in overvloede aanwezig,
en deze brengt de schrijver ertoe te voorspellen, dat in de toekomst geen grotere
revolutie in onze cosmologische ideeën zal plaats hebben. The Nature of the Universe
kan worden aanbevolen als pikante lectuur, mits gelezen met critisch oog'.

10) F. Hoyle. A New Model for the Expanding Universe. M.N.R.A.S. 108. no. 5. 1948.
11) M.W.O. (Ovenden). The Nature of the Universe by Fred Hoyle. Journ. B.A.A. 1950. Review
pg. 203-4.
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Is een gestadige schepping - schepping in de orthodoxe zin des woords - aannemelijk?
Een dusdanige van eeuwigheid is beslist uitgesloten. Nog afgezien van tegenbetogen
van wetenschappelijke en wijsgerige aard is een feitelijke schepping van eeuwigheid
in strijd met het Geloof. Volgens het 4e Concilie van Lateranen12) moeten de woorden
der H. Schrift: 'In den beginne schiep God hemel en aarde' verstaan worden in de
zin, dat de wereld geschapen is van het begin des tijds, een uitspraak die bevestigd
werd door het Vaticaans Concilie13) en ook vermeld in de encycliek 'Humani Generis'.
Natuurlijk staat het een katholiek geleerde vrij met de H. Thomas14) te houden, dat
men met de enkele rede de onmogelijkheid ener schepping van eeuwigheid niet
bewijzen kan, mits hij met dezelfde H. Leraar het feit der schepping in de tijd
aanvaarde als een geopenbaarde waarheid van het Geloof.
Maar is het aannemelijk, dat de schepping, ook na de eerste scheppingsdaad door
God gestadig wordt voortgezet? Natuurlijk moet men onderscheid maken tussen de
bewaring van het geschapene, die men in zekere zin een voortgezette schepping kan
noemen, en de daadwerkelijke en gestadige schepping van geheel nieuwe materie.
Er bestaat geen reden om deze laatste aan te nemen, en misschien kan deze moeilijk
stroken met de woorden der H. Schrift, die na vermelding dat op de zesde dag de
schepping van hemel en aarde en geheel hun tooi was volbracht, laat volgen, 'dat
God de zevende dag zegende en heiligde, omdat Hij op deze uitrustte van al het werk,
dat Hij scheppend had gewrocht'.
Kort en goed, de gestadige schepping is kant en klaar uitgedacht als een deus ex
machina, om de wereld uit een toestand van voorbijgaande aard om te toveren in een
toestand van zelf-vereeuwiging, zonder begin en einde, met terzijdestelling van de
Schepper, 'omdat het in strijd is met de geest van wetenschappelijk onderzoek,
waarneembare effecten toe te schrijven aan oorzaken, die de wetenschap niet kent'.
En het zou dus niet in strijd zijn met die geest, een gestadige schepping zonder
Schepper aan te nemen? Mundus est fabula - maar zo iets is eenvoudig idioot.
***
In de verschillende cosmogonische proeven speelt de uitdijing van het heelal,
beschouwd als een bewezen feit, een hoofdrol. Maar de astronoom Edwin Hubble15),
onbetwiste autoriteit in deze materie, maakt zijn voorbehoud omtrent de werkelijkheid
van die uitdijing. Zoals bekend, wordt deze afgeleid, volgens het beginsel van Doppler,
uit de verschuiving der lijnen naar rood in de spectra der stetrenevels beantwoordend
aan een snelheid van verwijdering, ongeveer evenredig aan de afstand der sterrenevels
van de aarde. Men heeft gepoogd om

12) Cfr. Denzinger no. 428.
13) Cfr. Denzinger no. 1783.
14) 'Mundus non semper fuisse sola fide tenetur, et demonstrative probari non potest'. S. Th. Qu.
XLVI, art. 2, c.
15) Edwin Hubble. The 200-inch Hale-Telescope and some Problemy it may solve. From the
Smithsonian Report for 1949 pg. 184-5.
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met de 100-duims-kijker van Mount Wilson die betrekking nog nauwkeuriger vast
te leggen, en men is daarbij tot resultaten gekomen, die, indien ze met de reuzenspiegel
van Palomar bevestigd worden, het vermoeden wettigen, dat de rood-verschuiving
niet te wijten zou zijn aan een snel uitdijend heelal, maar aan een tot nog toe onbekend
natuurlijk beginsel. Dientengevolge, zo zegt Hubble, zouden vele der thans gangbare
beschouwingen over de bouw van het heelal herzien moeten worden, tegelijk met
de moderne cosmogonieën, die op de uitdijing gebaseerd zijn. Intussen ware het
raadzaam voorlopig de uitdenking van nieuwe cosmogonieën te staken, totdat met
de reuzenkijker de beslissende gegevens zijn verkregen.
***
In de laatste paragrafen geeft Hoyle enige persoonlijke ideeën ten beste omtrent
de plaats van de mens in het heelal. Hij vraagt zich af: waarom is het heelal zoals
het is en niet anders? Waarom is het er eigenlijk? Wel is waar hebben wij tot nog
toe geen vingerwijzing ter beantwoording van dergelijke vragen, en mogelijkerwijze
hebben de materialisten gelijk, die beweren, dat zulke vragen geen zin hebben. Maar,
zo zegt hij, tweeduizend jaar geleden zou het geheel onmogelijk geweest zijn de
natuur van het heelal zó te onderzoeken, als ik het u beschreven heb in deze
voordrachten. En ik durf verklaren, dat gij zelf niet zo heel lang geleden zoudt hebben
gezegd, dat het onmogelijk was iets naders te weten te komen omtrent de wijze
waarop het heelal geschapen is!
De godsdienst is voor hem niet meer dan 'een blinde poging om te ontsnappen aan
de waarlijk schrikkelijke situatie, waarin wij ons bevinden. Wij bevinden ons hier
in een volkomen fantastisch heelal, zonder te weten of ons bestaan een werkelijke
betekenis heeft. Geen wonder dan ook, dat vele mensen de behoefte gevoelen aan
een of ander geloof, dat hun een gevoel van zekerheid geeft, en dat zij zich boos
maken op mensen, die, zoals ik, zeggen, dat die zekerheid een begoocheling is'.
Tot nader toelichting wil hij ons wel vertellen, wat hij denkt omtrent de meest
ondoorgrondelijke vraag: zal onze geest blijven bestaan na de dood? 'Indien dat 'iets',
zo zegt hij, wat wij geest noemen, overleeft, dan moet dat 'iets' physisch kunnen
worden ontdekt. Zowel de moderne physiologie als de godsdienst schijnen het over
dit punt eens te zijn. Tegen het einde van Händel's Messiah staan woorden, die
ongeveer aldus luiden: Ofschoon ik sterf, zal ik God zien in mijn vlees!16). Let wel
op de woorden: in mijn vlees! In elk geval zou overleving zinloos en ondenkbaar
zijn zonder enige tussenwerking met de physische wereld'.
En dan eindigt hij met een weinig meer in het bijzonder het geloof der christenen
te bespreken, zoals hij zelf dat ziet. In hun angst om de uitspraak te vermijden, dat
met de dood ons bestaan ten volle afloopt, suggereren zij iets, wat voor hem een even
afschuwelijk alternatief is. Als hij mocht beslissen, hoe lang hij te leven had met zijn
tegenwoor-

16) 'In mijn vlees zal ik mijn God zien'. Woorden, niet van Händel, maar van den hl. Man Job.
XIX. 27.
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dige physisch en geestelijk hebben en houden, dan zou hij zich heel wat langer dan
70 jaren toewensen. Maar hij twijfelt of het wijs zou zijn, tot meer dan 300 jaren te
besluiten. Hij is zich bewust van zijn bekrompenheid, en hij denkt dat 300 jaren lang
genoeg zijn, om het daarmee uit te houden. Wat de christenen hem echter bieden is
een eeuwigheid van bedrogen verwachting. Het treft hem als zeer zonderling, dat de
christenen zo luttel weinig te zeggen hebben omtrent de wijze, waarop zij de
eeuwigheid denken door te brengen....
Zo raaskalt de man in zijn pyramidale onwetendheid omtrent de meest elementaire
begrippen van de christelijke godsdienst.
***
Een welkom contrast met die rauwe exhibitie van materialisme biedt ons de bekende
astrophysicus H. Vogt17) in zijn boekje: Kosmos und Gott. Na een uitmuntende
uiteenzetting van de bouw van het heelal, besluit hij met een kort hoofdstuk, getiteld:
'Onze wetenschap van de Cosmos is niet in tegenspraak met het geloof in God, maar
leidt integendeel daartoe'. Wij kunnen niet beter doen, dan tot besluit enkele zinnen
aan te halen.
'Wij hebben zoëven een reeks van feiten leren kennen, waaruit volgt, dat de
tegenwoordige toestand van het heelal niet van eeuwige duur is, dat deze veeleer een
momentaan beeld is van een cosmisch proces, dat zijn karakter van ontwikkeling
niet kan miskennen, en dat ook niet zonder begin was. Wij weten heden, dat noch
de sterren, noch de sterrestelsels, noch de Cosmos in zijn geheel van eeuwigheid
zijn. De een tijd lang verbreide opvatting, van een eeuwige cosmische kringloop,
volgens welke al het cosmisch gebeuren in eeuwige wisseling zou rondgaan en de
gemiddelde toestand van ons heelal van eeuwige duur zou zijn, is niet te handhaven,
want er was een tijdstip, waarschijnlijk slechts weinige milliarden van jaren geleden,
vóór hetwelk iedere vraag naar het voorheen van onze wereld physisch zinloos is.
Op dat ogenblik ligt voor ons de bron van de stroom des tijds, daar ligt de aanvang
van ons heelal. Op dat tijdstip heeft onze Cosmos door een scheppende act het aanzijn
gekregen.... De wereld kan niet uit zich zelf zijn, zij vordert een oorsprong, die geen
oorsprong heeft. Zij wijst boven zich zelve heen naar het transcendente, naar 'n
bovenwereldlijke oergrond, naar een hogere, bovennatuurlijke macht, wier wezen
wij met de natuurwetenschap nooit zullen kunnen doorgronden. De band tussen deze
bovennatuurlijke macht en de mens wordt bepaald door de godsdienst, en het
wezenlijk kenmerk van een godsdienstig mens is daarom, dat hij in een almachtige
God gelooft, als de oorsprong en behouder der wereld.... Nog slechts weinige jaren
voordat hij zijn zo rijk gevuld vorsersleven besloot, schreef de geniale Max Planck:...
Waarheen en hoe ver wij ook de blik wenden, nergens vinden wij een tegenspraak
tussen godsdienst en natuurwetenschap, wel echter in de beslissende punten volle
overeenstemming. Godsdienst en natuurwetenschap sluiten elkaar niet uit, zoals
velen ten dage geloven of vrezen maar zij vullen elkaar aan en veronderstellen elkaar'.

17) Heinrich Vogt. Kosmos und Gott. 1950. pg. 120.
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Naschrift
Na voleinding van dit artikel kwam den schrijver ter kennis de voordracht, gehouden
te Birmingham op 22 November 1949, door H. Dingle, Professor der geschiedenis
en wijsbegeerte der wetenschappen aan de Universiteit te Londen en voorzitter der
Royal Astronomical Society (sinds Februari). Die voordracht, getiteld: 'Modern
Theories of the Origin of the Universe' werd in 1950 door de British Association for
the Advancement of Science gepubliceerd.
Sprekend van de gestadige schepping zegt Dingle: 'In zoverre ik het inzie, is de
hypothese der gestadige schepping van materie de enige, die ons veroorlooft een
bepaalde richting aan te nemen in de cosmische processen, zonder een bijzondere
scheppingsact of iets gelijkwaardigs te veronderstellen op een willekeurig gekozen
tijdstip. Zou deze hypothese waarheid bevatten, dan kon het heelal mogelijkerwijze
van eeuwigheid bestaan hebben, terwijl het voortdurend, en als het ware doelbewust,
nieuwe materie deed ontstaan. Maar men moet wel bedenken, wat daarin ligt
opgesloten. Het ontheft ons van de noodzakelijkheid van één enkel mirakel in den
beginne te postuleren, op voorwaarde, dat wij een hele reeks van mirakelen aannemen.
Want wij moeten niet het onloochenbare feit vergeten, dat die gestadige schepping
een zuivere 'Deus ex machina' is, zonder te steunen op iets wat wij weten uit de
waarneming of uit andere bronnen van onderzoek. Het enige argument van Hoyle is
het beweerde falen van alle andere cosmogonieën. Welke hypothese van een gestadige
schepping wij ook kiezen, het gehele proces kan niet anders beschouwd worden dan
als een zuiver mirakel, zonder dat wij ook maar kunnen gissen, welke de noodzakelijke
voorwaarden zijn om het in gang te zetten of met een of ander bekend proces in
verband te brengen. De materie wordt eenvoudig verondersteld te verschijnen zonder
meer. De oude alchimisten trachtten lood in goud om te zetten met behulp van de
steen der wijzen..... Hoyle laat de materie uit het niet ontstaan, en vergeet daarbij
met de steen der wijzen ook het lood.
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Politiek Overzicht
Internationaal
TEGEN de aanvankelijke verwachtingen in nam het geschil over de Brits-Iraanse
Oliemaatschappij te Abadan een steeds meer explosief karakter aan. Op verzoek van
president Truman verklaarde de onberekenbare Perzische premier Mossadeq zich
bereid besprekingen te voeren met een Britse delegatie. Na aankomst te Teheran
werd de delegatie, waarvan Johnson de leider was, verrast met de mededeling, dat
de besprekingen eerst zouden beginnen, nadat het onderwerp der besprekingen
geëlimineerd was. Haar werd de eis gesteld, dat de maatschappij 75% van alle
inkomsten van de verkoop van olie sedert 20 Maart, de dag waarop de nationalisatie
werd afgekondigd, aan de Perzische regering zou afstaan. Dit zou betekenen, dat de
contractbreuk door de invoering der nationalisatie begaan, stilzwijgend erkend werd.
Op deze basis weigerde Jackson te onderhandelen. Daarentegen bood hij aan,
onmiddellijk 10 millioen pond st. beschikbaar te stellen en maandelijks, te rekenen
van af Juli, 3 millioen pond te betalen tot een overeenstemming zou zijn bereikt, mits
intussen de werkzaamheden niet belemmerd werden. Dit compromis werd bruusk
van de hand gewezen en de delegatie keerde onverrichterzake huiswaarts. Het
Perzische parlement, zowel de Tweede Kamer als de Senaat, stelde zich met overgrote
meerderheid achter Mossadeq. In het Engelse parlement verzekerde de minister van
buitenlandse zaken, Morrison, dat de regering zeker niet voor ontruiming van de
olievelden zal zorgen. Het is haar wens, dat de ruim 2000 ambtenaren en technici
daar blijven. Dit is ook de wens van Teheran, waar tevens een anti-sabotage-wet is
voorgesteld tegen hen, die 'met kwade bedoelingen' zouden vertrekken. De algemene
leider der Oliemaatschappij, Eric Drake, is voorlopig naar Basra in Irak vertrokken
en de vrouwen en kinderen der ambtenaren zijn geëvacueerd. Om op alle
mogelijkheden voorzien te zijn, staan Britse troepen bij Suez en op Cyprus paraat
en is de Britse kruiser 'Mauritius' naar Abadan gestuurd. Om het uiterste te voorkomen,
heeft Morrison het geschil voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof te Den
Haag, welks competentie in dezen door Iran ontkend wordt.
India heeft de Perzische regering tot matiging aangespoord. Mossadeq stelde
Truman gerust met de verzekering, dat de oliestroom naar het Westen niet zal
onderbroken worden. Ook de anti-sabotage-wet zal worden ingetrokken. Naar alle
schijn zal de Britse regering de nationalisatie erkennen, haar beambten aan de
oliemaatschappij laten doorwerken en zal de 'Navy' zich kalm terugtrekken, zodra
het levensgevaar voor de Engelsen in Iran geweken is. De Britse leeuw is krachteloos
en zachtmoedig geworden!
In het begin van Juni werd het front in Korea verrast door een kortstondig bezoek
van Marshall, de Amerikaanse minister van defensie. Hij sprak ten stelligste de
geruchten tegen, dat hij gekomen was om over vrede te spreken. Zijn enig doel was
geweest om contact te
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nemen met de leiders en bizonderheden omtrent de sterkte en het rouleren der
eenheden te bespreken. Enkele dagen later werd het gewichtige gebied van de driehoek
Tsjorwon-Koemhwa-Pjonggang genomen. Daarna heerste er betrekkelijke rust en
Marshall deed een beroep op medewerking van de vele leden der V.N., die zich
totdusver onthouden hebben. Op de vooravond van de dag, (24 Juni), waarop een
jaar geleden de Koreaanse oorlog uitbrak, hield Jacob Malik, leider van de
Sovjet-delegatie ter V.N. een radiotoespraak, waarin hij voorstelde, dat de
oorlogvoerenden in Korea een conferentie zouden beleggen, waarop het staken van
het vuren en een wapenstilstand bij de 38ste breedtegraad konden worden besproken.
'Het Sovjetvolk', verklaarde hij verder, 'was van oordeel, dat het meest acute probleem
van het ogenblik kon worden opgelost, mits de oprechte wens bestond een einde te
maken aan de bloedige strijd'. Deze schone woorden werden aanvankelijk met
gewettigd wantrouwen ontvangen. 'Gezien het falen van vroegere pogingen zou een
ongerechtvaardigd optimisme niet raadzaam zijn', zei Morrison. En in de V. St. vroeg
men zich af of de redevoering van Malik, gekruid met heftige aanvallen op Amerika,
wel meer dan propaganda betekende? Trygve Lie wilde echter geen kans onbenut
laten en onderbrak zijn vacantie in Noorwegen. Om meer houvast te krijgen omtrent
wat Malik bedoelde, ging de Perzische voorzitter van de V.N. op zoek naar Malik,
die na zijn speech te hebben afgestoken, ineens onvindbaar was. Zo hij niet op vacantie
was gegaan, dan was hij plotseling ongesteld geworden. In ieder geval het kastje was
dicht. Het State Department heeft daarop zijn gezant te Moskou, Alan Kirk, ter
informatie naar Gromyko, plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken,
gezonden. Hij kreeg ten antwoord, dat de boodschap van Malik voor zich zelf sprak,
dat onder de 'oorlogvoerenden' niet het communistisch China begrepen was omdat
de Chinese troepen in Korea slechts 'vrijwilligers' waren. Deze 'vrijwilligers' hebben
zich intussen al voor twee derde naar Mandsjoerije teruggetrokken, een bewijs, dat
Peking het met het Russisch voorstel eens is. Hetzelfde kan niet gezegd worden van
de president van Zuid-Korea, Syingman Rhee. Hij vindt het handhaven van de 38ste
breedtegraad geen oplossing, want aldus blijft de mogelijkheid tot een nieuwe agressie
bestaan. Acheson daarentegen, die breder moet zien en rekening wil houden met de
kans dat de Chinezen zich elders, in Indo-China, Birma of andere gebieden zouden
willen concentreren, beschouwde dit gevaar als minder groot dan het voortzetten van
een strijd in Korea 'die steeds feller wordt en die zich misschien binnenkort zou
kunnen uitbreiden'. De zestien landen, die troepen in Korea hebben, zijn bereid deel
te nemen aan een actie die beoogt een oprechte en blijvende vrede in Korea te
bewerkstelligen.
Na 74 zittingen in het Rose Paleis te Parijs is de Conferentie der plaatsvervangende
ministers zonder enig resultaat beëindigd. Gromyko wilde met alle geweld het
Atlantisch Pact op de agenda plaatsen, waartoe de westerse mogendheden zich niet
wilden lenen. Zij gaven Moskou de keuze tussen drie agenda's, zij stelden een
conferentie der ministers zelf te Washington op 23 Juli voor, waar niets de Russische
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minister zou beletten te spreken over wat, naar zijn mening, oorzaken zijn van de
internationale spanning, dus ook over het Atlantisch Pact. Het mocht alles niet baten:
de plaatsvervangers moesten dit Pact uitdrukkelijk op de agenda plaatsen. Na vier
uur vergaderd te hebben, verklaarde (21 Juni) de Britse gedelegeerde Davies, dat het
geen zin had de bijeenkomsten verder voort te zetten. De enige kans voor het
voortzetten van besprekingen is nog via de normale kanalen, indien althans het
Kremlin daar nog prijs op stelt.
In de satellietstaat Hongarije is de strijd tegen de Katholieke Kerk opnieuw
opgelaaid. Het schand-proces tegen Kardinaal Mindszenty heeft een herhaling
gevonden tegen zijn opvolger Mgr Grösz, aartsbisschop van Kalocsa. Dezelfde
beschuldigingen van samenzwering, in vereniging met 'het imperialisme', dezelfde
rechters, dezelfde procedure, dezelfde bekentenissen en verontschuldigingen aan de
slachtoffers op duivelse wijze ontwrongen, dezelfde eis van de 'zwaarste' straf,
goedgunstig verzacht in 15 jaar gevangenisstraf! Tevens werden kerken, kloosters
en kerkelijke bezittingen zonder vorm van proces in beslag genomen. Zij, die het
wantrouwen der heersers van de Volksrepubliek hebben opgewekt, worden uit de
steden verjaagd en het platteland opgedreven, zonder bezit en zonder toekomst. En
het jammerlijke is, dat het wereldgeweten dit machteloos en in vele gevallen zelfs
met onverschilligheid aanziet als gepantserd tegen medelijden en protest.
17 Juni hadden de verkiezingen voor de Franse Assemblée plaats. Niettegenstaande
het nieuwe kiesstelsel, dat er op berekend was, zowel de Gaullisten als de
communisten terug te dringen, heeft de Troisième Force geen winst van betekenis
behaald. Wel hebben de communisten 74 zetels verloren, maar met hun bijna vijf
millioen stemmen en hun 99 zetels, vormen zij een destructieve macht, waarop het
toezicht niet verflauwen mag. De Rassemblement Populaire Française (R.P.F.) is
met haar 118 zetels de sterkste partij, die de verantwoordelijkheid vraagt voor het
vormen van een regering en bereid is 'samen te werken met allen, die ons willen
steunen'. Gelijk alle programs is ook dat van de Gaulle aanlokkelijk: overeenstemming
met Duitsland, versteviging van het Atlantisch Pact, ambtenaren, die in dienst van
een vreemde mogendheid zijn, moeten ontslagen worden, medezeggingsschap der
arbeiders in de bedrijven. Maar de vakverenigingen mogen niet als politieke
organisaties optreden. Niettemin zal de Troisième Force, onder Pleven of Queuille
haar zwak bestuur trachten voort te zetten!
Naar aanleiding van een geschil in de coalitie-regering van Costello is in de
Republiek Ierland de Landdag, de Dail Eireann, ontbonden. De verdeeldheid vond
haar oorsprong in het wetsvoorstel van de minister van gezondheid, dr Browne,
waarbij de zorg voor kraamvrouwen en zuigelingen, tegen de katholieke sociale leer
in, aan de staat werd getrokken. Een krachtig protest der Ierse bisschoppen bracht
een crisis in het ministerie te weeg, die slechts, naar de mening van Costello, door
een beroep op de kiezers kon worden opgelost. Ofschoon de verkiezingen aan Costello
78 en aan de partij van De Valera, die in 1948 verslagen was, 69 zetels schonken
van de 149,
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gingen de Onafhankelijken naar De Valera over, die daardoor een, zij het geringe,
meerderheid verkreeg. Aldus is de bijna 70-jarige vrijheidsheld wederom aan het
bewind gekomen.

Nederland
Aan de Nederlands-Indonesische Unie schijnt een kortstondig bestaan beschoren.
Na het aftreden van het kabinet-Nasjir heeft de nieuwe regering-Sukiman meegedeeld,
dat zij voornemens is de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië te herzien. Het
was immers in de korte tijd van haar werking gebleken, dat de Unie schade toebrengt
aan de Indonesische souvereiniteit, dat zij de ontwikkeling van de Indonesische
gemeenschap op elk gebied belemmert en dat zij door het Indonesische volk als een
psychologische druk wordt gevoeld. In verband hiermee dient de samenwerking
tussen Nederland en Indonesië gewijzigd te worden. Het is zelfs de vraag of Indonesië
werkelijk behoefte gevoelt aan samenwerking met de Nederlanders of niet. Er zal
derhalve zo spoedig mogelijk een conferentie belegd worden met de Nederlandse
regering, waarop de eisen voor wijzigingen in aangelegenheden, welke niet worden
beschouwd als overeenstemmend met de nieuwe situatie, zullen worden voorgebracht.
En wat Nieuw-Guinea betreft: 'De wijze, waarop West-Irian zal worden teruggebracht
in het grondgebied van de Indonesische republiek, vormt een deel van de politiek
der regering'.
Ook in Nederlandse politieke kringen bestaat geen geestdrift voor het behoud van
deze Unie. In de Tweede Kamer betoogde de heer Welter, dat dit statuut zo spoedig
mogelijk op de nationale rommelzolder moest worden opgeborgen. Het was indertijd
door minister van Maarseveen alleen maar bedacht om de schijn op te houden alsof
er met deze Unie tenminste nog iets was gered. Bij monde van de nieuwe minister
van Overzeese Gebieden, Peters, betoogde de regering, dat zij geen waarde kon
hechten aan een verbond waaraan Indonesië geen waarde toekent en daarom zal zij
een verbreking van de Unie niet tegenhouden. Voorzeker een slappe en gevaarlijke
uitlating! Omtrent Nieuw-Guinea hield de regering aan het standpunt vast, dat er
geen wijziging in de status van dit eiland zou worden gebracht zonder dat de Kamer
hierin zou worden gekend, maar dat wilde niet zeggen, dat er geen onderhandelingen
zouden kunnen worden begonnen zonder de Kamer hiervan op de hoogte te stellen.
Voorlopig blijft dus de status van Nieuw-Guinea zwevend ten nadele van bestaande
toekomstplannen.
Wat de Indonesische regering niet minder dwars zit is de gastvrijheid, hier te lande
geboden aan ongeveer 17.000 Ambonezen. Volgens een uit Indonesië teruggekeerd
ambtenaar zouden deze Ambonezen rustig en veilig in hun gebied kunnen wonen.
De bedoeling van de Nederlandse regering is, dat hun verblijf hier zo kort mogelijk
zal zijn en dat zij de terugkeer naar Ambon zo veel mogelijk moet bevorderen. Van
particuliere zijde is een comité opgericht 'Door de Eeuwen Trouw', dat o.a. zich ten
doel stelt, de terugkeer der Ambonezen, hoe
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dan ook, te bevorderen. Het dagblad 'Trouw' onthulde, dat deze stichting
samenwerking had gezocht met een Belgische spion, Sweerts en met de bekende
ex-K.N.I.L.-kapitein Westerling. Bovendien verleende zij steun aan het Bureau van
de 'Republiek der Zuid-Molukken' (R.M.S.) gevestigd in Den Haag. De leiders,
Lokollo, Walrata, Patty e.a. beschouwden zich als de regeerders van de hier
vertoevende Ambonezen en trachtten hen op te hitsen tegen de Nederlandse regering.
Deze was er, volgens hen, op uit, om hen te doen terugkeren naar Indonesië en in
het belang van het Nederlandse kapitaal te gebruiken. Wie in de kampen, waarin
vele Ambonezen zijn ondergebracht, aan hun bevelen niet gehoorzaamde, werd
bedreigd te zijner tijd vervolgd te worden. Deze illegale actie, pijnlijk voor beide
partijen, omdat het Nederlandse volk en Ambon totdusver in onderlinge sympathie
verbonden waren, is door het optreden der regering de kop ingedrukt. Het Haagse
Bureau is intussen opgeheven en vervangen door een te Rotterdam, waar dr Nikijuluw
als algemeen vertegenwoordiger der R.M.S. optreedt.
Toen enkele maanden terug de Tweede Kamer een prijsstijging van 5% aanvaardde
met 5% compensatie had tevens de regering verklaard, dat er gewaakt zou worden
tegen een onevenredige achteruitgang van het grote gezin. Daarom kwam zij,
aangespoord door de K.V.P. met het voorstel om de kinderbijslag te verhogen. Voor
het derde kind 54 cent en voor het vierde en volgende 69 cent. Van af 1 April was
deze verhoging bij wijze van voorschot reeds toegekend. Ondanks alle argumenten,
zowel van de heer de Kort als van minister Joekes, trokken alle partijen één lijn tegen
de grote gezinnen, die nu eenmaal het meest onder de katholieken gevonden worden.
Ofschoon aangetoond was, dat voor deze gezinnen de prijsstijgingen ver boven de
10% uitgingen, werd het amendement, waarbij deze toeslag voorkomen werd, met
52 tegen 28 stemmen aangenomen. Opvallend was, dat de P.v.d.A. niet alleen haar
bondgenoot, maar ook haar partijgenoot, minister Joekes, in de steek liet. Dit geval
is in vele opzichten leerzaam. Er blijkt opnieuw uit, dat de eenheid in politicis voor
de katholieken een onvermijdelijke noodzaak is.
Er is dan ook niemand onder hen, die op verbreking daarvan aanstuurt. Weliswaar
heeft in een onbewaakt ogenblik prof. Romme zich laten verleiden om prof. Duynstee
te beschuldigen van een 'innerlijke bereidheid om als scheurmaker op te treden van
de katholieke eenheid in ons land' en heeft de voorzitter van de K.A.B. de heer A.C.
de Bruijn, meer degagogisch dan logisch, gesproken over 'een terugsluipen in de
spelonken van reactie en conservatisme' en verklaard, dat de K.A.B. zich niet laat
isoleren of verguizen of in haar rechten laat beknotten, in werkelijkheid was in de
17 artikelen, door prof. Duynstee aan de politieke en sociale bedrijvigheid der K.V.P.
gewijd, hoofdzakelijk de vraag behandeld, of de belangen der andere standen wel
voldoende in het oog waren gehouden. Daarom wenste hij in de partij een
rechtervleugel. Dat hij daarbij niet alleen stond, bleek hem uit de onverwachte omvang
van de instemming met de uitgeoefende critiek, ontvangen uit de overgrote
meerderheid van alle standen, behalve de
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arbeidersstand. Dit bracht het bedenkelijke gevaar met zich dat de vleugel-theorie,
die trouwens door Romme gehaat wordt, inderdaad de arbeiders zou isoleren tegen
de bedoeling van de professor in. Hij zag derhalve van deze theorie af, te eerder,
omdat het Partijbestuur der K.V.P. bekend heeft gemaakt, dat het unaniem op het
standpunt stond, dat de K.V.P. een zo breed mogelijke samenstelling behoeft en dat
deze samenstelling in haar organen tot uitdrukking dient te komen. Vaste
advies-commissies zijn belast met de taak de belangen der verschillende standen te
onderzoeken, terwijl in beperkte kring overleg wordt gepleegd, dat door nadere
besprekingen zal gevolgd worden.
1-7-'51
K.J.D.

België
Op het ogenblik dat deze kroniek verschijnt zal België's Koning Boudewijn I heten.
Meteen zal de koningskwestie die nagenoeg heel onze politiek sedert de oorlog heeft
beheerst, definitief geregeld zijn. Op hetzelfde tijdstip waarop in 1950 de geesten zo
fel in beroering waren, zal nu de troonsafstand van Leopold III en de troonsbestijging
van zijn oudste zoon in de grootste kalmte geschieden.
Leopold III gaat heen na een laatste gebaar dat ook zijn meest verwoede
tegenstanders heeft getroffen. Vaststellend dat de twisten rond zijn persoon gestild
zijn en dat België sinds Augustus 1950 zijn normaal politiek leven heeft hervat,
besliste hij zijn definitief heengaan te vervroegen. In enkele dagen is over de
modaliteiten van de troonsafstand tussen de partijvertegenwoordigers van de C.V.P.,
van de B.S.P. en van de liberale partij overeenstemming bereikt, zodat de
troonsbestijging van Boudewijn I in nationale eendracht zal geschieden.
De omstandigheden die tot de historische dagen van 16 en 17 Juli hebben geleid,
zijn evenwel van die aard dat de troonsbestijging van de jonge erfprins, niet met die
geestdrift en die uitbundigheid zullen plaats hebben die bij dergelijke gelegenheden
gebruikelijk zijn. Te zeer werden veel gemoederen geschokt door de soms zeer
onrechtvaardige campagne die gedurende vijf jaar tegen de aftredende vorst is gevoerd
en vooral door de wijze waarop in de bewogen dagen van 30 Juli en 1 Augustus
onder de druk van de straat de beslissing is gevallen.
Maar men zal er Koning Leopold III dankbaar voor zijn, dat hij, na de pijnlijke
beslissing van toen, alles wat in zijn macht lag heeft gedaan opdat die beslissing ook
in de ogen van zijn meest hartstochtelijke verdedigers definitief zou zijn. Gedurende
heel het verlopen jaar waakte hij er schroomvallig voor geen enkel gebaar te stellen
waardoor zelfs de schijn kon worden gewekt dat op het besluit van 1 Augustus 1950
nog kon worden teruggekomen. Aldus heeft hij de taak van de regering Pholien, die
zich dezelfde gedragsregel had opgelegd, onbetwistbaar vergemakkelijkt en de eerbied
afgedwongen van zijn tegenstrevers. Andermaal heeft Leopold III het bewijs gegeven
dat ons vorstenhuis in de eerste plaats in dienst staat van de natie. Het is zeker dat
wanneer men later met nog meer objectiviteit dan dit nu mogelijk is, de afloop van
de koningstragedie zal beoordelen, men de verzoening van heden
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eerst en vooral zal toeschrijven aan het groot hart en het helder politiek inzicht van
een vorst van groot formaat. Bij dit heengaan past het ook een woord van dank te
spreken voor 's konings broeder Karel, gedurende meer dan vijf jaar Regent van
België, wiens voortreffelijk beleid en huidige bescheidenheid zullen worden
gewaardeerd.
***
Wij hebben reeds vroeger gewezen op het bedenkelijk verschijnsel van een
oppositie die zich als 't ware volledig van het Parlement desinteresseert. Hierin was
in de laatste weken weinig verandering te bespeuren. Slechts één aangelegenheid
had een politieke en emotionele inslag: een socialistisch-liberale interpellatie over
de in de nacht van 15 op 16 Maart 1946 gepleegde dynamitering van de IJzertoren
te Diksmuiden.
Deze interpellatie was een teken des tijds. Afgezien van de vele bijkomstigheden,
van de ergerlijke vitterijen van locale politieke vertegenwoordigers, waarin men door
de schuld van een gewezen liberale minister van Justitie, dhr Van Glabbeke, gedurende
uren verviel, is deze interpellatie zoveel als een politiek eerherstel geworden.
Toen in 1946 het Kruis van Heldenhulde werd opgeblazen, schreef het orgaan van
de Vlaamse Oudstrijders: 'De misdadigers die met duivelachtige boosheid de
IJzertoren tot een puinhoop hebben herschapen, hebben een gruwelijke heiligschennis
en grafschennis gepleegd. De Vlamingen voelen zich tot in 't diepste van hun ziel
getroffen door deze onnoemlijke gruweldaad, waarbij de dierbaarste herinneringen
aan het grote offer van 1914-1918 werden vernield'.
Zo had het moeten zijn, maar zo was jammer genoeg de werkelijkheid niet. De
toren werd opgeblazen in een periode van grenzeloze en tragische verwarring. Veel
Vlamingen stonden verslagen maar reageerden niet. Moeten wij er wel aan herinneren
dat de piëteitsvolle jeugdbedevaart van eerherstel van 28 April 1946 geen succes
kon worden genoemd. En is het niet eerst in Augustus 1948 dat de oude traditie van
de Bedevaarten werd voortgezet? Indien op dat ogenblik de Vlamingen 'tot in 't
diepste van hun ziel door de onnoemlijke gruweldaad' waren getroffen, zouden zij
dan niet met meer dan 100.000 in de IJzervlakte hebben gestaan, in stede van de
12.000 die aan de Bedevaart deelnamen?
Goddank komt met de dag meer een einde aan de ellendige verwarring van de
onmiddellijke na-oorlogse periode. De Vlamingen worden er zich van bewust dat
men van hun loomheid, van hun verdeeldheid, van hun bitterheid van toen misbruik
heeft gemaakt om ze tot in het dierbaarste wat ze hebben: de herinnering aan hun
doden, te treffen. En dit verklaart de politieke reactie van nu. Geen enkel van de
woordvoerders van thans heeft nagelaten bij de aanvang de woorden te zeggen die
in 1946 nagenoeg alleen door de Vlaamse oudstrijders werden gesproken. Allen
bestempelden de aanslag als een misdaad, en allen betreurden - althans met de lippen
- dat men de misdadigers niet had ontdekt. De misdadigers? Dat zijn de lieden die
in 1946 meenden een vaderlandse daad te hebben gesteld en die in alle niet-Vlaamse
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kringen wegens hun daad als patriotten werden beschouwd. En is het dan te
verwonderen dat men ze toen niet heeft ontdekt? Gaat men ernstig lieden opsporen
die in de ogen van velen het 'vaderland' hebben gediend! Ligt daarin niet zo al een
verzachtende omstandigheid dan toch een verklaring voor de tekortkomingen van
het gerecht? Is dit laatste in Vlaanderen niet altijd volslagen onbegrijpend gebleken
voor alles wat in het Vlaams gemoed omging? Hoe zoudt gij dan willen dat het
gerecht, in het geval van de IJzertoren blijk zou hebben gegeven van initiatief, terwijl
het heel goed wist daardoor ook de officiële instanties van toen, heel de zogenaamde
weerstand en de bloem van onze patriotten te zullen mishagen?
Dat is de tragedie van de IJzertoren. Vandaag, nu het Vlaams gemoed goddank
wakker wordt, schandvlekt men de onvindbare dynamiteurs van 1946 en hebben
allen een woord van afkeuring voor de rechterlijke instanties die, men drukt het zacht
uit, 'in gebreke zijn gebleven'. Men werpt hier de schuld op een enkele, in de hoop
zich aldus voor de openbare mening van eigen schuld vrij te pleiten.
Daar men de werkelijkheid niet heeft willen inzien, hadden de debatten in de
Kamer iets huichelachtigs en schijnheiligs. Maar in de grond zijn zij geweest een
hulde aan diegenen die aan de sterkte en de levenskracht van het Vlaams gemoed en
de Vlaamse wil nooit hebben getwijfeld.
A. Vanhaverbeke
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Forum
Beweging in de zielzorg
Wanneer men in de jaren na de bevrijding bij de katholieken in Duitsland kwam en
deze in hun geestelijke nieuwshonger vele vragen stelden, dan werd telkens weer dit
punt naar voren gebracht: Hoe staat het in Nederland met de verhouding priester-leek?
Nader onderzoek leerde, dat bij vele katholieke Duitse leken (en geestelijken) een
moeilijk onderdrukt anticlericalisme heerste, zodat de befaamde open brief van Ida
Friederike Görres-Coudenhove slechts in het openbaar formuleerde wat door velen
binnenskamers werd besproken.
Het antwoord op deze vraag was niet zo moeilijk, scheen het enige jaren geleden.
De verhouding tussen priester en leek, zo zeiden wij, is in Noord-Nederland met de
uitzonderingen die de regel bevestigen, goed. Door middel van de idee der K.A.
groeit men uit naar een welbegrepen autonomie van de leek op zijn gebied, waarbij
we kunnen wijzen op de verschillende organisaties die door leken worden geleid en
door priesters slechts geadviseerd. Men vindt zelfs een vereniging als het
Thijmgenootschap die tot grote tevredenheid van de leden (priesters en leken)
uitsluitend door leken wordt bestuurd.
Op deze wijze kon voor enige jaren worden geantwoord. Wanneer men echter het
oor te luisteren legt naar de vele klachten en de verschillende publicaties over dit
onderwerp beziet, die de laatste tijd verschijnen, dan komt de twijfel op, of dit nu
nog mogelijk is. Is de verhouding priester-leek in Nederland nog goed te noemen?
Juist afgaand op deze publicaties die de situatie het best formuleren, meen ik te mogen
affirmeren, dat deze verhouding nog goed bleef en goed blijven kan. Voor dit laatste
moeten echter, dunkt ons twee voor-waarden worden vervuld:
1. De kritiek 'van beneden' moge niet kritiekloos tegen zichzelf zijn, in het naar
voren brengen der bezwaren toch de proporties bewaren en vooral bezield zijn
met een diepe zin voor het mysterie der Kerk;
2. De kritiek 'van boven', van de geestelijkheid in het algemeen, moge zich niet
in de eerste plaats richten op de leken, maar vooral op zichzelf, opdat de houding
niet verstart in de overtuiging 'dat alles zo goed gaat', maar steeds blijft openstaan
voor de Geest Gods die telkens weer door Zijn Kerk de aarde wil nieuw maken.
Tussen deze extremen: kritiek zonder remmen en conservatieve starheid, schommelt
de 'Onrust in de Zielzorg' in Nederland. Wil zij werkelijk een heilige onrust zijn, wat
wij eens noemden: 'heilige ontevredenheid'1), dan zal zij in geen dezer uitersten mogen
vervallen. Wij kunnen n.a.v. enige recente publicaties over dit onderwerp het beste
onze mening verduidelijken.
Chronologisch genomen kregen wij het eerst in handen: Experimenten in de
Zielzorg, een uitgave van Actio Catholica, 'Leidinggevend orgaan voor de K.A. in
Nederland', zoals het zich aankondigt2).
Deze uitgave is ontstaan in teamwork van priesters en leken, zo zelfs, dat de
verschillende artikelen telkens door een priester en leek samen werden geschreven.
1) J. Nota S.J., Onrust in de zielzorg. Cfr. De Nieuwe Mens II (1950) 47 vlgg.
2) No. 2-3-4 van dit jaar 1951. Losse nummers f 2.75.
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zijn - komt het overeen met het bekende boek Onrust in de Zielzorg dat eigenlijk pas
goed het signaal op rood zette en de stemmen en pennen over de zielzorg sindsdien
zo in beweging bracht3). Maar Experimenten wil, blijkens de verantwoording, toch
meer een reactie zijn tegen 'Onrust'. Mgr A. Jansen en H. Divendal schrijven daarin:
'wanneer het wezen van de zielzorg in deze tijd zo zuiver mogelijk moet worden
benaderd, is het de vraag, of er geen andere, meer objectieve bronnen zijn, dan 'de
klachten van de leken....'. Al zijn de samenstellers van het boek (Onrust in de Zielzorg
nl.) geslaagd in hun pogen 'de noodzaak van een ernstige bezinning meer bewust te
maken', hun streven naar de zuivere weergave van de zielzorg in deze tijd behoeft
stellig aanvulling. Bij de samenstelling van het boek, hebben helaas niet alle
medewerkers zich uitdrukkelijk genoeg de vraag gesteld: Wat is bepalend voor de
beschouwing van de zielzorg in onze tijd, het Mysterie, of het klagen over menselijke
tekorten in de Zielzorg?' (p. 56, 57). Hiertegenover wil men dan een aanvulling geven
waarbij het experiment richtinggevend zal zijn en wel primair op de 'eerste
levensgebieden: het persoonlijk geestelijk leven, de heiliging van huwelijk en gezin,
de kerstening van het beroepsleven, de charitas in onze dagen, met erkenning van
de mogelijke waarde van het traditionele, doch vermijdend te geraken in het vaarwater
van hen, die zouden willen concluderen dat er dus eigenlijk niets behoeft te gebeuren'
(p. 62, 63).
Het zou de moeite waard zijn op verschillende van de overigens uiteenlopende
artikelen in te gaan; hier wordt menige zaak naar voren gebracht omtrent
lekenspiritualiteit, huwelijk, beroepsethos, enz. die uitvoeriger bespreking verdienen.
Wij kunnen het slechts bijzonder ter lezing en bestudering aanbevelen. Wat wij in
onze samenhang hier willen zeggen is dit: Ondanks alle waardering voor het gebodene,
hebben deze Experimenten ons toch een weinig teleurgesteld. Waarom?
Ik geloof, dat het komt door de titel die meer suggereert dan de inhoud schenkt.
Experiment, daarbij denk ik aan een poging, ja, maar ook aan risico nemen, aan
wagen, met de kans dat het gelukt of mislukt. Het is prachtig om te geloven, dat de
Kerk op de steenrots gebouwd is en door alle crises heengaat als door een groeicrisis,
zodat het 'nu' niet zo belangrijk is (p. 57), maar van de andere kant, het gaat om onze
taak 'nu' in deze heel bijzondere omwentelingstijd. In deze tijd moeten wij Gods
Geest leren verstaan, in deze tijd het Evangelie verkondigen en wel zó, dat de massa
ons verstaat. Als wij in Noord-Nederland niet gemakkelijk een nieuw experiment
aandurven met onze bedachtzame aard, laten wij dan tenminste de geslaagde
experimenten van andere landen durven overnemen. Als wij anderen aansporen veel
of dagelijks naar de H. Mis te gaan, dan moeten wij toch rekening houden met het
feit, dat de mensheid in 1951 grotendeels meer in de avond dan in de morgen leeft,
zodat de Avondmis van Frankrijk bv. en Duitsland toch ook hier geen overbodige
luxe zou zijn. Als Mgr Jansen terecht klaagt over het gemis aan verstaan van het
Huwelijk als sacrament, dan kunnen wij toch wederom iets leren van onze oosterburen
die een prachtig nieuw door Rome goedgekeurd huwelijksritueel bezitten, zoals De
Nieuwe Mens in het Aprilnummer van dit jaar dit publiceerde. Zouden wij, om nog
iets te noemen, het experiment van Zuid-Nederland in het aartsbisdom Mechelen
omtrent de regeling van huwelijk en uitvaart niet minstens met zeer bijzondere
belangstelling moeten nagaan? Is het niet jammer, dat wij zelfs het 'officiële'
experiment van de Paasnachtviering hier slechts in een gedeelte van het
3) H. Boelaars e.a., Onrust in de Zielzorg. Spectrum, Utrecht, 1950.
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land mochten meemaken? Het kan heel goed zijn, dat de schrijvers der 'experimenten'
zelf overtuigd zijn van de noodzaak van het wagen, maar wij hadden het dan ook
graag meer van hen gehoord.
Dat er gewaagd moet worden, horen we wel van dr R. Kuiters O.E.S.A. in het
eerste cahier van 'Te elfder Ure': Onze parochiestructuur een belemmering voor de
zielzorg (De Koning, Laren, 1951). Hier beantwoorden titel en inhoud volkomen aan
elkaar. De schr. wil de parochiestructuur veranderen en stelt als oplossing voor een
parochie, niet gebouwd op het territorium, maar op de natuurlijke
levensgemeenschappen der mensen. Dat kan bv. nog zijn de Jordaan, maar ook de
studenten, de handelsmensen, de kunstenaars, de schippers, de havenarbeiders, zelfs
de intellectuelen (p. 33). Of deze oplossing praktische waarde heeft, wagen wij te
betwijfelen. Sluit zij niet een nog groter isolement der standen in zich? Vergeet dr
Kuiters niet teveel, dat de moderne mens juist in verschillende gemeenschappen
leeft: werkmilieu, wijk, die elkaar meestal juist niet dekken, maar toch hun waarde
hebben? Zou een studentenparochie niet onoverzichtelijk groot worden in Amsterdam
of in vele kleine parochies moeten worden gesplitst?
Dit zijn slechts enkele vragen die zich voordoen bij dit gewaagd experiment. De
grote verdienste schijnt ons vooral, dat Kuiters hier wijst op de relatieve waarde der
parochie. Karl Rahner ging hem hierin op meesterlijke wijze vóór in zijn 'Friedliche
Erwägungen über das Pfarr-prinzip'4). Wij lezen daar over het grote goed der parochie,
maar tevens over haar betrekkelijkheid vooral in onze tijd. Anders vervalt men zo
licht in 'kirchlicher Etatismus' die het recht van de afzonderlijke mens wegorganiseert.
De derde publicatie wint het verreweg in radicaliteit en komt het dichtst bij het
eerstgenoemde extreem: de kritiek zonder remmen. De kogel door de Kerk, zo luidt
de titel. 'Een zeer ernstig woord tot alle katholieken van Nederland verzameld en
gerangschikt door Ghiele Franckens'5). Feitelijk is het een anonieme uitgave ('teneinde
te voorkomen, dat onze actie door persoonlijke argumenten... op dood spoor wordt
geleid', p. 93), stijlloos geschreven in een schreeuwerige toon, het wemelt van
drukfouten, onjuiste slordigheden (bv. op p. 101: 'Het meest gelezen boek “de
Kathedraal”....') en contradicties, is weinig diepgaand en doet wat pathologisch aan.
Het is bestemd voor de massa, aan wie het daarom door deze onbekenden bij de
K.A.B.-herdenking van Rotterdam in vele folders werd aanbevolen. Kort gezegd
komt de principiële klacht hierop neer: de structuur der Kerk moet worden gewijzigd,
zij moet worden gedemocratiseerd, de clericale machtswellust behoort te verdwijnen,
de geestelijkheid mag zich slechts met het geestelijke bemoeien, mag geen geestelijk
adviseur meer zijn, zij behoort haar geld te ontvangen van een fonds door leken
beheerd, moet militaire dienst doen en - als wij goed begrijpen - het algemene
verplichte celibaat opgeven. Positief zal zij zich speciaal toeleggen op huisbezoek,
tijdig optreden en aftreden als pastoor, zorgen voor een betere geldregeling in de
kerk, voor een betere samenwerking onderling....
Wat de verantwoording van Experimenten aan sommige schrijvers van Onrust
meende te moeten verwijten: gemis aan zin voor het Mysterie der Kerk, vinden wij
in elk geval hier zeer duidelijk voor ons. De samenstellers zelf schrijven, dat de grote
massa onmogelijk het onderscheid tussen godsdienst en bedienaar maken kan (p.
85). Dan is het toch wel evident, dat een massaverspreiding die zij
4) Zeitschrift für katholische Theol. 70 (1948) 169 vlgg.
5) Uitgave Stichting 'Het katholieke Boek'. Leidse Gracht 42, Amsterdam.
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beogen mèt de kritiek op de priester die zij willen bevorderen ook de godsdienst zelf
zal aanvallen. Het is een aanslag op het geloofsbesef van katholiek Nederland, op
de zin voor het mysterie die Goddank bij zovelen nog levend is, voortkomend uit
ongetwijfeld goede bedoelingen, maar toch vooral uit een typische menselijke
ontevredenheid. Op menselijke wijze wil men dan ook door structuurhervorming
enz. de mistoestanden verhelpen en meent dan met de vervulling dezer wensen te
komen tot een 'Nieuw Paradijs' (p. 197, 198). 'Wanneer Christus opnieuw onder de
mensen verscheen, wie is er niet overtuigd, dat het met heel dit godsdienstig verval
goeddeels zou gedaan zijn', lezen wij op blz. 187, waarbij de hele realiteit van het
Evangelie waar de Zijnen Hem niet hebben aangenomen wordt vergeten. 'Als ze niet
luisteren naar Moses en de profeten, dan zullen ze zich ook niet laten gezeggen, zelfs
al stond er iemand op uit de doden' (Lc. 16-31), heeft Christus zelf gezegd. Wie deze
woorden naïef vergeet, mistekent Zijn Kerk die Zijn Bruid is, zonder vlek of rimpel,
maar wier leden allen kinderen blijven van de eerste Adam en daarom kunnen
zondigen en zelfs als rechtvaardigen zeven maal zullen zondigen. De katholiek,
priester of leek moet deze zonde in zichzelf en anderen bestrijden, maar heel deze
strijd in de Kerk zal moeten uitgaan van het geloofsbesef, wat deze Kerk eigenlijk
is. In haar werkt Christus door Zijn H. Geest zelfs langs zondige bedienaren heen.
Het idee van het aardse Messiasrijk is een verkeerde interpretatie van sommige Joden
en de heilstaat is een marxistische leerstelling.
En toch ondanks alle kritiek die men op dit boekje kan hebben, dit neemt niet weg,
dat het ons priesters een nuttig gewetensonderzoek kan opleveren. Uit het feit, dat
'de wijze waarop' zo onjuist is, moeten wij niet concluderen, dat hier op verkeerde
wijze niet vele juiste dingen naar voren worden gebracht. Ook uit deze onjuiste
methode kunnen wij nog leren, dat wij nooit klaar zijn met ons werk, dat het goede
altijd beter kan, dat er nu in deze tijd zeer veel moet worden veranderd, waarbij
wijzelf veel moeten offeren wat ons dierbaar is, onthecht moeten zijn en openstaan
voor dat wat God in deze tijd van de Kerk in Nederland verwacht. Wij kunnen deze
bespreking niet beter besluiten dan met een citaat uit De Kogel door de Kerk waarin
de drie publicaties zich onvermoed zullen vinden: 'Als al onze priesters in dit opzicht
van een mentaliteit bezield waren als een prof. Alfrink, waarvan wij bij de aanvang
van dit voorwoord melding maakten, dan zou een boek als dit ongeschreven kunnen
blijven' (p. 21, 22). De schrijvers wisten toen blijkbaar nog niet, dat deze prof. Alfrink
in een andere functie voor de hernieuwing van de Kerk van Nederland het een en
ander zou kunnen betekenen....
J. Nota S.J.

Een boek dat juist op tijd komt1)
I
Het is wel beschamend voor de denkkracht, en meer nog voor de denkdiscipline, van
ons volk in het sociologische, dat wij in zulk een lange reeks van jaren maar niet tot
het redelijk eind-resultaat zijn kunnen komen met de organisatie van de
1) A.C.J. Rottier en Dr F.J.C.J. Nuyens, De Beambte in onderneming en maatschappij - N.V.
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
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Standen-maatschappij. De zwaarste verwijten treffen wel het niet-katholieke volksdeel,
dat eerst zeer onlangs - met de publicaties van van Heek en Kruyt tot bezinning over
dit grote
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vraagstuk kwam. De brede socialistische massa in dit volksdeel, met haar sociologie
volop 'en déconfiture', en practisch alleen maar door opportunistische 'beginselen'
geleid, is hier stellig van noodlottige invloed geweest. Ook nu zijn de reacties nog
maar spaarzaam - enkele waardevolle artikelen in de Nieuwe Rotterdamse Courant
is zo wat alles. En intussen - bij het naderen van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie in de practijk - worden brede groepen daar opgeschrikt door het
ontstellende feit, dat men sociaal volstrekt niet gereed is voor het spelen van de partij,
die voor een goede gang van zaken - zowel voor het eigen belang als voor het
algemeen belang - volstrekt noodzakelijk is.
De katholieken kunnen eerder op een te-veel dan op een te weinig in hun geestelijke
bijdragen voor het grote vraagstuk wijzen. Hier is het minder de denkkracht dan de
discipline in het denken dat ontbreekt. Iedere auteur verzint iets nieuws, waarbij de
oude fout in het katholieke denken maar blijft voortduren en men dus 'uit de duim
zuigen', 'aprioristisch construeren', voor wijsgerige bezigheid aanziet. Het voorgaan
van zulk een fel realist als Poels heeft voor al dezulken weinig gebaat; ieder verzint
iets nieuws en telkens verschijnt een nieuw licht aan de hemel. Daarbij komt het
ernstige feit van een practisch niet durven doorbijten ofschoon men het meest tastbare
misgroeien ontmoet. Men spreekt het woord 'standsorganisatie' ontelbare malen uit,
zonder het verband met de vier moderne Standen eigenlijk te durven formuleren.
Men praat over de noodzakelijke 'suprematie' van de standsorganisaties, zonder de
consequenties daarvan te durven aanraken.
Goddank, althans voor wat ons katholieken betreft maar wij weten, dat gunstige
verandering bij ons wijde gevolgen in heel Nederland heeft! - is er thans kans op een
gelukkige omkeer. Een Commissie, met groot gezag bekleed, zal weldra aan de arbeid
gaan. Haar resultaten mogen met groot vertrouwen worden afgewacht. In het licht
van de practijk der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, geleid door deze machtige
sociaal-economische hervorming, zal men stellig de enig juiste oplossing vinden,
die voor heel het volk van grote betekenis zal zijn.

II
Op een van de neteligste punten geeft het boek van Rottier en Nuyens een zeer
waardevolle bijdrage: de plaats van de beambte - als men het verwarring stichtende
woord 'hoofdarbeider' wil vermijden - in onze moderne maatschappij. Na een aantal
analyses van grote betekenis - er wordt nog op terug gekomen - volgt in par. 17 de
conclusie. Deze wordt voorafgegaan door een samenvatting van het zo nuttige,
opbouwende werk, dat vooral in drie centra: van de katholieke mijnbeambten, van
het katholiek administratief personeel en vooral van de katholieke technici is geleverd.
Het is niet te verwonderen, dat het de katholieke milieus zijn, die dit voorbereidend
werk hebben gepresteerd. Zoals de auteurs terecht verklaren: '....daar de thesis van
de onverbrekelijke samenhang van rangstanden, standsorganisaties en vakorganisaties
vooral bij katholieke sociologen gevonden wordt'.
De conclusie luidt dan: 'Wij hebben in deze studie de beambten leren kennen als
een groep met eigen karakter, die in het bedrijfsleven door het verrichten van mediale
arbeid een plaats inneemt tussen de groep van de leiding gevende en de groep van
de uitvoerende arbeid. De functie van deze groep in het bedrijfsleven is zo belangrijk
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en zo specifiek, dat zij in het systeem van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
de gelegenheid moet hebben haar stem vrij en onafhankelijk te laten horen, niet als
onderdeel van de kunstmatig tot een eenheid geforceerde 'factor arbeid', maar als
een der groepen, die voor een goede gang van
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zaken in het bedrijfsleven verantwoordelijk zijn. Op deze wijze worden niet alleen
de belangen van de beambten het best gewaarborgd, maar wordt ook de grondslag
gelegd voor een gezonde opbouw van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en
van de samenwerking in de onderneming. Wij stelden echter, dat met grote
voortvarendheid - die een wijze voorzichtigheid niet uitsluit - zal moeten worden
gestreefd naar een nieuwe omgrenzing van de beambtengroep. Het maatschappelijk
oordeel over de beambten zal zowel wat onderschatting als wat overschatting van
het beambtenwerk betreft, bewuster dan tot dusver het geval was, van het bedrijfsleven
uit moeten worden beïnvloed volgens de richtlijnen, die wij in deze studie hebben
aangegeven. Wij achten dit als onderdeel van de maatschappelijke taak van het
bedrijfsleven niet minder belangrijk dan het bevorderen van de verticale sociale
mobiliteit. Het spreekt vanzelf, dat deze beïnvloeding bij voorkeur langs
evolutionnaire en niet langs revolutionnaire weg zal moeten plaatsvinden.
'Ook in de maatschappij vormen de beambten een eigen groep als onderdeel van
de Werknemende Middenstand. Ook hier zullen zij er goed aan doen het specifieke
groepskarakter te handhaven en hun beroepsorganisaties op te bouwen in het kader
van een sterke standsorganisatie, gedachtig de oude sociologische wijsheid, dat
onnodige uniformiteit en nivellering geen versterking maar een dodelijk gevaar
betekent voor de maatschappij'.

III
Nog een enkel woord over de analyses in de eerste hoofdstukken van dit belangrijke
boek.
Het nuttigste daarbij is wel het diepgaand onderzoek naar het verschil tussen
'beambte' en 'employé'. Daarbij hebben de auteurs zich geheel losgemaakt van de
practische organisatie-oplossing, die een aantal verenigingen hebben gezocht en
gevonden, en die tot zoveel heilloos misverstand aanleiding heeft gegeven. Vooral
uit het oogpunt van de komende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is dit werk
uiterst nuttig te noemen, omdat het een einde kan maken aan zoveel ontstemming
bij de 'handarbeiders', die terecht niet toegeven, dat een machinebankwerker b.v. van
een lagere rangorde zou worden geacht dan een administratieve kracht in min of
meer machinale boekhouding. Van de andere kant kunnen deze handarbeiders en
hun organisaties onmogelijk ontkennen, dat er diepgaand verschil is tussen al die
uitvoerende arbeid en de beambten-arbeid, die door de auteurs als volgt wordt
omschreven (blz. 56):
'De werkzaamheden der beambten.... vereisen in overwegende mate inschakeling
van de verstandelijke vermogens; met andere woorden, zij liggen op het gebied van
de geestelijke arbeid. De voornaamste eigenschappen, waarover de beambten in hun
functie moeten beschikken, houden daarmede verband. De meest typerende zijn:
- een zekere mate van intellectualiteit, ontwikkeld door een adaequate opleiding
in algemene zin en/of in specialistische vakkundigheid;
- critische zin en zelfstandig oordeel veelal gepaard aan een zekere vindingrijkheid
en initiatief;
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- verantwoordelijkheidszin voor beslissingen en daden, welke berusten op beide
voorafgaande eigenschappen'.
Hier wordt de weg gewezen naar oplossingen - ook voor de reeds genoemde
Commissie! - die van de weldadigste betekenis zullen zijn.

IV
In het laatste hoofdstuk onderzoeken de auteurs de positie van de beambte in het
arbeidsrecht en duiden zij de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling aan. Zij
schrijven (blz. 219):
'Wanneer wij ons dan ook afvragen
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waar de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van het arbeidsrecht voor
beambten gelegen zijn, kan het antwoord slechts luiden: binnen het kader van de in
opbouw zijnde bedrijfsorganisatie. De eerste phase van die ontwikkeling zal de
erkenning moeten brengen, dat de beambten een eigen groep vormen in het
bedrijfsleven en dat deze groep recht heeft op een eigen vertegenwoordiging in de
verschillende bedrijfsorganen. Deze erkenning ligt vooreerst op het terrein van de
Sociaal Economische Raad. Deze zal de eigen plaats van de beambten moeten zien
als een der grondbeginselen bij de verwerkelijking van de P.B.O.
'Wat de vertegenwoordiging betreft zal in de verschillende bedrijfstakken grote
verscheidenheid noodzakelijk zijn, daar bijvoorbeeld de positie van de beambten in
het bankbedrijf een geheel andere is dan in de metaalindustrie'.
Waarlijk, geen boek had meer op tijd kunnen komen dan dit voortreffelijk geschrift!
Prof. Dr J.A. Veraart

Boekbespreking
Godsdienst
F.M. BRAUN, O.P., Jesus, de Godmens. Een geschiedkundige
onderzoeking vertaald door P.J. Cools, O.P. - 't Groeit, Antwerpen;
'Helmond', Helmond, 1950, 220 pp., geb. Fr. 107.
In 1945 had P. Braun voor het derde deel van de Histoire Générale des Religions
het uitvoerig artikel 'Jésus' geschreven. In 1947 gaf hij het artikel, opnieuw bewerkt
en uitgebreid, bij Casterman in boekvorm uit onder de titel: - Jésus. Histoire et
critique. - Van dit boek wordt ons thans de vertaling aangeboden. De oorspronkelijke
opzet bepaalt er de structuur van. Het is geen leven van Christus, zelfs geen
Christusboek voor de ontwikkelde leek, zoals Felder of Adam dit schreven. Het is
een studiewerk, dat elk belangrijk moment van het Christusprobleem in de actuele
problematiek en polemiek situeert en van daaruit belicht. Reeds in het vroeger
verschenen Où en est le problème de Jésus (1932) had P. Braun een gelijkaardig
plan ontwikkeld; terwijl echter in zijn vroeger werk de uiteenzetting van de
verschillende systemen als leidraad diende, staat nu de Christusfiguur meer in het
centrum en bepaalt zij de gang van de uiteenzetting. Dit nieuwe werk is dan ook
synthetischer en rijker dan het voorgaande, zodat het zonder vrees voor overdrijving
de beste inleidende studie mag genoemd worden voor wie, ook als leek, de huidige
stand van de Christus-studie vakkundig wil benaderen.
P. Cools leverde een soms wat stroeve, maar uiterst nauwkeurige en getrouwe
vertaling, en paste discreet de bibliographie aan Nederlandse lezers aan.
L. Monden
Dr. Eduard STAKEMEIER, Das Dogma der Himmelfahrt Mariens. Die
Apostolische Konstitution vom 1 November 1950 und die Theologie der
Verherrlichung Mariens. - Ferd. Schöningh, Paderborn 1951. 56 pp. DM.
180.
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Deze brochure bevat een duitse vertaling van de bulle der dogmaverklaring, gevolgd
door een verhandeling die overgedrukt is uit de jaargang 1951 van het tijdschrift
'Theologie und Glaube'. In deze verhandeling wordt de bulle beschouwd als een
eindpunt en een beginpunt. Zij is eindpunt en bekroning van een proces van
verduidelijking in het geloofsbewustzijn der Kerk, en wordt als zodanig
becommentarieerd, vooral in haar uitvoerig traditie-argument. De bulle is ook
beginpunt van een theo-
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logie welke de tenhemelopneming van Maria met haar gehele plaats in de
heilsgeschiedenis verbindt, en dit wordt schetsmatig aangegeven op de laatste 9 blz.
Schrijvers beperking tot de bulle heeft hem zo goed als niet doen spreken over de
verhouding tus sen Maria en de Kerk; wij hopen echter dat de toekomstige Mariologie
ook dit thema niet voorbij zal gaan.
P. Schooneberg
M.M. PHILIPON O.P., De zin voor het eeuwige. Vertaald door Jan Looij.
- Foreholte, Voorhout 1951.
Niets is in deze tijd meer nodig, zo meent schr. terecht, dan de mens het bewustzijn
te hergeven van zijn eeuwige bestemming. Hij doet dit in het hier vertaalde boekje
in de volgende korte hoofdstukken: Bestemming van de mens; Leven is geloven;
Leven is beminnen; Leven is handelen; Leven is lijden en.... sterven; Leven is zich
overleven. Men ziet dat deze titels de kern van onze christelijke levensopvatting
weergeven. De uitwerking der hoofdstukken is overigens wat erg summier en bij
mooie woordkeus toch niet geheel oorspronkelijk van gedachte. Met deze reserve is
het een weldadig boekje.
P. Schoonenberg
Fra Antonio BRUNO, Belevenissen van Christus, uit het Italiaans vertaald
en ingeleid door Quinten de QUAEDE. - De Fontein, Utrecht, 1951. 199
pp.
Iemand die zich Quinten de Quaede noemt zegt 'in een minder befaamde bibliotheek
in een kleinere Italiaanse stad' het tot nog toe enige exemplaar te hebben gevonden
van een vermoedelijk in de 16e eeuw in Fiesole gedrukt boekje: Confessioni di Cristo,
van een verder niet bekende monnik, fra Antonio Bruno. In dit boekje wordt het
leven van Jesus geschreven als door Hemzelf verteld. Zonder nadere bewijzen komt
ons dit alles niet zeer waarschijnlijk voor. Hoewel ergens 'limbo' staat i.p.v. 'limbus',
maakt de nederlandse tekst niet de minste indruk van vertaald te zijn, of een weergave
van iets dat in de 16e eeuw geschreven werd. Salvo meliori judicio menen wij hier
te staan tegenover een bubbele literaire truc: een nederlandse schrijver geeft dit
verhaal aan een italiaanse kloosterling in de pen, die het weer den Heer zelf in de
mond legt. Als dit alles een truc is, zijn we er niet enthousiast over; als het geen truc
is, zouden we graag bewijzen zien.
Overigens is hiermee de waarde der vertelling geenszins nul. Geniaal of mystiek
vermogen we haar niet te noemen - daarvoor lijkt ons de schr. iets te zeer gehecht
aan literaire wendingen en heeft hij vooral te veel behoefte om tegen Farizeën te keer
te gaan. Maar boeiend is dit verhaal zeker, filmisch boeiend. En het is daarbij een
peiling van het wanbegrip voor Christus en Diens vijanden èn vrienden, welke een
ernsige overweging waard is.
P. Schoonenberg
Kan. Dr. August CROEGAERT, Doopsel, Vormsel, Eucharistie,
Sacramenten van de christelijke inwijding. 2e uitg. - Liturgisch
Apostolaat, Sint-Andries, 1950, 452 pp., Fr. 150.
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Iedereen kent de liturgische werken van Kan. Dr. A. Croegaert. Hun invloed op de
religieuze vorming in ons land en op de liturgische praktijk kan voorzeker niet hoog
genoeg worden aangeschreven. Deze tweede vermeerdere uitgave getuigt van zijn
onvermoeibare werk- en bezielingskracht. De historische achtergrond en ontwikkeling
van onze huidige praktijk werd met zorg bijgewerkt, vooral heel het complex van
de vroegere Paasliturgie. Maar ook dogmatische inzichten en praktische toepassingen
werden verbreed en uitgediept, vooral bij het Doopsel, waarbij nu heel speciaal ook
wordt gelet op de taak van peter en meter. De vruchten van het Vormsel konden o.i.
nog meer uitgewerkt worden, al vinden wij er waardevolle beschouwingen over de
H. Geest en zijn Inwoning in onze zielen. Een schitterende inval was voorzeker ook
de Eucharistie te beschouwen als een Sacrament van onze christelijke inwijding. Dat
was het allereerst historisch beschouwd bij de eerste Paascommunie van de
pasgedoopten, maar het blijft het ook dogmatisch naar de mening van theologen als
een Scheeben. Ten slotte werd de bibliographie, zowel vaktheologisch als wat de
pastorale
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toepassingen betreft, aanzienlijk vermeerderd. De hele uitvoering: band, druk, letter
en bladspiegel, met, last not least, de mooie photo's van oude baptisteria en van de
wijding door Kard. Mercier van het H. Chrisma, betekent een verbetering.
P. Fransen
Ronald KNOX, Stimuli. - Sheed and Ward, Londen, 1951, x-148 pp., sh.
10/6.
Oorspronkelijk werden deze 'Zondagspraatjes' geschreven voor de Sunday Times.
Het ligt voor de hand dat de auteur, nu hij deze 'prikkels', 71 in getal, gebundeld
heeft, verwacht dat wij er discreet gebruik van maken: stimuleren is goed, zo nu en
dan. Mgr Knox stimuleert hier, nu eens met een Schriftuurwoord, dan weer met een
episode uit een heiligenleven, of met de vluchtige schets van een christelijk gebaar
of symbool als de helpende hand, de versterving enz. Scherpe suggestieve
pentekeningen; af en toe is echter de pointe nogal moeilijk te vatten voor iemand die
niet een tijdlang in Engeland heeft geleefd.
E.V.
Olivier LEROY, Miracles (Questions disputées). - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1951, 152 pp., Fr. 39.
'Les pages qui suivent n'ont pas de prétentions philosophiques. Elles sont surtout
documentaires...... Ces pages ne sont pas non plus polémiques'. Aldus de auteur in
zijn voorwoord. Het boekje zelf biedt vrijwel het tegenovergestelde van wat hier
aangekondigd wordt. Vooreerst is het doorlopend polemisch gericht, waarbij het
trouwens steeds in de goede toon blijft, en tegen vooroordelen, meer dan tegen
personen argumenteert. Vervolgens wordt, naar aanleiding van bepaalde feiten, een
hele philosophie en theologie van het mirakel ontwikkeld. Op de hoofdstukken over
voorspellingen en 't doorgronden van hartsgeheimen na, die al te kras de gegevens
van de parapsychologie ignoreren, zijn de beschouwingen van Leroy solied,
genuanceerd en afdoend; ze betekenen zelfs hier en daar een vooruitgang op de
gebruikelijke apologetiek.
Zoekt men tenslotte het zwakke punt van het boekje, dan ligt het juist op het gebied
van de documentatie. Er ontbreekt om te beginnen een essentieel element in de
argumentatie: het historisch bewijs van het mirakel als monopolie van het
katholicisme. Wat de gebruikte documentatie betreft, schijnt de auteur geen
onderscheid te maken tussen documenten, welke voor gelovigen, die het mirakel als
mogelijk aanvaarden, betrouwbaar kunnen zijn, en documenten, die kritisch genoeg
verwerkt zijn om apologetisch bruikbaar te worden. Zo zoekt hij zijn documentatie
over de door de kleine Theresia verrichte mirakels in de zeker niet al te kritische
verzameling 'Pluie de roses'; de Lourdes-genezingen van Vion-Dury wordt aangehaald
naar het in 1894 uitgegeven boek van Boissarie, terwijl de nochtans katholieke arts
Schleyer zeer onlangs voor ditzelfde geval een natuurlijke verklaring door hysterische
oorsprong van de ziekte niet uitsloot; wat het zonnewonder van Fatima betreft, houdt
hij helemaal geen rekening met de gegevens van de recente polemieken daaromtrent;
als bron gebruikt hij het door hemzelf als hoogst oncritisch bestempelde boekje van
Barthas.
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Dit alles vermindert jammer genoeg grotendeels de waarde van een overigens
uitstekend boekje, dat ook zo nog zeer lezenswaard blijft en aan menigeen nieuw en
helderder inzicht kan geven in een der kernproblemen van de katholieke apologetiek.
L. Monden
A.H.J. van GROENEWOUD, O.P., Verantwoording van het katholieke
geloof. - 't Groeit, Antwerpen; 'Helmond', Helmond, 1950, 140 pp., ing.
Fr. 40, geb. Fr. 56.
Een verantwoording van het katholieke geloof is immer welkom, vooral wanneer de
auteur zich tracht in te leven in de huidige gedachtenstromingen en uitziet naar een
apologetica die de louter-deductieve methode verlaat om het concrete leven der Kerk
en haar diepere wezen te doen aanvoelen.
De uiteenzetting is helaas zeer schematisch en erger nog zeer ongelijk: nu eens
gezocht-wetenschappe-
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lijk dan weer gewild-vroom. Redeneringen als deze: 'Het Katholicisme is nog steeds
aangepast aan de verschillende mentaliteit der volkeren' want 'de mystieke aspiraties
van de Duitsers en Indiërs vinden daarin evenzeer een werkterrein als de practische
dadendrang van Amerikanen, Hollanders en Ieren' (p. 53) evenals de vrij eenzijdige
belichting van de kerk-geschiedenis en de vreemde godsdiensten blijven ontoereikend
'voor hen die worstelen met zware problemen en naar de redelijkheid vragen van ons
geloven'.
Het spijt ons dat we dit overigens keurig uitgegeven en goed bedoelde werk niet
warmer kunnen aanbevelen.
R. Hostie
Dr. A. AMPE, S.J. Franciscus Amelry, de edele zanger der liefde
(K.V.H.U., Verh. 415). - N.V. Standaard-Boekhandel, 1951, 84 pp., Fr.
25.
Het weinige dat over deze vrome zestiende eeuwse Karmeliet uit St. Winoksbergen
bekend is, werd hier te boek gesteld, gevolgd door een bespreking van zijn geestelijke
tractaatjes. We vermelden vooral 'Wat Gods Liefde bedriven can', dat onlangs door
P. Moereels in Ons Geestelijk Erf in modern Nederlands werd overgebracht.
J. Noë
Hermann MUCKERMANN, Feiertag und Feierabend. Ein religiöses
Hausbuch im Anschluss an das Kirchenjahr. - Herder, Freiburg i. Br., 1951
416 pp., geb. DM. 14,50.
Dit is noch een gebeds- noch een studieboek, doch een religieus leesboek dat de
ontwikkelde lezer - leek zowel als priester - ter hand zal nemen op Zaterdagavond
en op de vooravond van de grote kerkelijke feesten. Hij zal er thuis een 20 minuten
in lezen met de bedoeling zijn geest en zijn hart te voorzien van het juiste inzicht en
de passende gevoelens om 's anderendaags mede te bidden en mede te vieren met de
Kerk. Schr. wil hem daarbij helpen door zoveel mogelijk de leerstellige inhoud van
de liturgie in het licht te stellen met een opvallende zakelijkheid en zelfs nuchterheid.
Is dit trouwens niet het kenmerk van de liturgie zelf?
Deze overdenkingen en beschouwingen zijn weinig berekend op gevoel of
stemming, eerder op het rationabile obsequium waar S. Paulus over schrijft aan de
Romeinen. Er is zeer veel kennis in verwerkt: theologie, kerkgeschiedenis,
archeologie, wijsbegeerte, wetenschap waardoor een stempel van soliditeit en
leerzaamheid gedrukt wordt op het geheel. Devotieboeken missen dit wel eens.
Daarom juist is dit genre zeer te waarderen.
E. Vandenbussche
Ida Friederike GOERRES, Des andern Last. Ein Gespräch über die
Barmherzigkeit. - Verlag J. Knecht, Frankfurt a. Main, 1950, 119 pp., ing.
DM. 3.80, geb. DM. 4.80.
Dit boekje ontstond voor de oorlog als een tegenhanger van het mooie werkje Von
der Last Gottes. Tevens werd het bedoeld als een beslist protest tegen het staatsen partijmonopolie van georganiseerde sociale hulp. De private christelijke
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barmhartigheid, als uitdrukking van de voornaamste deugd van een christen, de echte,
zuiver gerichte en zelfvergeten broederlijke liefde, blijft hare volle betekenis en
rechtmatige plaats bewaren, zelfs in onze moderne etatistisch gebouwde maatschappij.
Daarom mocht dit werk ook nu nog herdrukt worden. Al brengt de methode, een
uiteenzetting in gespreksvorm, zekere langdradigheden en onduidelijkheden met
zich mee, toch heeft de bekende schrijfster weer zeer nuttig werk geleverd. Het is
wel niet zo mooi, als haar andere werkjes van deze aard, maar het blijft een vruchtbare
lezing voor onze tijd, vooral het tweede deel, waar zij vooral spreekt over de
geestelijke werken van barmhartigheid.
P. Fransen
Prof. Dr. C. Van GESTEL, O.P., De grote keure van de sociale orde,
'Rerum Novarum' historisch ingeleid en toegelicht. - 't Groeit,
Antwerpen; Nelissen, Bilthoven, 1951, 208 pp., Fr. 60.
Nu de zestigste gedenkdag van de encycliek 'Rerum Novarum' over
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heel de wereld werd gevierd, is deze nieuwe gecommenteerde uitgave des te meer
welkom, daar zij niet alleen de tekst zelf geeft met een passend commentaar, maar
tevens de vóórgeschiedenis van Rerum Novarum, en haar uitwerkingen tot op onze
dagen langs Quadragesimo Anno, uitvoerig uiteengezet. De argumenten van R.N.
betreffende het privaat bezit worden o.i. tamelijk oppervlakkig besproken, hetgeen
misschien onvermijdelijk is in een commentaar, dat in een kort bestek de hele tekst
van R.N. omvat. Voor studiekringen en sociale lessen is dit overigens een ideale
inleiding; zij bevat wat elke intellectueel, ook die zich niet speciaal voor het sociaal
probleem interesseert, hierover toch weten moét.
F. de Rademacker
Carl SONNENSCHEIN: Notizen aus den Weltstadtbetrachtungen.
Herausgegeben von Maria Grote. - Verlag Josef Knecht, Frankfurt 1950.
pp. 117.
Carl SONNENSCHEIN: Die frohe Botschaft heute. Erklärungen der
Sontagsevangelien. Neu herausgegeben von Maria Grote. - Verlag Josef
Knecht Frankfurt 1950. pp. 200.
Het is goed, dat de boeken van de markante zielzorger uit het voor-hitleriaanse Berlijn
weer toegankelijk zijn. Want deze actieve en van een heilige onrust vervulde priester
heeft een eigen stijl van moderne zielzorg geschapen die ook vandaag nog origineel
en verrassend aandoet. Sonnenschein heeft zich in het midden van de ontkerstende
massa van de grote steden geplaatst en met een echt sociaal begrip het evangelie
verkondigd door het woord en door de christelijke daad. Sommige van de passage's
in deze opnieuw uitgegeven schetsen zullen verouderd aandoen, als zij te sterk aan
de tijdsomstandigheden gebonden zijn, het geheel blijft merkwaardig levendig,
meeslepend en niet zelden vol geestige aperçu's.
K.J. Hahn

Wijsbegeerte
Paul Arthur SCHILPP, The philosophy of Ernst Cassirer, (The Library
of living Philosophers, vol. VI). Evanston (Illinois, U.S.A.), 1949, XVIII,
936 pp., Geb. d. 6.
Ernst Cassirer (Breslau 1874 - New York 1945) moet gerekend worden tot de
werkelijk grote en rijkelijk productieve Duitse wijsgeren van de 1e helft van deze
eeuw. Na eerst twee jaren college te hebben gelopen te Berlijn bij Simmel en
Vaihinger, ging hij in 1896 beslist over naar de neokantiaanse school van Marburg
en werd er spoedig de schitterendste leerling van Herman Cohen, onder wien hij
promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een merkwaardige studie over Leibniz.
Terugkerend naar Berlijn begon hij er te werken aan zijn wereldberoemd geworden
geschiedenis van het 'Erkenntnisproblem', waarvan de twee eerste delen, voltooid in
1904, resp. in 1906 en 1908 verschenen (een derde deel werd uitgegeven in 1933,
het vierde was klaar in handschrift in 1941 en zal binnenkort in Engelse vertaling
verschijnen in Amerika). Niettegenstaande zijn Joodse afstamming enerzijds en de
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heftige weerstand van de professoren Stumpf en Riehl anderzijds, bezorgde dit werk
hem toch een plaats van 'Privatdozent' aan de universiteit van Berlijn. Met zijn studie
over 'Substanzbegriff und Funktionsbegriff' in 1910, gaat zijn gedachte zich hoe
langer hoe meer verruimen en zich langzamerhand wenden naar het thema en de
beschouwing van de symbolische vormen, wat hem leiden zal tot de publikatie in
1923-29 van wat men terecht als zijn levenswerk heeft beschouwd: de drie delen van
zijn Philosophie der symbolischen Formen. Al zijn latere werken zullen in een of
andere vorm hiervan de voortzetting zijn. Ondertussen was hij na de eerste
wereldoorlog tot gewoon hoogleraar bevorderd aan de nieuwe, ruimer denkende
universiteit van Hamburg en hij werd hier zelfs in 1933 tot Rector gekozen. Toen in
1933 Hitler het kanselierschap in handen nam, trok hij zich vrijwillig in den vreemde
terug: van 1933 tot 1935 hield hij lezingen te Oxford, vanaf 1935 doceerde hij aan
de universiteit van Goeteborg in Zweden, waar
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hem een professoraatszetel was toegekend; in 1941 werd hij door de Yale-universiteit
in de Verenigde Staten uitgenodigd als uitwisselings-professor, maar zag zich door
de oorlogsomstandigheden gedwongen in Amerika te blijven, ofschoon hij ondertussen
de Zweedse nationaliteit had verkregen, en aanvaardde in 1944 een benoeming tot
hoogleraar aan de universiteit van New York. - De in dit boekdeel verzamelde
bijdragen van niet minder dan 23 medewerkers over de zeer rijke en veelvuldige
aspecten van Cassirer's wijsbegeerte, waren vooreerst bedoeld om hem samen met
zijn eigen repliek hierop nog tijdens zijn leven te worden aangeboden; vandaar hun
opname in de collectie 'Library of living Philosophers'. Daar de plotselinge dood van
Cassirer in 1945 dit eerste plan heeft verijdeld, werden naderhand diezelfde bijdragen,
aangevuld met een biographie en verschillende korte hulde-adressen aan de
afgestorvene, ongeveer in dezelfde vorm uitgegeven met als slot in plaats van de
zelfrepliek een nog onuitgegeven artikel van Cassirer over 'Spirit and Life in
contemporary Philosophy'. Het is niet mogelijk in deze recensie al was het maar een
overzicht te geven van deze rijke studies; ondertussen mogen zij ten zeerste worden
aanbevolen aan al wie nader contact wil nemen met de zo gevariëerde en diepgaande
gedachte van deze grote wijsgeer, in het bijzonder met zijn philosophie der
symbolische vormen, die hem, naar we menen, een hele stap hebben doen zetten
voorbij Kant en het neokantianisme van de school van Marburg in de richting van
de sensitivorationele kensynthese der scholastiek.
J. De Munter
Prof. Dr. Evert W. BETH, Wijsgerige ruimteleer (Philosophische
Bibliotheek). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen; Dekker en van
de Vegt, Nijmegen, 1950, 150 pp., ing. Fr. 70, geb. Fr. 95.
Zoals men wellicht weet, heeft Prof. E.W. Beth zijn 'Inleiding tot de wijsbegeerte
der wiskunde', door de Philosophische Bibliotheek uitgegeven in 1940, zeer grondig
verwerkt tot twee omvangrijke boekdelen: Wijsbegeerte der Wiskunde, verschenen
in 1948 en Wijsgerige ruimteleer. Het laatste werk wordt hier besproken.
Het onderzoek van de axioma's, die als uitgangspunt dienen voor de traditionele
meetkunde van Euklides, heeft tot de conclusie geleid, dat deze meetkunde geen
aanspraak kan maken op een hogere waardering dan de twee soorten meetkunde, die
door hun axioma's het parallellenpostulaat van Euklides loochenen. Deze waardering
immers kan in deze bij uitstek deductieve wetenschap alleen afhangen van de
volmaaktheid der axiomata. Welnu, men bewijst dat het axiomastelsel van Euklides
niet meer consistentie - afwezigheid van contradictie - kan vertonen dan bv. de
meetkunde van Lobatschewsky of die van Riemann; dit kan op verschillende wijzen
worden aangetoond; schr. gebruikt hiervoor o.m. de interessante methode van
Helmholtz en een methode die steunt op de groepenleer.
Een hoofdstuk wordt dan gewijd aan de Topologie, - een deel van de meetkunde,
die men kan opbouwen vóór men het postulaat van Euklides of een overeenkomstige
negatie als axioma invoert. - Hiermee eindigt schr. zijn wiskundige studie over de
grondslagen der meetkunde. O.i. paste bij deze uiteenzetting ook een korte inleiding
op de projectieve meetkunde.
De laatste hoofdstukken behandelen hetzelfde probleem der grondslagen meer
vanuit natuurphilosophisch standpunt. Men kan zich immers de vraag stellen, of we,
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zelfs indien de meetkunden van Riemann en Lobatschewsky zuiver logisch gezien
geen contradictie bevatten, toch niet de voorkeur moeten geven aan de meetkunde
van Euklides, omdat we die ervaren. Het antwoord van Prof. Beth is o.i. zeer juist
genuanceerd. Hij begint met zelf de vraag te stellen, of we de Euklidische ruimte
wel ervaren. Men kan wel aannemen dat onze voorstelling een ruimte vormt met drie
afmetingen; ze toont echter niet dat twee evenwijdige rechte lijnen elkaar nergens
raken. De struktuur die verondersteld wordt door de physische wetten, blijkt evenmin
een antwoord te geven op deze vraag. Men kan als interpretatie voor deze wetten
twee mogelijkheden veronder-
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stellen: aannemen dat de weg gevolgd door een lichtstraal een rechte lijn volgt, en
dan genoodzaakt worden de Euklidische meetkunde te vervangen door een andere;
of vasthouden aan de Euklidische meetkunde en dan veronderstellen dat het licht
zich niet rechtlijnig beweegt.
Het lijdt geen twijfel, dat de lezing van dit boek aan de niet vakman hoge eisen
zal stellen'. Toch past het o.i. uitstekend in de Philosophische Bibliotheek en neemt
het een eervolle plaats in deze reeds zo voortreffelijke collectie. Mocht een
niet-mathematicus niet overal de redeneringen volgen van de eerste hoofdstukken,
hij zal met nut (in de tweede helft van het boek) de conclusies lezen die men daaruit
kan afleiden voor een philosophie van de ruimte.
M. De Tollenaere
Olaf PEDERSEN, Van Kierkegaard tot Sartre, ned. vert. van Johan
Winkler. - Het Wereldvenster, Amsterdam, z.j., 167 pp., f 5,75.
Een heldere uiteenzetting van het existentialisme in zijn grote lijnen. Na een
geschiedkundige inleiding behandelt de Deense schrijver het existentialisme in
Duitsland en Frankrijk. Als samenvatting tracht hij een antwoord te geven op de
vraag: Wat is existentialisme in het algemeen. Dit gebeurt - bij een Deen wel wat
onvermoed - vanuit een thomistisch standpunt, in aansluiting bij R. Troisfontaines.
Als weergave van de hoofdidee schijnt ons dit boekje wel geslaagd, maar in het
exposé van de afzonderlijke wijsbegeerten wordt de diepte toch opgeofferd aan de
helderheid. Dit geldt reeds bij de woorden die gewijd worden aan Platoon en
Aristoteles tot aan de bespreking der existentialisten zelf. O. Pedersen verzuimt zich
geheel open te stellen voor de gedachtenwereld van de ander en doet zodoende aan
diens waarheidselement tekort. Wie het met deze reserve leest, kan echter zijn
voordeel doen met menige verhelderende gedachte.
J. Nota
Theodor HAECKER: Opuscula, - Kösel-Verlag, München, 1949, pp. 148.
Theodor HAECKER: Metaphysik des Fühlens. - Kösel-Verlag, München,
1950, pp. 97.
Uit de werken van de 1945 overleden katholieke philisoof Theodor Haecker publiceert
de uitgeverij Kösel verschillende waardevolle teksten; naast reeds vroeger verschenen
boeken zoals 'Vergil, Vater des Abendlandes' en 'Was ist der Mensch' etc. ook een
reeks van minder goed bereikbare en minder bekende studiën. De 'Tag- und
Nachtbücher' zijn posthuum verschenen stukken uit de dagboeken en religieuze
redevoeringen van Soeren Kierkegaard en uit het werk van Kardinaal Newman.
In het boek 'Opuscula' vindt men de wijsgerige en letterkundige opstellen van
Haecker verzameld, benevens de posthuum verschenen studie 'Der Bucker
Kierkegaards', die enkele verrassende aspecten op de persoon en het karakter van
Kierkegaard opent. Een diepzinnige beschouwing over de 'Versuchungen Christi'
bewijst opnieuw, dat het katholicisme in Haecker een originele en heldere denker
verloren heeft. Enkele letterkundige opstellen over satire, humor, kunst etc. besluiten
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deze bundel van essay's, die door de persoonlijke stijl van Haecker niet altijd
gemakkelijk te lezen zijn, maar die de belangstelling zeer zeker verdienen.
Dit geldt ook voor de kleine nagelaten studie over de metaphysica van het gevoel.
Hier wordt het voelen niet vanuit de psychologische analyse, maar vanuit het
metaphysische denken beoordeeld. Het gevoel krijgt niet een onzelfstandige,
afhankelijke en daardoor ondergeschikte rol toegewezen, maar het wordt als een
kracht getoond, die naast denken en willen haar eigen plaats en haar eigen functie
bezit. De levendige, gedeeltelijk in dialoog-vorm geschreven studie is een fragment,
maar niettemin een even waardevolle als aangename lectuur.
K.J. Hahn

Cultuurleven
John REWALD, Seurat (Collection des Maîtres). - Braun et Cie, Parijs,
Van Vracem, Brussel, z.j., 14 pp. en 60 buitentekstplaten.
Het experiment van de jong gestorven Seurat blijft ongetwijfeld één van de boeiendste
en aantrekkelijkste, niet alleen voor de wording van het

Streven. Jaargang 4

548
pointillisme, maar voor de hele evolutie van de XIX-eeuwse schilderkunst. Zijn
kleurbehandeling, steunend op de wetenschappelijke experimenten van Chevreul,
kon tot haar lichtende voornaamheid komen, omdat zij zich zelf wist aan te passen
aan de strenge discipline van een tekening die mens en landschap tot een geordende,
subtiele en harmonische geometrie wist te herleiden. Een korte inleiding, maar vooral
talrijke reproducties veroorloven ons in dit kleine boek zijn kunst van naderbij te
leren kennen. Ongetwijfeld komt Seurat nooit tot zijn recht tenzij in kleur, maar
anderzijds biedt détailfotografie vaak de mogelijkheid penseelvoering en techniek
van een schilder beter te 'ontdekken'.
A. Deblaere
Canticum Canticorum, Fac-simile-druk; Het blokboek Canticum
Canticorum als godsdienstig kunstwerk door Dr M. MEERTENS,
C.S.U.;... als graphisch kunstwerk door A.J.J. DELEN. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1949, 32 fac-simile-drukken, 20 en
12 pp.
De zeer interessante gravuren der blokboeken, die voor de geschiedenis van onze
kunst en iconografie van groot belang zijn, blijven over 't algemeen zo goed als
onbekend bij gebrek aan nieuwe uitgaven. Deze voorlopers van de beeldroman, doch
op een onvergelijkelijk hoger artistiek peil en met stichtende bedoeling uitgevoerd,
worden wel naar waarde geschat door bibliofielen en specialisten in de houtsnijkunst;
voor het volk echter is hun zo rijke, gemakkelijk te begrijpen en te genieten kunst
geen artistiek erfgoed meer. Misschien zal deze voortreffelijke uitgave, met haar
verzorgde, warme facsimile-drukken, één van deze blokboeken, - waarin de figuratieve
uitdrukking van het mystisch begrepen Hooglied de kunstenaar voor een even
gewaagde, delikate, als tenslotte fijn geslaagde onderneming stelde -, uit onze laat
middeleeuwse gravuurkunst weer beter leren kennen. Dr M. Meertens. wier
bevoegdheid voor de commentaar op de inhoud men zeker op prijs zal stellen,
interpreteert het boek van uit de ascetische en geestelijke sfeer waarin het ontstaan
is, terwijl A.J.J. Deelen een beknopte beschrijving er van geeft als kunstwerk.
A. Deblaere
Ludwig GOLDSCHEIDER, El Greco. Second Edition. - Phaidon Press
Ltd., Londen, 1949, 24 pp., 210 photogravures en 10 gekleurde
buitentekstplaten, geb. f 30.-.
Met deze nieuwe, nog verrijkte en verbeterde publicatie van het prachtboek over El
Greco blijven de Phaidon-uitgaven hun faam getrouw, en bewijzen aan de verspreiding
van kunst en cultuur een uitstekende dienst. Dat het hun mogelijk is een zo omvangrijk
en verzorgd werk tegen een zo matige prijs op de markt te brengen, mag wel van
hun technische outillage afhangen, wij mogen er niet minder dankbaar voor zijn. Een
wit-zwart afdruk naar foto zal nooit het origineel vervangen, maar hij heeft tenminste
niet het bedriegelijke van nagenoeg alle commerciële kleurreproducties (het zijn niet
de enkele kleurplaten uit dit boek die het zijn waarde geven); doch enkele van Greco's
voornaamste werken zijn verspreid in moeilijk te bereiken musea, terwijl zijn
meesterwerken die in Spanje bleven, vaak op zo'n onmogelijke en slecht belichte
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plaatsen hangen, dat voor niet bevoorrechten de studie er van hopeloos bemoeilijkt
wordt. Daarom is dit boek met zijn talrijke, gedétailleerde opnamen, die zelfs de
techniek van de meester reveleren, een kostbaar instrument voor beschouwing en
vergelijking.
Hebben de tijdgenoten van de voorname doch armelijke schilder van Toledo, en
ook de eeuwen daarna, hem niet naar waarde geschat, onze generatie voelt zich
bijzonder aangetrokken tot het werk van deze eenzame grote, waaraan zijn steeds
bewaard byzantijns mystiek ideaal, de bij de Venetianen geleerde technische
vaardigheid en lichtende stijl, en de ascetische hartstochtelijkheid van zijn
geadopteerde vaderland, een gans eigen cachet geven. Om zijn sterke geestelijke
waarden, om zijn gebreken zelfs en vrij omspringen met zekere naturalistische
normen, is hij meer de schilder van onze tijd dan bv. een paradijselijke Raffael.
Dit boek, dat zijn werken zorgvuldig en met liefde ontleedt en alle ele-
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menten er van laat waarderen, moge voor ons een bron zijn van onuitputtelijke
beschouwing en verrijking.
A. Deblaere
Dr August CORBET, Pieter Coecke van Aelst (Maerlant-bibliotheek,
XXI). - De Sikkel, Antwerpen, De Haan, Utrecht, 1950, 96 pp., 56 illustr.,
ing. 95 Fr., geb. 120 Fr., reeksprijs 85 en 110 Fr.
Het strekt onze Nederlandse kunstgeschiedenis niet tot eer, en nog minder ons prestige
tegenover het buitenland, dat onze voor eenieder bereikbare kunstliteratuur zo lang
van een degelijke monografie over Pieter Coecke van Aelst verstoken bleef. Deze
studie komt dan ook een werkelijke leemte aanvullen. Pieter Coecke is wel geen van
die scheppende genieën, die de beschaafde wereld in bewondering doen opzien naar
'het mirakel der Vlaamse kunst', doch zijn invloed is van beslissende betekenis
geweest voor de evolutie van deze kunst. Hij heeft duidelijk het karakter helpen
bepalen van onze Vlaamse renaissance en de richting die zij zou opgaan om uit te
monden in de Rubensiaanse barok. Groot humanist en grand-seigneur, is zijn invloed
ontzaglijk geweest, meer nog als bevruchter van geesten bij zijn jongere
kunstenaars-tijdgenoten en bij het maecenaat, dan als persoonlijk scheppend artist.
Dit aspect van zijn activiteit wordt hier wel enigszins in de schaduw gelaten. De
studie van Dr Corbet is helder, overzichtelijk, en de vrucht van degelijke voorarbeid.
Toch zouden wij ze niet definitief durven noemen; de beperking van de interessante,
maar meer vulgariserende reeks waarin ze verscheen, liet overigens geen
'erschöpfende' behandeling toe. Zo moest de Schr. eerder in een vlug tempo de
veelzijdige activiteit van zijn kunstenaar doorlopen, om slechts bij enkele aspecten
ervan, - naar het ons wil voorkomen niet altijd in proportie met hun belangrijkheid
-, even stil te staan. Maar, zoals ze is, betekent ze een goede aanwinst voor onze
kunstbibliotheek.
A. Deblaere
Ludwig GOLDSCHEIDER, Ghiberti. - Phaidon Press Ltd., Londen, 1949,
26 pp., 45 fig., 100 reproducties, geb. f 25.-.
Terwijl thans voor de werkelijke aanvang van de renaissance der Italiaanse kunst te
Florence zo uiteenlopende data worden voorgesteld als Giotto en de bouw van het
Ospedale degli Innocenti door Brunelleschi, verliest de prijskamp van 1403 voor de
bronzen deuren van het Baptisterium van zijn symbolische waarde als markante
datum voor de blijde intocht dezer renaissance. De prijskamp werd gewonnen door
Ghiberti, doch Ghiberti zelf heeft geen al te goede faam bij een aantal moderne critici
en kunsthistorici. De tijdsmode schijnt te verlangen dat men hem oppervlakkig vindt,
en, met alle bewondering voor zijn vakmanschap, te zeer belust op uiterlijke
sierlijkheid, te zeer eclectisch uit niet tot éénheid gegroeide gotische reminicenties
en nieuwe klassieke inspiraties, om hem een sterke persoonlijkheid toe te kennen.
Al schreef hij ook Commentari zoals ieder echt renaissancist, de problemen der
renaissance kon hij niet logisch doordenken en tot eenheid van conceptie verwerken
zoals een Brunelleschi, een Donatello of een Alberti: zijn grote bewondering voor
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het trecento toont op roerende wijze zijn begrip voor de meesters die hem
voorafgingen, maar ook zijn gebrek aan begrip voor het wezen van de vernieuwing.
De inleider op dit prachtige boek bekommert er zich weinig om, of Ghiberti op het
ogenblik al dan niet de grote gunst geniet. Objectief beschrijft hij deze buitengewone
scheppingen, ontleedt de formele kwaliteiten ervan die ons helpen ze te leren zien
en begrijpen, verwijst naar ondergane invloeden, antieke zowel als gotische en
sluteriaanse realistische, die door Ghiberti verwerkt in de eenheid van zijn creatie,
aan zijn kunst een heel eigen karakter geven, en tenslotte laat hij de kunstenaar zelf
aan het woord in zijn, goed geannoteerde, autobiografie. In plaats van verder te
discuteren over de absolute of relatieve waarde van Ghiberti's werk in vergelijking
met dat van zijn tijdgenoten, laat hij dit werk zelf spreken. En hierbij kan de lof voor
deze uitgave moeilijk overdreven zijn: het is een openbaring. De fotografie laat
Ghiberti's werk herleven in al zijn sierlijkheid en kracht. De camera kan deze plastiek
benaderen, be-
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schrijven en ontleden, zoals het menselijk oog het niet kan, zelfs niet bij herhaalde
bezoeken aan Or San Michele, het Baptisterium of de Duomo. De foto is hier geen
ersatz voor de werkelijkheid, zij is een dankbare hulp en verrijking. De reproducties
zijn prachtig en zacht uitgevoerd, met een uiterste gevoeligheid voor alle
lichtschakeringen en reliëfs.
A. Deblaere
John POPE-HENNESY, La peinture siennoise du Quattrocento. Traduit
de l'anglais par Edith Combe. - Phaidon Press Ltd., Londen, 1947, 33pp.
geïllustreerd, 100 reproducties.
Het Siënnesse trecento met de figuren van Duccio, Simone Martini en de Lorenzetti's,
geniet thans meer de gunst van het kunstlievend publiek dan het meer gecompliceerde,
moeilijker te karakteriseren quattrocento. Maar brengt deze laatste eeuw minder
uitgesproken 'Siënnese' meesters voort, geeft zij ons minder het visioen van retabels,
waar in goud en heldere kleuren de strenge voornaamheid van Byzantijnse
reminiscenties zich verenigt met de gotische gratie, zij stelt ons ongetwijfeld voor
boeiender problemen en interessante resultaten. De verworvenheden van de
Florentijnse en Umbrische scholen laten zich thans gelden naast de inheemse traditie
in het werk van de rijk-verhalende Gentile da Fabriano, de dramatischer wordende
Giovanni di Paolo, de lyrische Sassetta, en in dat van de reeds sterker door Florence
beïnvloedde Domenico di Bartolo, Vechietta en Fr. di Giorgio Martini, om tot een
verfijnde, laat-siënnese afgeslotenheid te komen bij een Matteo di Giovanni.
De fotografie, vooral de détailopname, die particuliere trekken, achtergronden,
houdingen uit een schilderij isoleert, stelt ons hier vaak voor verrassende
openbaringen. Zekere 'abstracte' landschappen bv. door hun constructie en kleur (de
irreële kleur die de foto helaas niet rechtstreeks kan weergeven) doen verrassend
modern, om niet te zeggen surrealistisch aan, en laten ons in deze schilderijen veel
zien wat we nauwelijks vermoedden, een suggestieve, ideologisch verantwoorde
functie van elk element in deze zo natuurlijkvroom aandoende en sierlijk verhalende
taferelen.
Dit boek is een kostbare bron van dokumentatie voor al wie deze voorname school
uit de Italiaanse kunst wil leren kennen.
A. Deblaere
Paul FIERENS, Peinture flamande des origines à 1550; de 1550 à 1800
(Collection des Maîtres). - Braun et Cie, Parijs, Van Vracem, Brussel, z.j.,
14 pp. en 60 buitentekstplaten (ieder deel).
Zijn deze onopvallende boekjes met hun bondige, overzichtelijke inleiding en hun
talrijke, representatieve reproducties van de meesterwerken uit de Vlaamse
schilderschool een handig vade-mecum voor al wie onze eigen kunst wil leren kennen,
en een nuttige aanwinst voor de bibliotheek van wie zich de weelde der grotere
volumineuzer uitgaven niet mag veroorloven, toch wensen wij hen op de eerste plaats
een ruime verspreiding in het buitenland toe. Deze reeks van Braun vindt immers
vooral in het buitenland een grote aftrek, en voldoet in heel wat landen aan de vraag
naar gemakkelijk te bereiken, korte en handige monografieën over kunst. En, vindt
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men bijna overal een grote bewondering voor de Vlaamse schilderkunst en de
bekendheid met menig onzer meesterwerken, aan velen ontbreekt het inzicht in de
evolutie dezer kunst, door gebrek aan goede, goedkope maar overvloedig
geïllustreerde, en terzelfdertijd bevoegde, vulgarisatiewerkjes er over: deze leemte
wordt door de twee delen uit de 'Collection des Maîtres' uitstekend aangevuld.
A. Deblaere
Anthony BERTRAM, The World's Masters. New Series: Hieronymus
Bosch - Pieter Bruegel the Elder - El Greco - Piero della Francesca Grunewald. - The Studio Publications, Londen-New York, 1949-'50, 16
pp. en 48 buitentekstplaten (ieder deel), 3 /- (ieder).
Buitengewoon nuttige en bruikbare boekjes; met hun goed gekozen en talrijke
illustraties, en hun vlot geschreven maar wel doordachte kunsthistorische inleidingen,
verdienen ze
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een ruime verspreiding. Het strenge en evenwichtige oeuvre van Piero della Fracesca
leent zich het best voor een dergelijke uitgave, helder en begrijpelijk als het is naar
vorm en inhoud. De andere meesters echter, Bosch, Grunewald, Bruegel en Greco,
stellen de kunsthistoricus voor een heel wat moeilijkere opgave: zelfs een formele
ontleding van hun werk is onmogelijk zonder tot de spirituele betekenis er van door
te dringen. Hun werk behoort nog steeds tot de meest mysterieuze, raadselachtige,
en fascinerende scheppingen, die de Europese cultuur heeft voortgebracht. De
betekenis er van, en dus onvermijdelijk ook het artistieke begrip, worden nog steeds
omstreden, zodat de Schr. voor een niet te onderschatten moeilijkheid stond, toen
hij deze werken met een korte inleiding moest uitleggen. Onze indruk is, dat hij een
eenvoudige, bescheidene en voortreffelijke inleiding gaf op Greco, een goede ook,
maar met een zeker gemis aan diepte voor Grunewald, terwijl wij hem niet altijd
zonder aarzelen zouden durven volgen in zijn interpretatie van Bruegel en Bosch.
A. Deblaere

Literatuur
Dr. Luc INDESTEGE, Middelnederlandse geestelijke gedichten,
liederen, rijmspreuken en exempelen (Overdruk uit de Versl. en Meded.
der K. Vl. Ak. voor Taalen Letterkunde). - N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1951, 110 pp., 4 afbeeldingen, Fr. 70.
De titel gaat nog verder: Uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde
der XVe eeuw, afkomstig uit het Windesheimer-klooster 'Ter Noot Gods' te Tongeren.
Het ms. telt 250 folio's waarvan er 210 met Latijnse gebeden, liederen, enz.......
beschreven zijn, en 40 met Nederlandse teksten. Het Nederlands gedeelte wordt hier
integraal uitgegeven. Er komen een paar minder bekende stukken in voor, we treffen
er enkele belangrijke varianten in aan, En ten slotte vernemen we iets meer over de
oudheid van sommige geestelijke liederen. Keurige uitgave.
J. Noë
'Triple Alliantie'; een bundel verzen van Harriet LAUREY, Lou
VLEUGELHOF en Frans BABYLON - Uitgeverij 'Helmond' te Helmond,
- Juni 1951, 63 pp.
De culturele impasse waarin de jonge Nederlandse dichters momenteel verkeren,
heeft o.a. tot gevolg gehad, dat de uitgave van verschillende dichtbundel-reeksen
werd stopgezet. (b.v. de bekende Zwaantjesreeks). De naam 'Ultimatum', een reeks,
waarmee de Uitgeverij 'De Bezige Bij' wil gaan experimenteren, zegt ons maar al te
duidelijk dat de toestand inderdaad hoogst ernstig genoemd mag worden.
Dat de Uitgeverij 'Helmond' de bundel 'Triple Alliantie', goed verzorgd en in een
handig formaat het licht liet zien, valt daarom toe te juichen.
Het was een goed idee van deze drie jonge, zuidelijke talenten, om hun
geestesproducten in deze vorm aan te bieden; Harriet Laurey publiceert hierin, evenals
Lou Vleugelhof en Frans Babylon 15 gedichten, zodat het werkje dus eigenlijk drie
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aparte bundels bevat, die representatief genoemd mogen worden voor elk der auteurs.
Verschillende van deze gedichten werden tevoren reeds geplaatst in diverse
afleveringen van het Maandschrift Voor De Katholieke Jongeren 'Nieuwe Stemmen',
waaraan deze dichters verbonden zijn.
Uit Triple Alliantie blijkt overigens, dat deze jonge mensen nog geen 'grote'
dichters zijn. Toegegeven dat in hun werk een wil tot regeneratie te constateren valt,
spreken zij zich nog niet geheel uit. Soms is er een gemis aan dichterlijke vaardigheid
en persoonlijkheidselementen.
Mijns inziens zijn de barok-achtige verzen van Lou Vleugelhof het best. Poëmen
als 'Verdeeld', 'Sonnet' en 'Ballade van een stem in de woestijn' getuigen van een
poëtisch kunnen. Ook Harriet Laurey (vanwege 'Crisanthen') en Frans Babylon
(vanwege 'Ballade in tenebris') blijken een niet te onderschatten talent te bezitten.
Ook met 'Triple Alliantie' hebben
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deze dichters hun beloften niet vervuld; deze bundel doet ons echter hoopvol uitzien
naar de toekomst.
Inplaats van een overzichtelijke inhoudsopgave, geeft deze bundel aan het slot
enige bio- en bibliografische gegevens, waarbij die van Frans Babylon mij nogal
sterk overdreven voorkomen.
Alles bij elkaar een verzameling gedichten, die gunstig afsteekt bij de meeste
bundeltjes van tegenwoordig.
Pierre J.G.F. Bogaerts
Friedrich HOLDERLIN, Hyperion, of de eremiet in Griekenland.
1797-1799, vertaald door G.L. Dykman (Klassieke Galerij nr 53). - De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1949, 179 pp., ing. 40 Fr.
Is het mogelijk het proza van de Hyperion te vertalen? Dykman antwoordt door ons
een werkelijk fijne vertaling aan te bieden, vrucht voorzeker van lang en geduldig
werk en in-leven, en getuigenis van een grote taalbeheersing. Natuurlijk zal ons
nuchtere Nederlands nooit de innige en met lichtend heimwee geladen toon van 't
oorspronkelijke kunnen evenaren, tenzij misschien in de bewerking van een even
geniaal dichter als Hölderlin zelf. Intussen is het goed dat wij een degelijke vertaling
van dit meesterwerk in eigen taal bezitten, zodat de kennismaking er mee niet
voorbehouden blijft aan hen alleen die het Duits voldoende machtig zijn.
A. Deblaere
DANTE Alighieri, Die göttliche Komödie. Durchblick und Auswahl von
August VEZIN. - Verlag Herder, Freiburg i.Br., 1950, 390 pp., geb. DM.
7.50.
Ook de meest overtuigde tegenstander van vertalingen geeft zich voor deze gewonnen.
Ze is zeer goed en betrouwbaar - men kan er bijna woord voor woord het Italiaans
in volgen - en geeft ook de oorspronkelijke versvorm weer met de subtiel berijmde
terzinen. Bij al die nauwgezetheid gaat nochtans het mysterie der dichterlijke zegging
niet te loor:
'So ging's, als erster er und ich als zweiter,
Aus Nacht zum Licht empor - bis uns von ferne
Ein runder Fleck, der Himmel, schien und heiter
Beim Austritt neu sein Schmuck uns glomm: die Sterne'.

Niet het gehele gedicht werd vertaald: passages, te zeer aan voorbije omstandigheden
gebonden, worden in proza samengevat zodat men de onmisbare 'Durchblick' krijgt.
Er komen zo goed als geen voetnota's voor; dat zou de mooie bladspiegel maar
schaden. De nodige historische, theologische, architectonisch-poëtische toelichting
worden gegeven in de inleiding op elke zang. Bovendien schetst een algemene
inleiding Dante's geest, zijn biographie, zijn gehele werk. Het geheel is zo geslaagd
dat men gaarne met de uitgever instemt: dit is de vrucht van een levenslange
vertrouwdheid met de 'divino Poeta'.
R. Leijs
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Erich PRZYWARA, Hölderlin-Verlag Glock und Lutz, Nürnberg 1949,
180 pp.
Wie de geschriften van Przywara kent, zal niet verwonderd zijn over de zeer
eigenaardige en soms bizarre wijze van argumentatie en terminologie, waarmede
hier de toch al zeer moeilijke stof bewerkt wordt. Dat Przywara met de hem eigen
oorspronkelijkheid soms verrassende perspectieven opent in de interpretatie van de
poezie van Hölderlin, vooral waar het de christelijke invloed en de christelijke
symboliek betreft, kan niet ontkend worden, maar vaak kan men het gevoel niet van
zich afzetten, dat de speculatieve combinaties wel wat ver worden gedreven, zodat
men hem niet in alle opzichten zou willen volgen, ook wanneer hij de band van
Hölderlin met het christendom aantoont. Niet anders kunnen wij oordelen over de
romantiserende interpretatie van Hölderlin's nationale hymnen en zijn gedachten
over 't Avondland en Azië. Hier had men een meer zelfstandig en evenwichtig oordeel
verwacht. Dit in sommige delen interessante boek van Przywara overtreft echter niet
wat b.v. jaren terug Romano Guardini over Hölderlin geschreven heeft.
K.J. Hahn
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Wilhelm KAHLE, Geschichte der deutschen Dichtung. - Verlag
Regensberg, Münster, 1949, pp. 563, DM 9,80.
Deze samenvatting van de gehele Duitse literatuurgeschiedenis vanaf de vroege
germaanse tijd tot in onze dagen mag daarom met dankbaarheid opgenomen worden,
omdat de Duitse literatuurbeschrijving in de laatste decennia vaak fundamentele
verschuivingen van standpunt en perspectief gekend heeft.
Kahle trachtte een onbevooroordeeld beeld van de stromingen en de afzonderlijke
figuren te geven, waarbij hij minder op biographische détails dan op de geestelijke
en literaire waarde van het werk de aandacht vestigde. Daarbij komt, dat Kahle open
staat voor de waarde van de religieuze, de christelijke letterkunde en van de
christelijke gedachten in de literatuur. Men vindt dus in deze literatuurgeschiedenis
een zowel wetenschappelijk betrouwbare als veilige gids door de eeuwen van de
Duitse letterkunde, door een essentieel gedeelte van het Duitse geestesleven. Het zal
daarbij iedere lezer met voldoening vervullen dat de schrijver, door concentratie op
de werkelijk belangrijke aspecten van dichtkunst en dichters, in staat is, een scherpe
karakteristiek van de dichters en van de literaire stromingen te geven. Hoewel deze
literatuurgeschiedenis slechts in één deel is samengevat, biedt zij veel meer dan een
droge en summiere informatie. Door de heldere en bezonnen taal ontwerpt dit boek
een levendig beeld van de loop van de geschiedenis der Duitse letterkunde.
K.J. Hahn
Rainer Maria RILKE, Lettres Française à Merline. 1919-1922 - Paris,
Editions du Seuil. 1950, 189 p.p
Na de oorlog werden enkele verzamelingen van brieven, die Rilke aan min of meer
onbetekenende, soms zeer sentimentele dames geschreven had, door de ontvangsters,
die nu geen verzet van de dichter te vrezen hadden, voor de druk gereed gemaakt en
uitgegeven. Dat men deze fragmenten uit Rilke's uitgebreide correspondentie soms
met een opvallend gebrek aan geestelijk fatsoen nog met eigen inleidingen, brieven
en zelfs gedichten decoreerde, maakte het in bepaalde gevallen onmogelijk, de tekst
van Rilke ongestoord in zich op te nemen. Een uitzondering vormen deze brieven in
de Franse taal, geschreven aan een onbekende vriendin, over wier persoonlijkheid
intussen reeds enkele overigens niet erg interessante détails gevonden werden. Om
twee redenen zijn deze brieven belangrijk: ten eerste stammen zij uit de tijd, die aan
de 'Duineser Eligien' vooraf gaat, ten tweede zijn zij in het Frans geschreven. Naast
de bundel Franse gedichten, die van Rilkes hand bestaan, hebben wij nu een document
van zijn Frans proza. Terwijl volgens Franse oordelen de poëzie van Rilke als 'gast'
in de Franse taal kan worden aanvaard, schijnt zijn proza veel rijker, vrijer en
zelfstandiger gebruikt te zijn, zodat wij hier een nieuw bewijs bezitten van Rilke's
groot meesterschap in de taal. Vele gedachten uit de Duitse brieven uit Muzot vinden
we hier in een ander kleed terug en zij verrijken door de verschillende nuancering
en accenten onze kennis van Rilke's denken tijdens de belangrijkste periode van zijn
leven.
K.J. Hahn
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Johanna SCHOMERUS-WAGNER, Deutsche katholische Dichter der
Gegenwart. - Verlag Glock und Lutz, Nürnberg 1950, 197 pp.
Niet minder dan vijfenzestig Duitse schrijvers en dichters worden telkens op ongeveer
twee bladzijden in alphabetische volgorde summier gekenschetst. Achter iedere
beschrijving van een dichter volgt een opgave van zijn werken en een kleine
bibliographie van de literatuur over hem. In een korte inleiding wordt het geheel kort
toegelicht, waarbij verantwoording afgelegd wordt over de ruime interpretatie van
de term 'katholieke dichter'. In dit handboekje vinden namelijk schrijvers een plaats
als Carossa, Weinheber e.a., waarvan men de katholieke oorsprong niet kan ontkennen,
die echter niet als dichters uit het geloof of door het geloof te beschouwen zijn. Met
een zeker recht heeft men Franz Werfel opgenomen, die door zijn boek over
Bernadette uitdrukking gaf van een religieus
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denken, dat hem tot dicht aan de drempel van de Kerk bracht. De karakteristiek van
de afzonderlijke schrijvers is zorgvuldig en verantwoord, gereserveerd in de
waardebepaling, maar wegens de beperkte ruimte soms te algemeen in de formulering.
Als eerste en vlugge informatie kan het boek echter zeker goede diensten bewijzen.
K.J. Hahn
Herbert FELTON en John HARVEY, The English Cathedrals. - B.T.
Batsford, Londen, 1950, XII-100 pp., 175 foto's geb. sh. 8.
De Engelse kunst, en speciaal nog de architectuur, is voor het vasteland zeer lang
een grote onbekende geweest, of op zijn minst een zonder opzet, maar toch in feite,
verwaarloosd familielid. Men had wel een vaag idee van het lange, rijzige type der
Engelse kathedraal, doch verder was men tevreden met de wetenschap, dat noch in
de Romaanse, noch in de Gotische tijd, Engeland het tot beslissende constructieve
vernieuwingen had gebracht, dat het zich eerder beperkt had tot de stilisatie van op
het vasteland gevonden bouwformules. Na deze tweede wereldoorlog is Engeland
eindelijk een land van toerisme op grote schaal geworden, en velen staan verbaasd
over de originaliteit, de grootsheid, de onvermoede rijkdom en variëteit van zijn
architectuur. Niet alleen aan de toeristen van het Britse Festival echter dient het boek
van Felton en Harvey te worden aanbevolen. Allen die geen bedenkelijke leemte
willen laten in hun overzicht van de middeleeuwse kunst, zullen in dit boek de ideale
aanvulling vinden voor hun kennis. Het is niet zo gespecialiseerd, dat het een
technische vorming of kunsthistorische onderlegdheid vergt, maar ook niet zo
vulgariserend dat het slechts een charmant toeristenalbum wordt. Zonder zich in
détails of bijzondere twistvragen te verdiepen is het van een degelijke
wetenschappelijkheid, helder en vlot leesbaar, - de Engelse geleerden bezitten nu
eenmaal zoals geen andere de gave der wetenschappelijke vulgarisatie -, systematisch,
maar zo dat het een synthetisch overzicht geeft. De illustratie is goed, representatief,
en overvloedig.
A. Deblaere

Geschiedenis
J.C. van der LOOS, Vaderlandse Kerkgeschiedenis, Dl. IV - N.V.
Parnassus, Amsterdam, 1951, 492 pp.
Ook dit vierde deel der Kerkgeschiedenis van de overleden Pastoor J.C. van der Loos
bevat een aanzienlijk aantal opstellen. Zij hebben betrekking op het tweede gedeelte
der 18de eeuw en de eerste tien jaren der 19de. Pastoor van der Loos is hier weer de
gemoedelijke verteller die aan de hand van acten, bescheiden en rapporten ons veel
wetenswaardigheden uit de geschiedenis der Nederlandse kerk weet mee te delen.
Het merendeel der opstellen is gewijd aan de regering van Koning Lodewijk
Napoleon, aan diens persoon en aan verschillende figuren, die met hem in relatie
stonden of kwamen. Andere artikelen betreffen de pastoor-patriot Michaël Witbols,
de Vicaris Generaal van het Haarlems Kapittel Joannes Stafford en de Vice-superior
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der Hollandse Missie Luigi Ciamberlani. Twee artikelen handelen over de
cadaver-gehoorzaamheid der Jezuiëten en de Paccanaristen, terwijl twee andere op
de opruiming en de laatste resten der schuilkerken betrekking hebben. Een vijftigtal
bladzijden is ten slotte gewijd aan de eed van 9 Maart 1795, die van alle ambtenaren,
waaronder ook de priesters vielen, op de omschreven rechten van de burger en den
mens gevorderd werd. Slechts een paar opmerkingen.
Om de 'Dames du Sacré Coeur', wier Congregatie gesticht werd door de H. Sophie
Barat, vrouwelijke Jezuiëten te noemen, lijkt wel een beetje gewaagd.
Ook schreef Sint Ignatius geen regel. Beter is te spreken van Constitutie. En
misschien nog juister is de naam Instituut. Of met de benaming Compania het militaire
karakter der Societeit van Jezus zou zijn aangeduid, is te betwijfelen daar uit de
bronnen schijnt te blijken, dat het woord Compania in de 16e eeuw in Italie gebruikt
werd om een broeder-
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schap, een kloostercongregatie, of zelfs een vriendenkring aan te duiden. In deze zin
werd de benaming volgens Dr. M. Dierickx S.J. ook door Ignatius en zijn gezellen
aanvaard. (De Jezuiëten bladz. 67). Hierbij laten wij het. Een spoedig verschijnen
van het 5de en waarschijnlijk laatste deel dezer kerkgeschiedenis kunnen wij tegemoet
zien.
C.H. Lambermond
Dr. Gaston, CASTELLA, De Geschiedenis van de Pausen, vertaald door
P. van Veen - Romen & Zonen, Roermond, Maaseik, 1950, afl. 6.
Deze afl. behandelt de pausen van af Pius II tot Adrianus VI. De uiteenzettingen
worden meermalen verstrekt door citaten van bekende historici en zijn objectief
gehouden, ook waar mistoestanden besproken moeten worden. Er is gevraagd, of de
vertaling uit het Frans of uit het Duits is. Vermoedelijk uit het Duits, want het woord
'Heiland' komt in alle afleveringen voor, ofschoon 'Verlosser' ons beter ligt. Voor
'sentimentele' (p. 180) kan men liever 'gevoelsmensen' zeggen. Sixtus V (blz. 190)
moet Sixtus IV zijn. Karel V (blz. 191) is niet de zoon van Keizer Maximiliaan, maar
diens kleinzoon.
Drukfouten zijn: (blz. 183) '1417' voor 1471 en (blz. 187) 'de' berouw voor 'het'.
K.J.D.
Prof. Dr. G. CASTELLA, Geschiedenis van de Pausen, vert. d.P. van
Veen - J.J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1951, Per afl. fl. 2,75,
afl. 7.
Deze aflevering omvat het grootste deel van de zg. Contra-Reformatie, die in haar
hoofdtrekken uitnemend wordt uiteengezet. Het wil ons voorkomen, dat de vertaler
in zijn eerste ijver verslapt is. Daargelaten, dat hij over 'Moritz', 'Fribourg', de hertog
van 'Alba', tegen het Nederlands gebruik in schrijft, laat hij tot op driemaal toe op
dezelfde bladzijde Pius IV optreden, waar hij Pius V bedoelt. Hetzelfde overkomt
Paulus III, die (blz. 220) de Tweede wordt genoemd. Afwisselend schrijft hij: Crépy
en Crespy. Stoutmoedig (blz. 210) is een slechte vertaling van 'ténéraire'. Overmoedig
benadert de bedoeling dichter. De vertaler behoeft het niet eens te zijn met de
bewering van de oorspronkelijke schrijver, dat reeds onder Clemens VII het in
Nederland tot een breuk kwam in de kerkelijke eenheid en evenmin met diens
uitspraak, dat H.P. Canisius een 'duitse' Jezuiet was. Een voetnoot had opheldering
kunnen geven. Het aanvangswoord van de bul van Paulus III is: 'Regimini' en niet
Regiminis. Waakzaamheid blijve de vertaler of de corrector aanbevolen!
K.J.D.
CULTUURGESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM, Verval en
Herleving. 4e deel, Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1951, 422 pp. f 21,50.
Dit vierde deel der Cultuurgeschiedenis van het christendom onder redactie van een
zevental Protestantse en Katholieke Professoren behandelt ongeveer de laatste drie
eeuwen. Men vindt in het rijk geillustreerde en grootscheeps opgezette werk ook nu
weer een aantal uitstekende of zeer kostbare verhandelingen over beeldende kunst
en muziek, over verval en verzwakking in de achttiende eeuw, over verweer en
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herstel, over missie en zending. 't Geheel wil echter weer niet tot een eenheid worden,
zodat ook dit deel meer een verzameling beschouwingen is dan een wezenlijke
cultuurgeschiedenis. Katholicisme en Protestantisme zijn in deze eeuwen zo ver
uiteen gegroeid, dat het nauwelijks mogelijk is beide grootheden in één
cultuurgeschiedenis bijeen te brengen. Wat nog een zekere eenheid biedt, is de
gezamelijke strijd tegen het ongeloof, de Aufklärung. In het Katholicisme bloeit in
deze tijd de laatste grote stijl op, de Barok, die in het Protestantisme weinig sporen
naliet. De grote stijl- en kunstfiguur van het Protestantisme is J.S. Bach. De laatste
twee eeuwen is het Christendom trouwens zo zeer in het defensief gedrongen, dat
zijn cultuurinvloed over de gehele linie verzwakt is. Door zijn opzet en de veelheid
zijner auteurs is dit overigens zeer lezenswaardige werk meer een boek geworden
over de cultuurgeschiedenis van het Christendom dan datgene wat zijn titel aanduidt.
J.v.H.
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Alexander RUESTOW, Ortsbestimmung der Gegenwart. Band 1:
Ursprung der Herrschaft. - E. Rentsch-Verlag, Erlenbach-Zürich, 1950,
360 pp., ing. Zw. Fr. 15, geb. Zw. Fr. 18.
De auteur is aan de universiteit van Heidelberg de socioloog Alfred Weber opgevolgd,
wiens werk Kulturgeschichte als Kultursoziologie wij hier onlangs bespraken. De
schrijver neemt zich voor de uiterst actuele vragen te beantwoorden: 'An welchem
weltgeschichtlichen Ort befinden wir uns denn eigentlich? Was können und sollen
wir tun im Entscheidungkampf zwischen totalitärer Tyrannis und demokratischer
Freiheit?' Het werk zal drie delen omvatten: 'Ursprung der Herrschaft', 'Weg der
Freiheit' en 'Herrschaft oder Freiheit', waarvan enkel het eerste verschenen is.
Oorspronkelijk hebben heerszuchtige nomaden sommige boerenvolkeren overspoeld
en aldus de 'Hochkulturen' doen ontstaan. Tengevolge van deze gewelddadige
onderwerping vindt men in elke kuituur de heerszucht der overwinnaars tegenover
de onvrijheid of slavernij der onderdrukten. Dit gaat de auteur dan na in tal van
factoren: sociale structuur, gezelschapsleven, priesterschap, imperialisme, enz.
Anderzijds streeft elk volk van nature naar gezelschap, gelijkheid, democratie,
rechtsstaat. Deze twee tendenzen staan in voortdurende spanning tot elkaar en doen
nu eens de tirannie dan weer de democratische vrijheid overheersen.
Het onderwerp van het boek is zeker interessant en af en toe biedt de auteur
verrijkende ideeën. Talrijke, vaak lange en belangwekkende citaten zijn in de tekst
aangehaald, zodat het werk niet tot een harmonisch geheel vergroeid is, en nog wat
onrijp lijkt. De auteur voelt zich 'von jeder konfessioneller Bindung frei' (p. 28) maar
het leggen van een verband tussen theologie en heerschappij, tussen monarchie en
monotheïsme, even als zijn meningen over openbaring, missiegedachte, enz. tonen
aan, dat hij geen inzicht heeft in de echte aard van de religieuze factor. Op tal van
andere punten is er eveneens reden tot gerechte kritiek: uiterlijk gelijkende
verschijnselen die voorkomen in de meest diverse culturen op de meest verschillende
momenten van hun ontwikkeling zijn daarom nog niet op dezelfde wijze te verklaren.
Nog eens het boek stemt tot nadenken, maar moet critisch gelezen worden.
M. Dierickx

Romans
J.W.F. Werumeus Buning, 'Het gebroken hart of de reis naar Barcelona'
- Elsevier, Amsterdam, 1951, 154 pp., fl. 5,25.
Werumeus Buning beschrijft in deze, zijn eerste novelle-achtig aandoende roman,
zijn ontmoeting op een schip met een nietig oud mannetje, dat niet alleen hartpatient
is, doch bovendien vergezeld is van een witte keeshond.
Dit heertje draagt geborduurde pantoffels en blijkt een uitmuntend schaker te zijn.
Het feit, dat hij gebukt gaat onder een overigens vrij onschuldig liefdesgeheim, is
voor Werumeus Buning een reden temeer, om van dit boekje een warm-menselijk
verhaal te maken, vrij van alle mogelijke ingewikkelde problematiek.
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Uit dit werkje blijkt weer eens te meer, dat de schrijver de zee kent als geen ander;
hij schrijft hierover, alsof zij een familielid van hem is.
Als het mannetje sterft, is het gehele schip onder de indruk. Ook de lezer, en dat
is de verdienste van dit ook typografisch goed verzorgde boek.
Pierre J.G. Bogaers Jr.
JULIEN GREEN De Verzoeking, Vert. door C.J. Kelk. De Koepel.
Nijmegen en Antwerpen. 200 pp. f 7,90.
Julien Green heeft in deze roman die in het Frans Moira heet, een eigenaardig geval
beschreven. Joseph Day, een jongen uit streng Protestants Puriteins milieu, komt aan
de universiteit in een stadje van een der Zuidelijke staten van de U.S., ziet en hoort
daar om zich heen het leven en de gesprekken van zeer losbandige studenten en
geraakt daardoor in een
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onnatuurlijke gespannen toestand. Zijn vroomheid is zeer reëel, maar zijn Puritanisme
groeit hoe langer hoe schever uit en brengt geheel zijn religieuze houding in een
onmogelijke situatie. Als zijn medestudenten een personage van bedenkelijk gehalte
op hem afsturen, bezwijkt hij en in de geëxalteerde gebrokenheid van zijn zelfrespect
vermoordt hij de verleidster een ogenblik na zijn zwakheid. Green heeft dit précaire,
en delicate geval met goede smaak en reserve en met grote psychologische fijnheid
behandeld. Sfeer en omgeving zijn zowel als de persoonlijke phychologie der
weinigen, die bij het drama betrokken zijn, met meesterlijke hand getroffen. Opbouw
en constructie van het verhaal zijn van een geoefend romancier; alles leidt natuurlijker
wijze tot de climax, de val van de held en de moord op het meisje. Hopelijk valt dit
boek niet in te jonge handen. De stof kan er toe leiden als een prikkellectuur gelezen
te worden. De vertaling van Kelk is bijzonder goed en verzorgd.
J.v.H.
Arie VAN DER LUGT. Het lied van de zee. - Het Thijmfonds, Den Haag,
1951. 304 pp., f 5,775.
Een eenvoudig verhaal van vissers, of juister: een verhaal van hetgeen de zee betekent
in het leven van een visser.
Ondanks alle ellenden die de zee de vissersbevolking aangedaan heeft en aandoet,
is toch de trek der zee te machtig dan dat haar onberekenbaarheid en wreedheid de
mannen aan de wal zou kunnen houden. Op de zee ligt hun bestaan, doch dit is niet
de voornaamste factor die hen telkens hun leven doet wagen; dringender, ja
dwingender is die innerlijke drang en onrust die hen in het bloed zit. Over hun leven
en persoon is de zee oppermachtig.
Een soort 'gewestelijke' taal heeft de auteur in zijn boek gebezigd. Of en in hoeverre
dit idioom aan de werkelijkheid beantwoordt, is moeilijk uit te maken; een juist
gebruik ervan kan veel bijdragen tot de gewenste sfeer in een verhaal. De lezer van
'Het lied van de zee' had gaarne wat meer soberheid in deze gewenst; er wordt wel
erg kwistig met 'plaatselijke' termen en zegswijzen gestrooid.
Of de auteur geheel vrij is van 'invloed' van andere auteurs? Constructies en
zinsbouw b.v. doen nogal eens aan Coolen denken. - Een zeer leesbaar verhaal dat
veel gewonnen zou hebben, ware het wat beknopter gehouden.
Joh. Heesterbeek
Jef LAST. De rode en de witte lotus. - F.G. Kroonder, Bussum, 1951,
302 pp., f 5.90.
Geen oorlog zal de wereld vrede brengen en evenmin zullen opportunistische acties
op welk gebied ook een duurzame vrede ten gevolge hebben, indien deze acties niet
voortvloeien uit en dus gemeten kunnen worden naar een gemeenschappelijke
geestelijke leer. Het is deze idee welke de schrijver in het onderhavige boek heeft
verwerkt.
De roman van Last bevat de geschiedenis van een volksbeweging, genaamd de
Rode Lotus; een beweging welke op haar beurt geïnspireerd wordt door een geheime,
religieuze sekte: de Witte Lotus. Vier meesters vertegenwoordigen de vier
verschillende religies van China en trachten een synthese te vinden welke als basis
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zou kunnen dienen voor een geestelijke en politieke herleving van China. De 'Grote
Onbekende' poogt deze stromingen in het teken der christelijke liefde te verenigen;
het pogen faalt echter.
Een boek van rijke verbeelding, dat tevens getuigenis af legt van bijzondere kennis
van Chinese geestesstromingen, in een litterair zeer verzorgde taal en stijl heeft Jef
Last in zijn laatste roman ons geschonken. Zeker een zijner beste werken, dat men
met diepe aandacht en voldoening zal lezen.
Joh. Heesterbeek
Sheila Kaye SMITH, De sterke vrouw. Vert. van Jan Leyten. - De Toorts,
Heemstede, 1951 248 pp.
Het onderhavige werk is verschenen in de serie 'Hofboekerij', Huis-bibliotheek voor
het katholieke gezin', en de keuze kan een gelukkige genoemd worden. Een zeer
onderhoudend geschreven verhaal, levendig en

Streven. Jaargang 4

558
gezond van opvatting. De vertaling is goed en laat zich vlot lezen, al komen er wel
eens ietwat onwennig-aandoende zegswijzen voor: b.v. Mijnheer R. heeft een baan
moeten nemen'; i.p.v.: een baan moeten zoeken of aannemen. (Een 'baan nemen'
wordt gewoonlijk met ijs in verband gebracht.) - De hoofdpersoon is Kay, de vrouw
die door haar man verlaten wordt, doch, ondanks haar liefde voor een ander, toch
haar man trouw blijft, gesterkt door haar geloof dat in de beproeving weer opleeft.
Een warm-aanbevolen boek.
Joh. Heesterbeek
Daan ZONDERLAND. Knikkertje Tik. Met illustraties van Carvalho De Tijd, Amsterdam, 1951, 203 pp.
Een kinderverhaal, eerst in de Tijd verschenen, thans als boek uitgegeven. Een verhaal
van kinderlijke fantasie, levend en wonderbaarlijk; vol onverwachte wendingen en
verrassende gebeurtenissen.
Een boek dat door kinderen heerlijk zal genoten worden; en niet alleen door
kinderen. Ook menig volwassene zal geamuseerd deze dwaze fantasie lezen.
Joh. Heesterbeek
Arthur van SCHENDEL. De mensenhater. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1951, 3e druk. 172 pp., f 6,50.
David Somerland, de mensenhater, en Willem Vroom, zijn vriend, zijn de twee
hoofdpersonen in dit - wel wat gerekt - verhaal. Door zijn onverwoestbare idealen,
zijn nobel verlangen naar een goede en vreedzame wereld, weet Willem Vroom, ook
ondanks tegenslagen, het sprankje hoop op een betere wereld dat ondanks alles toch
diep in het hart van Somerland verborgen ligt, aan te wakkeren tot redelijk vertrouwen
in de toekomst.
Zonder twijfel staan in dit boek van van Schendel de personen scherper getekend
dan in menig ander werk van hem.
Klaar en puur is de stijl van dit boek, en van een zekere statigheid; eigenschappen
die de taalgevoelige lezer gaarne naar een boek van van Schendel doen grijpen; ook
al is de gang van het verhaal wat langzaam. Men leest het boek om het idealisme dat
de schrijver erin neergelegd heeft. Het is, als met méér van van Schendels boeken,
een werk van stille bezinning.
Joh. Heesterbeek
Béla JUST, Allegro Barbaro, uit het Frans door F. Bonneure. - Lannee,
Tielt, 1951, 234 pp., ing. Fr. 72, geb. Fr. 98.
Dit boek is een aanklacht, niet in de vorm van sensationele zelfverdediging, nog
minder in die van haastig geproduceerde pamfletliteratuur. De schrijver, die een
politiek vluchteling is, maakte er een roman van, met een eenvoudige intrige,
grotendeels geput uit de actuele geschiedenis van Hongarije. De heldhaftige Judith
de Perczel, haar geestelijke leider de Jezuïet Paul Izay en de communistische idealist
Anti Bard zijn de hoofdpersonen. Tijdens de Duitse bezetting wijdt Judith haar leven
aan de vervolgde Joden in het ghetto, dat bij het aanrukken der Russen zal worden
opgeblazen. Pater Izay en Bard willen haar tijdig redden, doch zij weigert haar

Streven. Jaargang 4

beschermelingen te verlaten. De Russen komen, het ghetto blijft gespaard, het
communisme zegeviert en reikt aanvankelijk de hand aan de Kerk. Anti en Judith
huwen met elkaar. Pater Izay, de invloedrijke jeugdleider, wordt het eerste mikpunt
van de communistische drijverijen. Lichamelijk en geestelijk wordt hij dermate
'behandeld' dat hij zelfs als stropop kan dienen voor het regime. Judith blijft haar
geestelijke leider trouw en is een levend verwijt voor haar man, die haar werkelijk
lief heeft, maar die, uit schrik voor de Partij waarvan hij thans een van de belangrijkste
vertegenwoordigers is, slechts halve maatregelen treft. Op het ogenblik dat de
communisten hun nieuwe zegepraal zullen benutten, klaagt Judith publiek de
geraffineerde wreedheid van het regime aan en vlucht naar het Westen.
Als roman moet dit boek zeker niet te hoog worden aangeslagen. Sommige dialogen
b.v., die meer op afwisselende spreekbeurten lijken, schaden de epische gang. Evenzo
het dikwijls terugkeren naar het verleden om de geschiedenis aan te vullen. Ook de
vertaling is niet vol-
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maakt. Maar er zijn aangrijpende, rauw-werkelijke beschrijvingen. Als aanklacht
kan men dit boek zelfs meesterlijk noemen, omdat het juist van uit een jegens het
regime zo goed als onbevooroordeelde houding uitgaat. Anti Bard is communist,
Judith de Perczel ziet er niet tegen op zijn vrouw te worden, Pater Izay blijft hem
trouw. Hijzelf is een idealist, maar een al te gecompromitteerde idealist, dus niet vrij
meer. De band tussen Pater Izay, Anti en Judith kan misschien wat te geromanceerd
lijken, het avontuur van Judith wellicht een tikje onwaarschijnlijk, doch dit is hier
niet de hoofdzaak. Vriendschap, liefde, gebed, opoffering zijn het onvervreemdbaar
bezit van de menselijke vrije persoonlijkheid en hiervoor wordt in 'Allegro Barabo'
gepleit.
A. van Laere
P. Dr. Augustin REIMAN, C.Ss.R., Von Heiligen, Scheinheiligen und
vielen armen Sündern. Kein Roman - Verlag Kirchliche Hilfsstelle,
München, 1949, 88 pp.
De pater-visitator van de Sudeten-duitse redemptoristen, die - na onder Hitler een
jaar in een Gestapo-gevangenis te hebben doorgebracht - na 1945 met zijn landgenoten
naar Duitsland verdreven werd, vertelt in korte en pakkende schetsen van zijn werk
als volksmissionaris onder de armsten van de vluchtelingen en in de diaspora. Het
is zeker 'geen roman', maar wil in telegram-stijl op de manier van Karl Sonneschein
telkens 'n tragedie, 'n wonder, een diepe vreugde in God of een zware menselijke
droefheid vastleggen - aangrijpend, omdat hier de zielzorger, door een zeer knappe
en zorgvuldige selectie van schijnbaar onbetekenende alledaagse gebeurtenissen,
een beeld geeft van de ellende, die achter de deuren van kleine huisjes, in de
huiskamers van de rijken en in de harten van de armsten schuil gaan. Het boek spreekt
niet van sociale of politieke problemen, uitsluitend van de gewone mens op zijn weg
naar God.
K.J. Hahn
William MAN, In de nacht roept God. - Desclée De Brouwer,
Brugge-Amsterdam, 1951, 245pp., ing. Fr. 75, geb. Rr. 110.
Gods genadevolle goedheid, zoals zij in de zondige mensheid werkzaam is, maakt
het thema uit van deze roman. Gevormde lezers zullen de anti-freudiaanse inspiratie
van dit getuigenis op prijs stellen, en de zegepraal van de echte, sterke liefde op de
rauwe leegheid van de sexualiteit met spanning volgen. Dit boek klinkt als een
hartstochtelijke aanklacht maar ten slotte triomfeert toch de bevrijding. Daarom zal
de ruwe werkelijkheid van vele bladzijden de ernstige lezer niet storen.
A. Poncelet
Ernest CLAES, 'Bei uns in Deutsland'. 6e druk. - 'Heideland', Hasselt,
1951, 315 pp., ing. Fr. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Men herleest met onverminderd genoegen dit vaak ontroerend, soms aangrijpend en
beklemmend relaas van een krijgsgevangenschap. In vele hoofdstukken toont Claes
als prozaschrijver zich op zijn best, en in heel het boek heeft zijn warme menselijkheid
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en de hem eigen weemoedige humor, die hij zelf eens noemde: 'verdriet dat ge op
zijn kop zet'. Een mooi boek.
F. De Graeve

Varia
Katholieke Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs, 1e deel - N.V.
Uitgeversmaatschappij Pax, 's-Gravenhage, 1951, 695 pp.
Graag wil ik nu reeds een korte bespreking wijden aan de Katholieke Encyclopedie
voor Opvoeding en Onderwijs, waarvan het eerste deel verschenen is. Later hoop ik
er uitvoeriger op terug te komen.
Met voldoening heb ik geconstateerd, dat deze Encyclopaedie haar bestaansrecht
bewijst door de grote aandacht, die zij besteed aan die onderwerpen, die in andere
encyclopaedieën niet of nauwelijks tot hun recht komen. Zo wordt in de
Paedagogische Encyclopaedie niet over gebedsopvoeding, opvoeding tot berouw en
biecht, deugd en deugdenleer, de pauselijke encyclieken over de opvoe-
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ding, over erfzonde en opvoeding enz. gesproken; de katholieke Encyclopaedie
behandelt deze kwesties uitvoerig. Vervolgens hebben de meeste schrijvers, waar
het te pas kwam, ook bij andere onderwerpen het katholieke standpunt uiteengezet,
soms op voortreffelijke wijze.
En ten slotte zijn sommige 'neutrale' onderwerpen op originele wijze behandeld,
zodat wij niet een herhaling kregen van datgene, wat wij reeds wisten.
Er zijn natuurlijk bezwaren tegen dit werk in te brengen. Het zou vreemd zijn,
wanneer dit niet het geval was! Vooreerst wil ik zeggen, dat naar mijn smaak te veel
werk gemaakt is van de personalia. Op wetenschappelijk paedagogisch terrein
onbekende, hoewel eerbiedwaardige mensen worden ons ter memorie voorgesteld.
Ik zou de Redactie willen voorstellen in de twee volgende delen hierin een radicale
verandering te brengen. De Encyclopaedie kan er alleen maar bij winnen.
Vervolgens zou het wenselijk zijn, dat de Redactie er zorg voor droeg, dat er geen
artikelen tussen sluipen, die door gebrek aan wetenschappelijkheid of door hun
propagandistische aard meer verwarring stichten dan voorlichting verschaffen.
Gelukkig geldt dit bezwaar slechts weinige artikelen. Wij komen hierop nog terug.
Deze Encyclopaedie hoort thuis in alle docentenkamers, maar ook particulieren,
die zich voor theoretische paedagogische vraagstukken interesseren, kunnen haar
met vrucht aanschaffen.
Dr. Nic. Peruin
Dr. HORST NEUMANN-DUESBERG, Sprache im Recht. - Verlag
Regensberg, Münster 1949, pp. 136.
Deze studie onderzoekt op zeer nauwkeurige wijze, met gebruik van een uitgebreid
wetenschappelijk materiaal, het phenomeen van de taal met het oog op haar betekenis,
functie en invloed in het recht. Men krijgt alleen de indruk, dat deze zeer grondige
studie zich in enkele hoofdstukken te zeer met de algemene theorie van de taal bezig
houdt en zich daarbij vaak verliest in polemiek met andere auteurs, terwijl het eigenlijk
juridische aspect van het onderwerp daaronder lijdt. Dit is daarom te betreuren, omdat
het onderwerp interessant is en de speciaal daaraan gewijde hoofdstukken over de
functie van de taal in alles wat met wetten en wetgeving in verband staat, zeer
wetenswaardige dingen meedelen.
K.J. Hahn
Marcel De CORTE, Mon Pays ou vastu? Philosophie et histoire de la
crise belge de 1950 (Coll. Connaissance de l'homm,). - edit. Universitaires,
Parijs-Brussel, 1951, 188 pp., Fr. 51.
Dit boek bevat een reeks artikelen, die gedurende de sombere periode van de
'koningskwestie' in een franstalig blad van Brussel verschenen.
Nochtans kan men hier bezwaarlijk spreken van dagbladliteratuur. De studie die
ons door de filosoof De Corte wordt aangeboden, vergt veeleer een flinke inspanning
en vooral een sterke dosis oprechtheid. Voor velen zal de auteur doorgaan als de
laatste reactionnair, die heel wat nuttige lessen uit de hedendaagse geschiedenis
schijnt te vergeten. Zijn scherpe critiek op de democratie, het partijensysteem en het
algemeen stemrecht wekt een storm van schijnheilige verontwaardiging. De auteur
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kent echter zijn volkje, dat hij met bijtend sarcasme ontmaskert. In een nauwsluitend
dialectisch betoog, verdedigt hij de eeuwige waarden van gezag en souvereiniteit,
en verdrijft meteen de kunstmatige wolk, die wartaal en trouweloosheid aanvoerde.
Wanneer het de bedoeling van de schrijver was, de burgers van dit land voor hun
eigen politieke misvattingen te waarschuwen dan is hij in hoge mate geslaagd. Zonder
een enkel ogenblik de goede trouw van de auteur in verdenking te nemen, menen
wij toch als Vlaming, met hem op zekere punten van mening te mogen verschillen.
Wij aanvaarden niet zijn opvatting over het Vlaamse volk, evenmin zijn critiek op
het nationalisme, en zeker niet het kwalificeren van een eeuwenoude strijd voor eigen
aard, bestaan en zeden, als de sjofele realiteit van 'Vlaamssprekende Belgen'.
Dan. Vandenbunder
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Mededeling van de redactie
Met dit nummer wordt weer een jaargang van Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven
beëindigd. De Redactie ontving in de loop van dit jaar van verschillende zijden
talrijke blijken van tevredenheid over de inhoud van de afleveringen. Dit is voor ons
een aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan en al onze zorg te blijven
besteden aan de actualiteit, de degelijkheid en de verscheidenheid der bijdragen en
niet minder aan de verzorging en levendigheid van taal en stijl. In een bijeenkomst
van de volledige redactieraad van Noord en Zuid werden al deze punten besproken.
Wij hopen in de volgende jaargang opnieuw te doen blijken hoezeer de Redactie er
naar streeft het tijdschrift steeds op hoger peil te brengen.
De exploitatie van ons maandblad baart ons echter ernstige zorgen. Niet alleen
zijn de drukkosten gestegen, maar vooral de papierprijzen zijn enorm omhoog gegaan;
zij bedragen thans veel meer dan het dubbele van het vorig jaar. Toch willen wij de
abonnementsprijzen ongewijzigd laten. Dit is ons echter niet mogelijk zonder de
hulp van onze abonné's. U kunt ons die hulp verlenen met geringe moeite Uwerzijds.
Wij nemen de vrijheid U enige voorbeelden te geven:
1. Stort vandaag of morgen het abonnementsgeld voor de hernieuwing van Uw
abonnement; zo vergemakkelijkt U aanzienlijk de taak van de administratie.
Indien het U mogelijk is, neem dan een steun- of een ere-abonnement (300 Fr.,
500 Fr.) zodat we onze dienst van gratis-abonnementen aan Missionarissen,
zieken enz. kunnen uitbreiden.
2. Spreek al Uw kennissen aan, die voor een abonnement in aanmerking komen;
beveel hun persoonlijk het tijdschrift aan; geef hun het hierbij ingesloten
propagandamateriaal. U kunt er steeds op aanvraag meer ontvangen.
3. Zend ons de naam en het adres van personen, waaraan we een of twee nummers
gratis kunnen opsturen, met de hoop, dat ze zich zullen abonneren.
4. Geef als geschenk een abonnement op K.C.T. Streven.
5. Wanneer het kan, komt met enkelen samen om de middelen tot een doelmatige
propaganda in Uw stad of streek te bespreken.
6. Stuur ons Uw suggesties betreffende de propaganda; ook Uw desiderata op het
gebied van de redactie zullen steeds welkom zijn.
We hopen te mogen rekenen op Uw vriendelijke hulp.
De Redactie

Streven. Jaargang 4

*91

Mededeling van de administratie
De administratie stelt wederom een band beschikbaar (halflinnen met goudopdruk)
voor de nummers van het tweede halfjaar.
Belangstellenden worden verzocht, zo spoedig mogelijk hun wensen mede te delen
aan de administratie door het bedrag ad 20 frs. te storten op Postch. Streven K.C.T.,
884.67 Antwerpen, met de vermelding: Voor een band.

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
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ALLOTT, Kenneth and Miriam FARRIS, The art of Graham Greene. - Hamish
Hamilton, London, 1951, 253 pp., 15/.
ALZIN, Josse, Voici venir les jours du prêtre. - Spes, Parijs, 1951, 292 pp.,
Fr. Fr. 375.
AMPE, Dr A., S.J., Franciscus Amelry, de edele zanger der liefde (K.V.H.U.,
Verh. 415). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1951, 84 pp., Fr. 25.
Augustinus Aurelius, Stus, Oeuvres de St. Augustin: 8, Ière Série: Opuscules,
VIII, La Foi chrétienne, texte, trad. et notes par J. Pegon, S.J.; - 12, Ière Série:
Opuscules, XII, Les Révisions. texte, trad. et notes par G. BARDY (Bibl.
Augustinienne. - Desclée De Brouwer, Parijs-Brugge, 1950-51, 528 en 640 pp.,
geb. Fr. 175 en 200.
BARTSTRA, Dr J.S., Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Landen
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Malmberg, Den Bosch, 1951, 455 pp., ing. f 17.50.
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